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FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA i 

A MAGYAR ELONI FÖLDTANI TARSULAT 
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Dr. STAUB MÓRICZ ís Dr. ZIMÁNYI KÁROLY, 
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EGY SZINNYOMATU TÉRKÉPPEL, 5 KÖNYOMATU TÁBLÁVAL ÉS 27 SZÖVEGRAJZZAL. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLEICH . 
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Dr. M. STAUB und Dr. K. ZIMÁNYI, 
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MIT EINER COLORIRTEN GEOLOGISCHEN KARTE, 5 TAFELN UND 27 TEXTILLUSTRATIONEN. 
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TARTALOMJEGYZÉK. 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 

"BöcgH Hucó : Ásvány-ujdonság Budapesten a Kis- HSvábhegyrő! 3 

—- — — Adatok a Pecten denudatus és Pleuronectia comitatus été: 

hez ujabb magyarországi leletek alapján. (Két táblával.) 

FRaas EBERHARD: A bőröstől megmaradt ichthyosaurusok egy uj példányá- 

ról. (Egy táblával.) 8: 

Haraxvárs Gyura: A domahidi és mérki ősemlős feletéke (Big y úbi NT jéé 

—  —  —— A budapest-vidéki kavicsok kora. (Két ábrával.) 7 Vézbák 

HoERNEs Ruvporr: Adalékok a Bakony felső-trias mogalódontjatnak ismere- 

téhez. (16 szövegrajzzal.) 

HoRusirzkY HENRIK : Löszterületek Magyarországon Ld 

Irosvax LaJos: A cMargitv alkalifém-hydrocarbonatos víz SAD Vrérálte 

elemzése és képződésének körülményei . 

KALECSINSZKY SÁNDOR: Sókivirágzás a Ruszanda-tó partjáról 

—  — A budapesti eskütéri hidfő munkálatai alkalmával kitört HZ 

hévviz chemiai elemzése 4 

KocH AwsraL: Ujabb megfigyelések és öt TÉS Felső: Hátuston 

LENGYEL BÉLA : A szovátai Illyés-( Medve)tó. (Egy ábrával.) 

MExrczER Guszráv: Adatok a budapest -környéki calcit iker- FERtAÉaáAE 

ösmeretéhez. (Eyy táblával.) . ; 

SCHMIDT SÁNDOR: A budapesti egyetem ásványtani muzeumának euklas 

kristálya. ( Hátrahagyott közlemény dr. Szazó Józser-től.) 

— — A gömbnek gyakorlati használata a kristályszámolásban. (Öt ábr.) 

"BrauB Mónicz : A folyó vagy szivárgó víz által keletkezett növénylenyoma- 

tokhoz hasonló képződményekről. (Egy ábrával.) ; 

TRgaxnER Lászró: Spongilla gigantea n. sp. (Egy táblával.) 

— — A Balaton iszapjának szivacs-spiculumai 

"TREIrz PÉTER : Székes területek Magyarországon. (Egy térképpel.) 

Lap 

199 

14 

194. 

300 

151 

226 

19 



IV - TARTALOMJEGYZÉK. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK, 

Hanavárs Gyuna : Az egri mammuth lelet 

SCHAFARZIK FERExCz : A kis Vaskapu kőzetei 

—  —  — Calcit a Minis völgyéből Krassó-Szörény megyében 

—  — (alcit Békás-Megyerről Pest megyében 

ISMERTETÉSEK. 

BauER M.: A rubinok előfordulása Birmában . . 

CHESTER A. H.: A catalogue of minerals alarabotóaly aranged with heti 

chemical composition and synonyma8s . . 

—  — A dictionary of the names of minerals 

DaAxarsxy L. Kubeit 3 

—  —.  Mineralogische Notizen aus Atacama 

DoErTER C. : Einige weitere Versuche über das Nerhalten der Mineralien 

zu den RövsrGExs-sechen X-Strabhlen 

BAxLE A. S. : Erionite, a new zeolite 

HiwmovEwx W. E. and Pgarr H. J.: On Rhodolite, a new SETA of granat 

HOoFMANN G. UC. : Baddeckite, a new variaty of muscovite 

Hussax B. and Pgrog G. T.: On Senaite, a new mineral belonging to ha 

ilmenite group from Brasil 

—. —. On Tripuhyite, a new antimonate of iron, roka putyi Brandi 

Kruecrs R. : Codarit, ein neues bernsteinühnliches Harz Canadas und sein 

Vergleich mit anderen fossilen Harzen . ; 

NarHoksr A. G.: Zur mesozoisehen Flora Spitzbergens. (Egy szöveg-tér- 

képpel.) j £ it 

PxwFrErp S. L. and Foorx H. W.: On Clinohedrite, a new mineral from 

Franklin sk 

Pirrmaws E. F.: Kalgoorliíte a new telluride mineral from western Australia 

SamaJLorF J.: Beresowite, un nouveau mineral de Beresovsk en Oural 

SpxwxcER L. T.: Miersite, a cubic modification of native silver jodid 

IRODALOM. 

4.Xx. Das Kohlenbergwerk Fénye-Kosztolány und Ebedecze 

xX, Marmorvorkommen bei Untersebes 

A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1893-ról 

B. K.: Berg- und hüttenmünnische Mittheilungen aus Ungarn 

BeyscHraG FR. : Das Montanwesen auf der Millenniumsausstellung zu Buda- 

pest 

Lap 

39 

36 

37 

38 



TARTALOMJEGYZÉK. 

CHuncn A.H. : A chemical study of some native arsenates and phosphates 

ETTINGSHAUSEN, Ü. v. : Über neue Pflanzenfossilien in der Radoboj-Sammlúng 

der Universitüt Lüttich 

FRANKE H. : Galenit und Dolomit von Ó-Radna, . j 

FRANSZENAU ÁGosrowx: Fossile Foraminiferen von álkájavéo; in Kroatien 

—  —  Bemseya, uj nem a foraminiferák rendjében 

—  — Adatok Letkés faunájához 

Gáspár János : A bálványosi méregbarlang k 

Hénics-Tórn Jeső : Adatok a manganitek constitutiójához és a mangan 

mérése . 

Janus Káxonr : A Brassó városi ivóvizek chemiai elemzése se zt 

Jonx, C. v.: Über die chemische Beschaffenheit und den Ursprung des am 

25. und 26. Februar 1896 gefallenen Staubes j 

DLampREcHnr R.: Von dem Montanwesen der Millenniums-  uzeteltatéss zu 

Budapest, 1896 

MáÁRrrTowri [L4aJos : Adatok Bujtur fossil fánnájálisú Us 

NEunHor-SuskI Joser : Petroleum- Vorkommen bei Zsibó, Bulágyat Cojiket 

PELIKAN A.: Der Eisenglanz von Dognácska im Banat . 

PRiok G. T. and SPExcEeR L. J.: The identity of Andorite, SUnAtte ad 

Webnerit ; ; 

PnRrwozNIk K.: A nagyágit chemiai összetétele . 

RówNa ZsIGMOND : Sandregen in Ungarn 

TERrawDpaY EMIL : A sziliczei jégbarlangról 

TRexrrz PÉTER: A magyarországi székes-szikes talajok és azok javitása 

WaRTHA VixczE: Por a hóban ft KEGNÉE ebe 

Wopirska Isrváxs : A nagybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület mono- 

graphiája 

ZEYNEK, R. v. : Schw FGISHEEHEE aus W áraádike Töplitz í in A KEpHETŐKi 

NEKROLOGOK. 

Sraus MöRnicz : Báró ETTINGSHAUSEN KONSTANTIN 

ScHMIDT GÉzA : GERBER FRIGYES . 

HALOTTI JELENTÉS. 

Galanthai herczeg ESZTERHÁZY PÁL 

Lap 

942 

237 

43 

193 



VI TARTALOMJEGYZÉK. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Tisztújitó- Közgyülés 1898. februárius hó 9-én. Elnöki megnyitó. — Titkári 

jelentés. — Pénztári jelentés. — Levelező tag választása. —  Tisztikar 

választása. — Választmányi tagok választása 

I. Szakülés 1898. januárius hó 5-én. Elhunyt tagok, — ÚoZee BD Bt sv 

, tok a Bakony felső trias- és lias-rétegeinek geologiai ismeretéhez. — 

2. Lóczy L.: Megjegyzések a veszprémi triasmárgából és a papodalji 

 has-rétegekből gyűjtött fossziliákra. — SZÁDECzZKY GY. : Új kőzet Assuan- 

ból Egyptomban z ENNE te, ESA GENE ZS SÉE Ste  e 

II. Szakülés 1898. márczius hó 2-án. Tagajánlások. — KocH A.: Ujabb 

megfigyelések Felső-Lapugy hires kövület-lelethelyén. — LENGYEL B.: Az 

Illyés-tó (Maros-Torda m.) és vizének chemiai elemzése. — LŐRENTHEY TI. : 

Harmadkori rákok. — KALECSINSZKY S.: Közlemények a m. kir. föld- 

tani intézet chemiat laboratoriumából. — HoRusirzkY H.: Budapest 

észak-nyugati részének agronom-geologiai viszonyairól .. s 

III. Szakülés 1898. április hó 6-án. Elhunyt tag. — Új tagok. —- SET ÁTS HGy 

A Budapest vidéki kavicsokról. — MELczER. G.: Ásványtani közlemé- 

nyek. — ILosvav L.: A luhi Maxgit-forrás újabb vizsgálata 3 

IV. Szakülés 1898. május hó 4-én. Tagajánlás: — KALECSINSZKY S.: A krassó- 

szörénymegyei szerpentinek chemiai összetétele. — Posewirz T. : Saurius 

maradványok a pécsi alsó lias-szénből. — BöckH H.: Adatok a Pecten 

denudatus REuss. és a Pleuronectia comitatus FoówvT. kérdéséhez. — 

STAUB M.: A folyó vagy szivárgó víz által keletkezett növénylenyoma- 

tokhoz hasonló képződményekről ge: ta 

V. Szakülés 1898. junius hó 1-én. PÁLFY M. : KÖLTŐK Székely agdsarkól áz 

nyékének geologiai és hydrologiai viszonyaihoz. — Appa K.: Az ujvidéki 

artézi kút szelvénye. — ZIMÁNYI K.: A kotterbachi pyrit kristályalak- 

jai. — SrauB M.: Chondrites Goepperti. GEIN.-ről .. B 

VI. Szakülés 1898. november hó 9-én. GALANTHAI KEZET ESZTERHÁZY Pár a 

társulat pártfogójának elhunyta. — Elhunyt tagok. — Tagajánlások. — 

PáwrY M.: Az 1896—98. években geologiailag felvett Magura jelű térkép- 

lap bemutatása. — KocH A.; Egy uj geologiai taneszköz. — Kocn A. : 

Czetmaradványok Kolozsvárról. — BENE G.: Az algák közremüködése 

a kőszénképződésben (Ismertetés.) 

VII. Szakülés 1898. deczember hó 7-én. Elhunyt tagok. — Tagajánjási — Köd H A. 

helyreigazító felszólalása. — SCHAFARZIK F.: Nyitra megye ipari szeni- 

pontból fontosabb kőzetei. — Papp K.: A magyarországi éles-kavicsok- 

ról (Dreikanter). — SrauB M. : MARION A. F. és LAURENT F.: cHxamen 

dune collection de végetaux fossiles de Romanies czimű munka 

4 

Választmányi ülések: 

A magyarhoni Földtani Társulat az 1898. évi október hó 6-án tartott rend- 

kívüli választmányi ülésének jegyzőkönyve 

Lap" 

49 

65 

162- 

163- 

164 

298y 



TARTALOMJEGYZÉK. VII 

Lap 
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JT ÉS ed JANTADLUST RON ZOZÁT zt tte ez Tr ES b szaz zel (KK EBSENBÉ 

TSAK ÉMATOZTUS ÉLŐK SZRATÁS I rzés iket ate éstt) tést hez áll 9 rez szd VE pal 

SEVNACSS RÁD ZDÓ SOSE TESz VE Ze és kezes sz közte am EJ EZKALAD 

SARAT Meg é ADA ÜS NŐS AS ÉN Ét GEN ELT Ü SE E Vétel sees a ál 0 aki 166 

Va eat jüniüs hos étt ese téas a ele 1-8 ÉLET se LEE érv kez OD 

NYÁLAT A AZT e kra ezt elő ETEL R EG SSE ge tn get VBEN EE Es ME 330 

MLS 4 röeSZzem ESR TOM SOS serte ez VSE ÖNÉ (sat sek etel pez N na 840 

A magyarhoni Földtani Társulat tisztviselői .. — - setét ZÁY tsz 73 

a éjere a a tagjainak névsora 1897- bö ESZNV EZÉ Zé ölt hoz PENZ 

a fi FAle k csereviszonyosainak kimutatása. -. 0 -. 0 - 83 

a c B ( számára az 1897. év folyamán EZEKözöÉt csere- 

példányok és ajándékok jegyzéke .. .. .. 88 

f a a ( részére tett alapitványok 0.2 0 e. 0 u 0 sze see 94. 

Hivatalos közlemények a m. kir. Földtani Intézetből .. . -— — — vi mm 246 

VEGYESEK. 

MALYAZA  hütdetése ISYSZTA Ezt áreza EMNSA NEZ sz egi ai SE s 72 

SZEMÉLYNEVEK. 

Adda K. 165, 246. — Auinger M. 213. — Aved de Magnac 195. 

Bauer M. 40. — Bene G. 330. — Bertrand 330. — Beysehlág Fr. 242. — B. K. 

949 —. Bornemann 302. — Böckh H. 129, 164, 353. — Böckh J. 246. — . Bött- 

ger 0. 220. — Brögger W. C. 241. — Buchanan J. Y. 194. 

Chester A: H. 318,. 367. — Curch A. H. 242. 

Darapsky L. 315, 316. — Doelter C. 368. 

Eakle A. S. 314. — Eszterházy P. hg. 193. — Ettingshausen K. B. 1, 245. 

Foote H. W. 313. — Fraas:E. (Stuttgart) 131. — Francke H. 243. — Franzenau A. 

239, 240. — Fuchs T. 296, 301. 

Gáspár J. 44. — Gerber Fr. 13. — Gesell S. 246, 325. 

Halaváts Gy. 39, 162, 207, 246, 291, 323, 330. — Hankó V."229. — Hérics-Tóth J. 

46. — Hidden W. E. 316. — Hofmann G. C. 312. — Horusitzky H. 29, 69, 246. — 

Hoernes R. (Grácz) 136. — Hussak E. 317. t 

Hosvay L. 162, 357. — Inkey B. 326. 

Jahn K. 44. — John C€. v. 45. yt 

Kalecsinszky S. 68, 163, 234, 306, 327. — Klebs R. 312.. — Krenner J. S. 241, 243. — 

Koch A. 67, 209, 329, 330, 368. 



VIII TARTALOMJEGYZÉK. 

Laczkó D. 65. — Lamprecht R. 242. — Laurent L. 370. — Lengyel B. 68, 229. — 

L. Lóczy L. 66, 165, 329, 369. — Lörenthey I. 68. 

Marion A. F. 370. — Mártonfi L. 43, 221. — Melezer G. 162, 203. 

Nathorst A. G. 153, 302. — Neuhof-Suski J. 42. 

Papp K. 369. — Pálfy M. 164. 246, 328. — Pelikan A. 243. — Penfield S. L. 313. — 

Pethő Gy. 208, 246, 320. — Pittmann E. F. 314. — Posewitz T. 163, 246, 319. — 

Pratt H. I. 316. — Prior G. T. 317, 241. — Piwoznik BR. 244. 

Ióna Zs. 45. — T. Roth L. 246, 321. ; 

Samajlott J. 312. — Schafarzik F. 36. 66, 246, 324, 327, 369. — Schneider J. 236. — 

Schmidt G. 13. — Schmidt S. 14, 67, 194. — Spencer L., J. 241, 315. — Staub 

M. 1, 164, 165, 300, 370. — Stelzner A. W. 241. — Szabó J. 14. —  Szádeczky 

Gy. 66. — Szontágh T. 246, 319, 327. 

Terlanday E. 44. — Thesen 241. — Traxler L. 151, 226. — Treitz P. 19, 243, 

246, 327. 

Wartha V. 45. — Woditska J. 237. 

Zeynek R. v. 43. — Zimányi K. 165. 

THE 

HELYNEVEK." 

. Ácsuva 320. — Advent Bay (Spitzberga szig.) 159. — Agadics 163. — Ajnácskő 296. — 

Almás 297. — Alsó-Apsa 319. — Alsó-Bogát 33. — Alsó-Elefánt 369. —  Alsó-La- 

pugy 210. — Alsó-Némedi 291. — Alsó-Sebes 42. — Angyalos 296. — Assuan 

(Egyptom) 66. — Aszód 296, 297. — Atacama (Chili) 315. 

Badacsony 227. — Baddeck (Uj-Skóczia) 312. — Baja 27. — Bajta 33. —  Bardóez 

297. — Batta 295. — Battonya 326. — Bálványos 44. — Beocsin 32. — Beregszász 

32. — Beresowsk (Oroszország) 312. — Bécs 45. — Béd 369. — Békásmegyer 35. — 

Bilin. (Csehország) 151. — Bogoltin 324. — Bonczesd 321. —  Bozovics 163. — 

Brassó 44. — Bribir (Horvátország) 296. —  Broken-Hill (Uj-D. Wales) 315. — 

Budafok 295. — Budfalva 325. — Bujtur 43, 67, 221. — Budapest 67, 69, 129, 

162, 291, 306. — Burtureszk 320. — Bük 45, 46. 

Canada 312. — Cap Bokeman (Spitzberga szig.) 153, 154, 156. — Cap Flóra (Fe- 

rencz József föld) 160. — Cap Stewart (Grönland) 161. — Cap Stratschin (Spitz- 

berga szig.) 156. — Carrara 129. — Csepreg 45, 46. — Csesznek 150. — Csíz 

164, 354, 356. — Csömör 291, 369. — Czegléd 31. — Czinkota .291. 

Debreczen 27. — Deliblat 33. — Diamantina (Brazilia) 317. — Dobrest-Szombatság 

319. — Dognácska 243. — Domahida 207. — Dombo 319. —. Doroszló 296. — 

Dulcsele 320. — Duna-Almás 32. — Durkee (Oregon, É.-Amerika) 314. 

Ebedecze 42. —" Eger 39. — Eisenach (Németország) 27. — Eplény 139, 144, 157. — 

Ercsi 294. — Érd 297. 
Felfalú 164, 354, 356. — Felső-Lapugy 67, 209, 215. — Fénye-Kosztolány 42. — 

Franklin (N. Jersey, É.-Amer.) 313. 



TARTALOMJEGYZÉK. IX 

Gánócz 297. — Gánt 146. — Gödöllő 27, 31. — Green Harbour (Spitzberga szig.) 

158. — Gurahoncz 321. — Guravoj 320. 

Hanság 24. — Hollód 319. — Holzmaden (Württemberg) 131. 

Iván 370. 

eJeskó 369. 

Kalgoorl (Ny.-Ausztrália) 314. — Károlyváros 370. — Keszthely 45. — Kis-Czell 329. — 

Kis-Kőrös 327. — Kolos-Hradistye 369. — Kolozsvár 330. — Kornyaréva 324. — 

Kostej 67, 220. — Kotterbach 165. — Kovarcz 369. — Krasova. 321. 

Letkés 240. —- Libetbánya 242. — Lippa 31. — Ludberg 45, 46. — Luhi 162. 

Macon Cou. (E.-Carolina, É.-Amer.) 316. — Magura 328. — Magyar-Ó vár 32, 327. — 

Mandalay (Birma) 40. — Markusevec (Horvátország) 239. —  Maros-Ujvár 23. — 

Marosvásárhely 229. — Málé 354, 356. — Márkó 150. — Melencze 68, 234. — 

Mezőhegyes 33, 326. — Mezőkovácsháza 326. — Mérk 207. — Miklósfalva 296. — 

Minis völgy 37. —  Mogok (Birma) 40. — Mogouk (Birma) 40. — Morro-Moreno 

(Chili) 316. — Munkács 32. — Murány 296. — Muzsla 383. 

Nagyág 244. — Nagybánya 237. — Nagy-Berek 24. — Nagyvárad 2y7. — Ne- 

mert 321. 

Oláhláposbánya 325. — Opradina Mrakonya 163. — Ó-Buda 69, 905. — Odrau 

(Oszt.-Szilézia) 165. — Ó-Radna 243. 

Pánk 212. — Pápa 29. — Petrovoszelló 45. — Pécs 163. — Podwin (Szlavonország) 

297. — Pojána 320. — Pojana Mucienu 163. — Puszta-Gyál 291. —  Puszta-Ká- 

polna 146. — Puszta-Szt.-Lőrincz 291. — Puszta-Szt.-Mihály 291, — Putnok 164, 

Kadoboj (Horvátország) 245. — Rácz-Keresztúr 295. — Rákos-Keresztúr 291. — Rá- 

tót 139, 144, 150. — Resicza 163, 323. — Révfülöp 227. — Riva (Tircl) 137. — 

HRoskány 212. 

Sassen Bay (Spitzberga szig.) 156. — Szabadka 27, 296. — Szeged 327. — Székely- 

Udvarhely 164. — Szilicze 44. — Szkerisora 329. — Szolcsán 369. — Szomor 297. — 

Szopók 164, 354. — Szováta 68, 229. 

Talács 320. — Tata 32. — Titel 33. — Tokaj 27. — Tompa 326. — Tripuhy (Bra- 

zilia) AT Troppau (Szilézia) 45. : 

Ujvidék 165. — Ungvár 32. — Uszód 327. — Üröm 162, 203. 

Vadkert 327. — Valea Grabanacz 163. —  Varasd-Töplicz 43. — Vaskapú 36. — 

Vácz 31. — Válemáre 320. — Város-Hidvég 297. — Veszprém 65, 136, 138, 146, 

148, 149, 150. — Viskvár 325. 

Zimbró 320. — Zirez 139, 150. — Zsibó 42. 

TE 

ÁSVÁNY- ÉS KŐZETNEVEK. 

Agyag 28, 154, 320, 321, 369. — Agyagmárga 164. — Agyagpala 154, 319, 325. — 

Amphibol 41. — Amphibolgnájsz 324. — Amphibolit 324. — Andesit 329. — An- 

desittufa 164. — Andorit 241. — Apatit 41. — Arkosa-homokkő 320. 

Baddeckit 312. — Beresovit 312. — Beryll 358. 

Calcit 37, 38, 162, 203. — Cedarit 312. — Cerussit 243. — Chondrodit 41. — Cli- 



x TARTALOMJEGYZÉK. 

nohedrit 313. — Conglomerát 164, 321, 369. — Csillámpala 321. — Csiszoló- 

pala 151. 

Dacittufa 319. — Diabas 322. — Diopsid 368. — Dolomit 65, 243, 320, 369. 

Erionit 314. — Euchroit 242. — Euklas 14. — Éleskavics (Dreikanter) 369. 

Felsitporphyr 329. — Futóhomok 27. 

Galenit 243. — Gnájsz 41, 321, 323, 324. — Gwraphit 41. — Gránit 329. 

Himatit 243. — Hamú (vulkanikus) 45. — Homok 320, 321. — Homokkő 154, 319, 

322, 323, 369. ; 
Idokras 368. — Iszap (Balatonból) 226. 

Jég 44. — Józsetit 66. ? é 

Kalgoorlit 314. — Kavics 162, 164, 291, 294, 321. — Kavics-lerakodások (Birmában) 

40. — Kén 43. — Kőszén 42. — Kőzetek (Budapest vidékéről) 69. —  Kőözétek (a 

Vaskapútól) 36. — Kőözetek (Nyitra megyéből) 269. — Kubeit 315. 

Lias-rétegek 65. — Lignit 42. — DLösz 28, 32, 33, 35. —  Löszagyag 35. —  ILösz- 

homok 35. ; 

Márga 65, 321, 324. — Márvány 42, 369. — Melaphyr 322. —  Mésziszap 329. — 

Mészkő 212, 319, 321, 322, 324, 329, 369. — Mésztufa 324, 329. — Miersit 315. — 

Mikroklingnájsz 36. Í 3 
Nagyágit 243. 

Olivin 368. 

Pala 320, 521. — Palaagyag 319. — Pegmatit 323, 324. — Petroleum 42. — Phe- 

nakit 368. — Phlogopit 41. — Phyllit 320. — Pikrit 322. — Planoferrit 316. — 

Porphyrconglomerat 325. — Pyrit 41, 165, 243. — Pyroxenandesit-láva 320. — 

Pyrrhotin 4t. 

€uarz 130. — Ouarzconglomerat 323, 325. — Ouarzhomokkő 325. — Ouarzithomok- 

kő 320. — Ouarzit 37, 369. 

Senait 317. — Sókivirágzás 68, 234. — Sphalerit 243. — Spinell 41. — Spodumen 

368. — Sundtit 241. — Szerpentin 163, 323. — Székesföld 326, 327. — Székes- 

" szikes talajok 19. — Szén 154, 163. 

Khodolith 316. — Rubin 40. j 4 

Tályag 329. — Titanit 368. — Trachyt 329. — Tripuhyit 317. — Trias-rétegek 65. 

Vályog 329. 

Webnerit 241. 
Zoisit 368. 

18 

ÁLLATNEVEK. 

Ammonites abscissus ÖOPPEL 325. — Amphimorphina Haueriana NEuG. 240. — An- 

cillaria glandiformis Lam. 215, — . obsoleta .BRocc. 217. — Anomalina austriaca 

dORB. 240. — Aptychus Beyrichi OpPp. 322, — exculptus ScHAuR. 322, — laevis 

(VENST. 322. — Arca barbata L. 217, — dichotoma HöRw. 43, — diluvii 216. — 

Noae L. 225, — pisum PaARrscH. 217. — Arectomys bobac SCHREB. 370. — Aspi- 

doceras perarmatum Sow. 322. — Astarte Parkinsoni OUENST. 322. — Aturia aturi 

BAST. 326. 

Bairdia subdeltoidea BosG. 43. — Belemnites caniculatus ScHLorm 322, — hastatus 
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BeArsv. 322, — paxillosus SCHLOTHEIm 325, — Berardius 330. — Biloculina elypata 

VORB. 240. — Bison priscus Bos. 208. — Buccinum badense PaARrscH 217, — 

duplicatum Sow. 321, — Hörnesi SEMPER 218, — limatum CHEMN. 216, — resti- 

tutianum Fonr. 223, 224, — serraticosta BRONwx. 222, — Schönni H. et Au. 216. — 

vindobonense CH. MAY. 216. — Bulimina cuspidata n. sp. 239, — porrecta n. sp. 

239. — Bulla Brocechi Micnr. 225, —. Lajonkaireana BaAsr. 211, — miliaris BRocc 

217, 225, — truüncata Apams 225. § 

Camelus sp. 370. — Capulus 225. — Cardita 225. — Cardium cingulatuga GLDF. 43, — 

fragile BRocc. 43, — ef. obsoletum ErcHw. 211, — papillosum PoLIr. 225. — Cas- 

sis saburon Lam. 217. — Castor Ekeczkyi 296, — fiber L. foss. 208; 296. — Ceri 

thium n. sp. 43, — bilineatum HöRkwx. 224, — Bronniformae HILB. 43, — crena- 

tum BRocc. 216, — disjunctum Sow. 321, — Michelotti Hörn. 217, — minutum 

SERR. 215, — nodoso-plicatum HöRx. 321, — perversum L. 216, 224, — pictum 

Basr. 211, 217; 320, 321, — scabrum OLIivi 215, 224, — spina PaRrscH. 216, — 

Zeuschneri Puscn. 215. — Cervus sp. 296. — Chama sp. 142, 143, 225, — gyy- 

phina Lam. 217. — Chemnitzia minima HöRwx. 43, — Reussi Hökwx. 43. — Che- 

nopus alatus BEricHw. 215, 223. — Circe minima MowTr: "juv 225. — Collumbella 

carinata HILB. 224, — curta DuJs. 216, — subulata BRocc. 215, 223. — Conchodus 

infraliassicus SropPpP. 137, 143, 150, — Schwageri Tauscn. 137. — Congyeria Partschi 

CzI. 320, 321. — Conus antediluvianus BRwG. 224, — Brezina H. et Au. 217, — 

:Dujardini DEsH. 215, 223, — Mercati BRocc. 216, — olivaeformis H. et Au. 217, — 

Ottiliae H. et. Av. 217, — praelongus H. et Av. 217, — substriatus Da Cosra 

216, — vindobonensis PaáRrscn. 216. — Corbula gibba OnrviI. 218. —  Cricetus 

phaeus foss. NEHRING 370. — Cristellaria Acknerana NEuG. 240, — adunca n. sp. 

240, — clavata n. sp. 240, — dicampyla n. sp. 240, — Maléevici n. sp. 240, — 

semituberculata KARR. 240, — speudo-spinulosa n. sp. 240, — undata n. sp. 240. — 

Cucullaea" cancellata PHILL. 322, — inaeguivalvis Gorpr. 322. — Cypraea amygda- 

lum BRocc. 218, — Duclosiana Basr. 216, — Neugeboreni H. et Av. 218. — Cythere 

defornis Rss. 43, — ornata n. sp. 43, — punctata Müwxsr. 43. — Cytheridea chlat- 

rata Rss. 43. — GCythereis Mártonűi n. sp. 43, — rostrata n. sp. 43. 

Dendritina elegans dORB. 43. — Dentalium badense PaRrscn. 215, — entalis [. 

218, — incurvum REx. 216, 225, — Michelotti HöRgw. 217, — pseudoentalis LAM. 

43. — Diceras 143. — Dicerocardium Jani SroppP. 138, — Himalayense SToL. 135. 

Elephias meridionalis NEsrTI 162, 295, 296, 297, 298, — primigenius BLMB. 40, 207, 

330, 368. — Ephydatia fluviatilis LBkKw. 228, — Mülleri LBkwx. 228, — Eguus ca- 

ballus L. foss. 208. — Ervilia pusilla. PHinL. 216. — HEulina lactea 4dORB. 217, 

224, — polita L. 224, — subulata Down. 224. t 

Fasciolaria bilineata PaABrscm. 216, 223, — fimbriata BRocc. 216, — pleurotomoicdes 

H. et Au. 217. —  Ficula condita BBownG. 356. — Fossarus costatus BRocc. 224. — 

Frondicularia formosa n. sp. 240. — Fusus fuscocingulatus HöRw. 216, —  Hősii 

PARTscH. 216, — Puschii AwxpRz. 216, — subnodosus Hö. et Au. 217, — " Valen- 

ciennesi" GRAT. 217, — vindobonensis:H. et Au. 217. 

Glandulina cuspidata n. sp. 239. — Gresslya Trajani Tixrze 325. — Gwryphaea cal- 

":: ceola OVENST. 322. 

Harpoceros bifrons BRuG. 324. — Helix 30. —  Heterolepa costata FRNZN. 45. 

Hyaena spelaea GLDF. 208. 
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Ichtlyosaurus guadriscissus Ourxsr. 151. 

Eagena incerta n. sp. 239. — Leda n. sp. 43. — [Lima : miocenica SIsM. 225. — 

Lioplax polaris LaAxpGR. 1585. — Lithoglyphus naticoides FÉR. 295. — Lithotham- 

nium ramosissimum REuss 320. — Lucina dentata Basr. 216, — incrassata DUB. 

216. — Lymnea 30. 

Mammuth 39. — Marginella minuta Prrir. 224. — Mastodon 162. — Mastodon Bor- 

soni HaYvs. 297, 294, 296, 

nov. form. KED 146. 150, — nov. form. wbs. 148, 150. — anceps LAUBE 149, — 

avernensis CRoIz. et JoB. 294, 296, 297. — Megalodus 

complanatus GümB. 136, 150, —  cucullatus Sow. 140, — gryphoides Güme. 

136, 150, — Gümbeli Srorp. 136, 150, — Klipsteini Birrws. 149, — Lóczyi n. 

forma  HöRn. 139. 143, 145. 1465. 1506 —  " rimosus :. Münsr.. (149, — .  S8e0601 

142, — Tofanae R. HöRn. 137, 150, — trigueter Wurr 136, 150. —  Mela- 

nopsis avellana Fucns 320, — Bouéi FÉR. 320, — impressa KRaAus. 211, — Mar- 

tiniana FÉR. 320, 321. — Mitra cupressina BRocc. 217, — fusiformis BRocc. 217, — 

goniophora BELL. 217, — intermittens H. et Au. 224. — serobiculata BRocc. 216, 

223, — Modiola biformis RENN. 225, — scalprum Sow. 325. — Monodonta ma- 

milla AwpRz. 217. — Murex caelatus GRATr. 224, — Partschi HöRwx. 217, — spini- 

costa BRONN. 217. ( 

Natica helicina BRocc. 215, 223, — Josephina Risso 217, — millepunctata Lam. 

217, 224. — redempta Micnr. 216. — Neaera Kudernatschi Sruk 322. — Nerita 

Grateloupana FÉR. 211, 217. — Neritina Grateloupana FÉR. 224. — Neritopsis ra- 

dula HöRx. 215. — Nodosaria acuticauda Ros. 240, — Brusinae n. sp. 239, — 

binominata FRzZN. 240, — corporosa n. sp. 239, — elegans dORB. 240, — inmuti- 

lata n. sp. 240, — Letkésiensis n. sp. 240, — pertensis n. sp. 240, —  Verneuili 

VORB. 240, — vittata NEuG. 240. — Nucinella ovalis Woop. 225. — Nucula 322, 

356. — Nucula Mayeri HöRNx. 217, — nucleus L. 216, — nudeus May. 225. 

Odontostoma plicata Mowr. 224. — Oliva flammulata Lam. 217. — Ostrea cochlear 

PoLr. 216. — Ostrea DEsn. 217, 219. — Ostraea Zirr. 222. 

Paludina 211, — acuta DRaArP. 225, — effusa FRAUNF. 217, 225, — immutata FRAUNF. 

217, — Partschi FRNFLD. 43, — Sehwartzi FRNFLD, 43. — Pecten cingulatus PHILL. 

322, — demissus PHILL. 322, — denudatus REruss 164, 353, — elegans ANDRz. 319, — 

lens Sow. 322. — Pectunculus pilosus L. 216. — Peneroplis carinatus dORB. 43. — 

Perisphinctes colubrinus REIx. 322. — Phasianella Hichwaidi HöRwx. 216. — Pho- 

ladomya decorata HARTMANN 5325, — Fuchsi 356, — Sturi TIETZE 325, — vaticana 

356. — Physeteridae 330. — Pinna tenuistria Münsr. 322. — Pisidium amnicum 

MüLL. 295. — Planorbis 30, 43. — Pleuronectia comitatus Fonr. 164, 353. — Pleuro- 

toma Annae H. et Av. 215, — Badensis H. et Av. 2166, —  cataphracta :BRocc. 

216, — consobrina BELL. 215, — coronata Münsr. 215, 223, — dimidiata BRocc. 

217, — granaria Dus. 224, — (Pseudotoma) Idae R. HöRwx. 43, — Juliae H. et Av. 

217, — Juliana PaáARrscH. 224, — pustulata BRocc. 215, — rugulosa PHILL. 224, — 

Sabinae H. et Au. 216, — spinescens PaRrscH. 217. — subcoronata BELL. 217, — 

Victoriae H. et Av. 216. — Plicatula322. — Polymorphina cognata n. sp. 243. — 

Posidonomya ornati OUENST. 322, — Parkinsoni Ov. 322. — Psammechinus 43. — 

Psecadium oblongum n. sp. 240. —  Pseudamusium corneum 355, — oblongum 

PwHinL. 356. — Puhatestűek taunája (Bujtur) 221, — (F.-Lapugy) 215, 224, — (Kostej) 

220. — Pupa 30. 
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KRanella marginata MARr. 216. — Reophax incerta n. sp. 240. — Reguienia Lonsdaeli 

Sow. 322. — Rhynchonella Astieriana dORB. 322. — Rhinoceros sp. 294, 296. — 

Rhinoceros antiguitatis BLMB. 208. — Rissoa Laechesis Basr. 216, 295, — Mariae 

VORB. 216, 224, — Montagni Park. 215, — Partschi HöRwx. 43, — Venus dORB. 

217, — Zetlandica Mowr. 225. — Rissoina nerina dORB. 218, — pusilla BRocc. 217. 

Saiga prisca NEHRING 370. — Saurius-maradványok 163. — Scalaria 224. — Schi- 

zaster Laubei R. HöRx. 356. — Scissurella 224. — Semseya lamellata n. sp. 240. — 

Serpula fasligata Ercuw. 43, — heliciformis Ercnw. 43. — Solenomya Doderleini 

MAYER 356. — Sphaerium rivicola LEacH. 295. — Sphenia 225. — Spondylus crassi- 

costa Lam. 217. — Spongilla Bayleii BwBxk. 226, — Carteri BwBKk. 228, — fluvia- 

tilis TURPIN 151, — fragilis LEyp.- 227, 225, — gigantea n. sp. 151, 152, — lacu- 

stris LBKN. 151, 152, 227, 225, — Meyeni CRrR. 226. — Stephanoceras Blagdeni 

Sow. 325, — Humphriesianum Sow. 325. — Strombus coronatus DEFR. 217. — 

Succinea 30. 

Tapes gregaria PaRrscH. 321. — Tapirus hungaricus 296, — priscus 296. — Tellina 

356. — Terebra n. sp. 43. -—— Terebra acuminata BoRs. 217, — fuscata BRocc. 217. — 

Terebratula insignis ZITT. 322, — janitor Picr. 322, — perovalis Sow. 325. — 

Tragocerus amaltheus GaupRY 321. — Trochospongilla horrida WELTNER 227, 228. — 

Trochus cf. Orbignyanus HöRwx. 211. — Truncatulina Haidingeri 4dORB. 240. — 

Letkésiensis n. sp. 240. — Turbo 216. — Turbonilla pygmala GRAT. 43, 224, — 

subcraticulata d ORB. 216. — Turritela Archimedis BRgGr. 216, 223, 224, — bicari- 

nata Bicuw. 215, 223, — marginalis BRocc. 218, — Rabae NiEpzw. 356, — suban- 

gulata BRocc. 215, — turris Basr. 215, 293. 

Unio sp. 1585. — Uvigerina venusta n. sp. 240. 

Valvata 30. — Venus cincta BrcHw. 217, — Dujardini HöRw. jnr. 225, — marginata 

HÖöRN. jnr. 216, — multilamella LAMm. 216, — scalaris BRONN. 43. — Vermetus 

arenarius LINx. 43. —  Vertebralina elongata KARR. 43. — Vivipara hungarica 

HaAzaY 295, — vera FRNFLD. 295. — Voluta rarispina Lam. 218. — Vulpes vulga- 

ris foss. WOoLDR. 370. 

VE 

NÖVENYNEVEK. 

Acer campylopterix Ung. 245, — trilobatum A. Br. 245. — Algák 230. — Alethop- 

teris conferta STERNB. 321, — whytbiensis GoEpp. 323. — Anomozatis  bifidus 

HEER 154. — Apocynophyllum Amsonia UwG. 245, — Ungeri n. sp. 245. — Arau- 

carioxylon latiporosum CnRAaAMm. 158, 159. — Araucarites Nordenskiöldi HEER 157. — 

Arundo Goepperti HEER. 245. — Asplenium Boyeanum HEER. 157, — Johnstrupi 

HEER, 157. 

Baiera cretosa SCHENK. 157, — dichotoma HEER. 157, — graminea n. sp. 159, — 

longifolia HEER. 155, — spitzbergensis n. sp. 159. — Bambusium protogeum HEER. 

155. — Banksia £. — Banisteria Centaurorum Ung. 225. 

Calamites sp. 321. — Callitris Brognartii ENDL. 245. — Cardiocarpon sp. 321. — 

Carpolithes sp. a 155, 160, —- sp. b 155, 160, — sp. c 160, — hyperboreus HEER. 

155, — striolatus HEER. 155. — Cassia Phaseolites UNG. 245. — Castanea atavia 
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Lupw. 6. — Camarina 4. — Cedroxylon cavernosum CRam. 158, 159, — paucipo- 

rosum OCnRam. 158, 159. — Celastrus Morloti sp. n. 245. — Chloephycus plumosum 

302. — Chondrités Goepperti GEIs. 165. — Cladopbhlebis sp. a 154, 157, 159, — 

sp. b 154, 157, 159, — sp. c 154. — Crataegus radobojana sp. n. 9245. — Ctenop- 

teris Öbergiana HEER. 154. — Cyatheites arborescens SCHLOTH. 321. — Cycadites 

gramineus HEER. 155. — Cyperus globulus 5, — Junghuhmii ALIgU. 5. — Cystoseira 

communis UNG. 245. — Czekanowskia sp. 155. 

Daphnogene paradisiaca UnG. 245. — Dendrophycus Desori 302, — triassicus 302. — 

Drepanolepis angustior n. sp. 155, 160, — rotundifolia HErR. 157. — Dryandra 4. 

Elatides curvifolia Duwnk. 157, 158, 159, 160. — Egnisetum: sp. 157, — Bunbury- 

anum HEER. 154, — rugulosum HERR. 154. — Egwuisetites sp. 154, 157. — Huca- 

lyptus 4. 

Fagus silvatica L. 6. — Feildenia gen. 161, — Nordenskiöldi n. sp. 159. — Ficus 

lanceolata HEER. 245. 

Ginkgo flabellata HxEkR. 161, — digitata HEER. 155, — digitata L. et H. 161, — 

Huttoni HEER. 155, — integriuscula HEER. 155, — polaris n. sp. 161. — Gleichenia 

Zippei HEER. 157. 

Hypoglossidium antiguum HEER. 158. 

Libocedrus salicornioides UNG. 245. — Lycopodites Sewardi n. sp. 159. 

Magnolia Dianae UnG. 245. — Monocotyles sp. 158. — Myrica lignitum UNG. 245, — 

Palae-Gale sp. n. 245. 

Nilssonia Öbergiana HEER. 15£. é 

Olea Osiris UNG. 245. — Oleandridium vittatum HEER. 154. — Onychiopsis Asple- 

nium 161. 

Pagiophyllum sp. 157, 159. — Pecopteris deperdita HEER. 154, — exilis (non PHIL- 

LiPps) 154, — falcinella HEER. 154, — liberata HEER. 154, — Saportana HRER. 154, — 

Knorri HEER. 245. — Phoenicopsis angustifolia HEER. 155, — speciosa HEER. 155. — 

Phyllocladites rotundifolia HEER. 157. — Phyllopteris bifida HEER. 154. — Phylo- 

theca lateralis HEER. 154. —  Pinites (Pityocladus) sp. a 158, 159, — sp. b 158, 

159, — cavernosum CRAM. 158, — (Pitiospermum) cuneatus n. sp. 159, — (Pityo- 

strobus) Coweentzi n. sp. 159, — latiporosus CRam. 158, — Lindströmi n. sp. 158, 

159, -— (Pityophyllum) microphyllus HEER. 155, — Nordenskiöldi HEER. 155, — 

pauciporosus CRAM. 158, — (Pityolopis) pygmaeus n. sp. 159, — (Pityophyllum) 

Solmsi SzEwaRp. 158, 159, 160, — Staratschini HEER. 138, 159, — (Pityolopsis) 

tsugaeformis n. sp. 159. — Pinnularia capillacea LINDL et Hurr. 321. — Pinus 

cembra 6, — Maakiana HEER. 160, — microphylla HExR. 155, —  Nordenskiöldi 

HEER. 155, — palaeostrobus 6, — prodromus HEER. 155, — pumilio 6, —  Peter- 

seni HErR. 158, — ONuenstedti HErR. 158, — Staratschini HEER. 158, — sylvest- 

ris 6. — Podozamites angustifolius 155, — Bichwaldi HEER. 154, — lamnceolatus 

HEER. 154, 155, — plicatus HEeR. 154, — pulchellus HExR. 155. — Pterocelastrus 

radobojanus sp. n. 245. 

Auercinium Staubi FELIx 294. — Ouercus Dewalguei sp. n. 245. 

Rhizomopteris 8p. 157. 

Sapindus Pythii UNG. 245, — Ungeri Errcsn. 245. — Sclerophyllina ecretosa HEER. 

157. — Scleropteris Pomelii HExR. 154. — Schizolepsis eylindrica n. sp. 158, . — 

retroflexa n. sp. 159. — Seguoia fastigata HExR. 157, — Reichenbachi HEER. 157, — 
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rigida HExk. 157. — Sigillaria Hausmanniana 302. — Sphenopteris sp. a 157, 

159, — b 157, 159, — Bohemani HEzk. 154, — De Geeri n. sp. 159, — hyper- 

borea Hreg 157, — thulensis HEER 154. — Stenorrhachis elavata n. sp. 160, — 

striolatus HEER. 155. — Strobiolites Heeri n. sp. 155. 

"Taeniopteris sp. 154, — gigantea SCHENK 323, — Münsteri GoEzpp. 323. — [Lund- 

greni n. sp. 159. — Taxites gramineus HRrER. 155, 161. — Thinnfeldia arectica 

HEER. 157. — Torreya Dicksoniana HErR. 157. — Thyrsopteris 161. 

Ulmus bicornis UNG. 245. 

Vitis Gilkeneti sp. n. 245. 

Xylomites polaris HEER. 154, — umbilicatus UNG. 245. 

Walchia piniformis SCHLOTH. 321, — filiciformis ScHLorn. 321. 

Zamites sp. 154, — Schmiedelii PREsL. 323. 

Hibajavítás. 
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involvens Rss. 121. — Creusia Sturin. sp. 120, — costata IKRAMB.-GokRJ 120. — 

Cricetus phaeus foss. NEHR. 384. — Cristellaria Acknerana NEuG. 287, — adunca 

n. sp. 287, — clavata n. sp. 287, — cultrata Mownrr. 121, — dicampyla n. sp; 287, — 

Malceviéi n. sp. 287, — pseudo spinulosa n. sp. 287, — semituberculata KARR. 
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cularia formosa n. sp. 287. — Fiscula condita BRONG. 374. ; 

Gaudryina subrotundata ScHwaG. 121. — Glandulina laevigata dORB. 121, — sus- 

guidata n. sp. 287. — Globigerina bilobata dOnRB. 122, — . bulloides dORB. 19925 

Gypsiana vesicularis PARK. und Jow. 122. 

Haucrina compressa .VORB. 121, — ornatissima dORB. 121. — Hyaena spaelea 

GLDF. 264. — Hydrobia prisca Num. 120. 

Ichthyosaurus guadriscissus OUvENDT. 169. 

— Foraminiferen (Michelsberg) 121. — Frondi- 

Lagena incerta n. sp, 287. — Laubeia 185. — Lithoglyphus naticoides FÉR. 336. — 

Lucina sp. 374. 

Mastodon Borsoni HaYs 335, 337, 338, — arvernensis CRoIz et JOB. 335, 3537, 338. — 

Megalodus nov. form. cas 183, 185, — nov. form. rbs 184, 185, — anceps LAUBE. 

184, — complanatus GüMB. 174, 185, — cucullatus Sow. 177, — gryphoides GÜmBE. 

174, 177, 185, — Gümbeli Sropp. 173, 185, — Klipsteini Birr. 184, —  Lóczyi n. 

sp. 176, 178, 182, 185, — rimosus MüÜnvsr. 184, — Seccoi 180, — trigueter WUuLrF. 

185, — Trofanae R. HöRnwx. 174, 177, 185. — Melanopsis impressa KRaus. 266. — 

Miliolina Auberiana d ORB. 121, — bicornis WALK. 121, — circularis BoRwx. 121, — 

Ferussaci dORB. 121, — Haidingeri 4dORB. 121. — labiosa d$ORB. 121, — Linnaeana 

4VORB. 121, — reticulata dORB. 121, — seminulum L. 121, — trigonula Lam. 121, — 

venusta KARB. 121. — Mitra scrobiculata BRocc. 275. — Mollu:ken Fauna (Buj- 

tur) 121, — (Felső-Lapugy) 215, 224, — (Kostej) 220. 

Natica helicina BRocc. 275. — Neritina crenulata KLEIws. 120, — Grateloupana FÉR. 

266. — Nodosaria acuticauda Ros. 287, — Brusinae n. sp. 287, — corporosa n. 

sp. 287, — binominata FRzN. 287, — elegans dORB. 287, — inmutilata n. sp. 287, — 

insolata ScHwaAG. 287, — Letkésiensis n. sp. 287, — pertennis n. sp. 287, — Ver- 

neuili VORB. 287, — vittata NeuG. 287. — Nonionina umbilicatula MoNnrr. 122. 

Orbiculina rotella dORp. 121. 

Pecten denudatus REuss. 190, 371. — Peneroplis pertusus FoRsur. 121. —  Phola- 

domya Fuchsi Powzi. 374, — vaticana 374. —  Physeterideen 352. — — Pisidium 

amnicum MüÜLL. 336. — Planispirina contraria dVORB. 121. —  Plamorbis corneus 
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L. 336. — Pleuronectia comitatus Fowr. 371, 374. — Pleurotoma coronata MÜNST. 

975. — Polymorphina cognata n. sp. 287, — gibba 4VORp. 121, — ovata dORB. 

121, — problema dÖRB. 121, — tuberculata dORB. 121. — Polystomella aculeata 

VORB. 122, — crispa L. 122, — macella FicHr. et Mor. 122, — subnodosa MÜNST. 

122. — Psecadium oblongum n. sp. 287. — Pseudamusium corneum 373, — ob- 

longum PHIL. 374. — Pulvinulina Boneana dORB. 122, — Partschiana dORB. 122. 

Rhinoceros sp. 335. — antiguitatis BLMB. 264. — Reophax incerta n. sp. 257. — 

Rotalia Beccarii L. 122, — Soldanii dORB. 122. 3 
Saiga prisca NEHR. 384. — Saurier (Pécs), 190. — Schizaster Laubei R. HöRkx. 374, 

375. — Semseya n. gen. 286, — lamellata n. gen. et n. sp. 287. — . Solenomya 

Doderleini MAYER 375. —Sphaerium vivicola LEgacH. 336. — Sphaeroidina bul- 

loides dÖRe., 122. — Spiralis Koeneni KirrL. 122, — stenogyra PHILL. 122. — 

Spiroloculina arenaria BRapY. 121, — limbata dOÖORB. 121. — Spongilla Bayleii 

BwBK. 277, — Carteri BWBK. 279, — fragilis LEYDp. 279, — fluviatilis TURPIN. 186, — 

gigantea n. sp. 186, 187, — lacustris LBkKwN. 186, 187, 279, — Meyeni CRTR. 277 

Tapirus hungaricus 337, — priscus 337. — Tellina sp. 374. — Textilaria agglutinans 

VORB. 121, — carinata dORB. 121, — conica dORB. 121, — gramen dORB. 121, — 

sagitula Derg. 121. — Trochospongilla horrida WELTNER. 279. — Trochus cf. Or- 

bignyanus HöRwx. 266. — Truncatulina Dutemplesi dORB. 122, — Haidingeri dORBp. 

122, 287, — lobatula WArnk. u. JAc. sp. 122, — Letkésiensis n. sp. 287. — Durri- 

tella Archimedis BgGr. 275, — bicarinata Ericuw. 275, — Rabae NIED. 375, — 

turris Basr. 275. 

Uvigerina pygmaea VORB. 121, — venusta n. sp. 287. 

Valvata piscinalis MüdgL. 120. — Vivipara hungarica HAZzAY 336, — vera ERNELD. 

336, — Vukotinovici FRNFLD. 120. — Vulpes vulgaris foss. WOLDR. 384. 

V 

PFELANZENNAMEN. 

Algen 352. — Chondrites Goepperti GnIx.-192. — Ouercínium Staubi FÉLIx. 335. 

Die übrigen iu diesem Bande vorkommenden Personen-, Orts-, Mineral-, 

Gesteins-, Thier- und Pflanzennamen, auf welche im deutschen Texte unter Hin- 

weis auf den Originaltext PBerufung geschieht, findet man im ungarischen hegis- 

ter 1—V zusammengestellt. 
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BÁRÓ ETTINGSHAUSEN KONSTANTIN. 
IRTA 

Dr. SrauB Móricz. 

Egy oly. férfiuról akarok megemlékezni, kinek tevékeny élete egészen a 

napról-napra nagyobb jelentőséget nyerő ősvilági növények tanulmányozá- 

sának volt szentelve, kit tudományos érdemeiért, de még azért is, minthogy 

első, ki hazánk régi flóráiról írt, tiszteletbeli tagjaink közé vettünk föl és 

kihez engem ezenkívül még a hála is fűz. 

ETTINGSHAUSEN egy kiváló osztrák tudós fia volt, egy tudósnak, ki nem 

csak a physikában örökítette meg a nevét, hanem egyáltalában azon keve- 

sek egyike, kik az osztrák tudományos élet fejlesztése körül kiváló érdeme- 

ket szerzettek. 

E férfiu. ETTINGSHAUSEN ENDRE volt. Fia KoNsTANTIN az 1826. évi junius 

16-án született Bécsben és már 22 éves korában mint orvostudor hagyta el 

az egyetemet, a nélkül, hogy hajlamot érzett volna magában, a szerzett 18- 

mereteket a szenvedő emberiség érdekében értékesíteni. Más térre lépett. 

Hazánkfia EwxprricHER Lászró szorgalmatos tanítványa lévén, csakhamar 

HAIDINGER ViLmos befolyása alá is került. Nem szükseges, hogy e helyen 

HAIDINGER érdemeit fölelevenítsem, hiszen ismeretes, hogy ő neki köszön- 

hető első sorban, hogy Ausztriában a természettudományok fejlesztése meg- 

lepő lendületet nyert; ő neki köszönhető, hogy a geologia is, alig hogy tu- 

dománynyá fölavattatott, már Ausztriában kiváló művelésben részesült és 

nem szabad elhallgatnom azt sem, hogy hazánkban is azok, kiknek a geo- 

logia fejlesztését köszönjük, HAIDINGER iskolájából kerültek ki. 

A. fiatal ETTINGSHAUSEN maga mondja el, hogy midőn egy izben a 

bécsi bányászati muzeumban megfordult és az ott kiállított ősvilági növé- 

nyeken gyönyörködött, HAIDINGER ezt észrevevén, azonnal figyelmeztette e 

tanulmányok fontosságára és érdekes voltára; buzdította a fiatal tudóst a 

velök való foglalkozásra, és hogy fokozza benne a kedvet, azonnal az iro- 

dalmi segédeszközöket is rendelkezésére bocsátotta. Hiszen akkor a phyto- 

paleontologia még nagyon, de nagyon is fiatal tudomány volt. BRONGNIART 

AporF 1824-ben, GopPPERT RóBERT 1834-ben publikálták első dolgozatukat ; 

. 

kr Fölolvasta az 1898. évi februárius 9-én tartott közgyűlésen. 

Völdtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. ; 

2/ 7199 



2 STAUB MÓRICZ : 

a geniális UNGER FERExcz pedig 1837-ben és az akkori viszonyokhoz képest 

már valóságos kincses tárt képviselő Chloris protogea-ját 1841-ben. 

Az irodalom, a mi ETTINGSHAUSEN-nak rendelkezésére állott, e szerint 

nem lehetett gazdag; tanítója sem volt, ki a növénykutatás ezen új terén 

vezette volna és így saját erejében bízva hozzá fogott a munkához. De oldala 

mellett állott a hű HAIDINGER ! Ez beiktatta az akkor fölállított cs. kir. geo- 

logiai birodalmi intézetbe őrsegédi minőségben és 1850-ben megbízta azzal, 

hogy az osztrák tartományokban már ismeretesekké lett fosszil növény 

lelethelyeket fölkeresse és kizsákmányolja, a már meglevő gyüjteményeket 

pedig tanulmányozza. Ennek folytán ETTINGSHAUsSEN május hónapjától októ- 

berig utazott; első sorban Gráczba ment, hogy az ottani cJoanneum, -ban 

az UNGER által gyüjtött fosszil növényeket tanulmányozza; onnét el- 

menvén fölkereste Sotzkát, Radobojt, Zágrábot, Innsbruckot, Hüringet, 

Bilint, Sagort, Laibachot, Tüffert, mindenütt gyüjtve és a gyüjtött anyagot 

terjedelmes monographiákban földolgozva. Ezek közül különösen Bilin, 

Sagor, Parschlug, Leoben és Schoenegg florái fölemlítendők. 

E nagyobb munkákhoz sorakozik aztán egy egész sora a kisebb köz- 

leményeknek, melyek mind az osztrák ősvilági florára vonatkoznak. " 

Hazánk ősvilági florájára vonatkozólag is számos adatot köszönünk 

ETTINGSHAUSEN-nak. A tokaji flora megismertetésével megelőzte boldogult 

Kovárs hazánkfiát; a radoboji florát pedig UwGxR-en kívül ő dolgozta föl 

legalaposabban és nem kevesebb mint 17 nagyobb dolgozatban vagy kisebb 

közleményben találunk hazánk ősvilági florájára vonatkozó adatokat. Ft 

ETTINGSHAUSEN 1854-ben a bécsi cJosephinumy nevű katonai Orvos- 

akadémiához kineveztetett tanárnak és e minőségében tanította a népszerü 

physikát, állat-, növény- és ásványtant és azon intézetnek 1871-ben törtent 

föloszlatása után kineveztetett a gráczi Károly Ferencz egyetemhez a no- 

vénytan és a phytopaleontologia ny. rendes tanárává. Ez egyetemen, mely- 

nek rektori méltóságát is viselte, kizárólag az ősvilági florák tanulmányo- 

zásával foglalkozott. Ez időben érte azon kitüntetés is, hogy Londonba 

hivták meg, hogy ott a British Muzeum phytopalgontologiai gyüjtemé- 

nyének egyik részét birálatilag áttekintse és rendezze is. Ez okból több 

izben fordult meg Londonban és az ott való tartózkodásának eredménye 

egynehány fontos, Anglia ősvilági florájára vonatkozó dolgozata; melyek 

legnagyobbikát s a brit eocsn flora harasztjait leirót STARKIE GARDNER tár- 

saságában dolgozta ki. Xrr 
E dolgozatokat követték nemsokára azon érdekes és becses értekezé- 

sek, melyekben ETTINGSHAUSEN Java, Sumatra, Borneo, Japan, Hongkong 

k Lásd az irodalmi jegyzéket I. alatt. 

kk Lásd az irodalmi jegyzéket II. alatt. 

kks Lásd az irodalmi jegyzék t III. alatt. 



BÁRÓ ETTINGSHAUSEN KONSTANTIN, 

sziget, Ausztrália és Ujzéland fosszil növényeit ismerteti Y és melyekben 

azon theoriájához, melyet ő a jelenlegi florák fejlődését illetőleg hirdetett, 

fontos bizonyítékokat vélt találni. 

ETTINGSHAUSEN egynebány, Németország ősvilági floráira vonatkozó 

dolgozatai munkálkodásának első éveire esnek és leginkább a német kréta- 

flora van bennök leírva.?? 

Az eddigiekből tapasztalhatjuk, hogy báró ETTINGSHAUSEN majdnem 

fél évszázadra kiterjedő tudományos kutatása folytán az ősvilági növények 

óriási tömegét dolgozta föl és bár mi mai nap tudományos igényeinkkel még 

most sem akarunk megelégedni a phytopalxzontologia terén az eddig szer- 

zett eredménynyel, mely különben kielégítő volt arra, hogy a növényföld- 

rajzot új alapra fektethettük, kielégítő arra, hogy a növényország történe- 

tébe mélyebb betekintést tehetünk; ezenkívül a természetes rendszer 

fölépítéséhez sok becses építőanyagot szolgáltathatott ; végre pedig a geolo- 

giára nézve sok fontos stratigraphiai vezérpontot adott; ebben az elért 

eredményben ETTINGSHAUSEN bátran versenyezhet a babérkoszorúért az e 

században közös téren működő szaktársaival, u. m. BRONGNIART ADOLF, (Göp- 

PERT RÓBERT, UNGER FERENcz, HEER OSZWALD és gróf SAPORTA GASZTON. 

Báró ETTINGSHAUSEN-nak azonban még egyébként is nagy érdeme van 

a phytopaleontologia körül. Tudjuk, hogy a levéllenyomaton a megma- 

radt alak, a szél minősége és különösen az erezet azok a jellegek, a melyek 

segítségével a legtöbb esetben fölismerhetjük azon növény rendszerbeli 

helyét, melynek vegetativ szervezetének ama levél egyik tagját képezte. 

Midőn az 50-es években AUER és WoRkrwG a bécsi cs. kir. államnyomdában 

a természetes önlenyomatot (Naturselbstabdruck) föltalálták, báró ETTINGS- 

HAUSEN azonnal fölismerte annak fontosságát a phytopalgontologiai vizs- 

gálatokra nézve és eltekintve a kevésbbé lényeges fogyatkozásoktól, melyektől 

a lemásolás és sokszorosítás még azon módja sem volt ment, ETTINGSHAUSEN 

ide vonatkozó számos publicatioival lényeges szolgálatot tett a phytopalae- 

ontologiának. Nem hinném, hogy volna, ki számos esetben nem merített 

volna első eligazodást ErrixasHavsEN 1851-től egészen 1896-ig kiadott és 

az alábbi jegyzetben közlött műveiben FFF és a legszigorubb kritikus, SCHENK 

ÁGOSTON sem tagadja meg azoknak hasznavehetőségét. 

Mindenki, ki valaha foglalkozott és még most is foglalkozik az ős- 

világi lények maradványainak tanulmányozásával, sajátságos varázs alatt 

áll, mely arra ösztönöz, hogy a rég mult életének titkaiba beavatkozzunk. 

Mi phytopalgontologusok e tekintetben a természet részéről mostohább 

sorsban részesülünk ; míg az ősvilági állatéletet bőkezűen tárta föl, ehhez 

xX Lásd az irodalmi jegyzéket IV. alatt. 

"x Lásd az irodalmi jegyzéket V. alatt. 

$rk Lásd az irodalmi jegyzékei VI. alatt. 
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képest a vegetatio képe még jó sok hézagot mutat és végre elmosódott, 

szegényes, kétes nyomokhoz vezet, melyek határt szabnak minden további 

keresésnek, § 

Ez magyarázza azt, hogy még sok theoriában mozgunk és midőn azt 

hiszszük, hogy már biztos talajra lépünk, aggályok állanak elénkbe és annak 

kimondására kényszerítenek, hogy cIgnorabimuss! Majdnem 50 éven át 

foglalkozott ErTixGsHAvusEN theoriáival; napról-napra új meg új adatokat 

szerzett magának és mégis még élete végén sem büszkélkedhetett azzal, 

hogy theoriái ellenvetés nélkül maradtak volna. 

Már 1858-ban hirdeti ETTINGSHAVSEN azt," hogy Európa eoc:en florájá- 

ban ausztráliai elemek is előfordulnak és e tekintetben UNGER-rel egyet- 

értésben volt; csak az hozta a két tudóst egymással polemiába, hogy mind- 

egyik maga magának tulajdonította a, fölfedezés prioritását. 

Európa harmadkori florájában s ezt ETTINGSHAUSEN kétségen kívülinek 

tartja, előfordultak Lepltomeria, Casuarina, Dryandra, Banksia, Eucalyp- 

lus és más ausztráliai génusok; de mindamellett, hogy e nézete mellett 

újabb meg újabb bizonyítékokat szédett össze, két jeles kortársát, DE SAPORTA-t 

és SCHENK-et egészen a jelen évtizedig nem tudta theoriájának helyességé- 

ről meggyőzni. Utoljára és pedig egész hévvel 1890-ben nyilatkozott, midőn 

szemére vetette ellenfeleinek azt, hogy nem ismerik eléggé jól a szóban levő 

maradványokat. Minden esetre kényes a kérdés, midőn DE SAPORTA a tiroli 
Háriug eocsen rétegeiből kikerült és ErrixGsHausEN által Leptome riák-nauk 

határozott maradványokat pálmák virágzatának magyarázza ; kétes támasza 

a theoriának még az is, midőn ETTINGSHAUSEN azt mondja a jelenleg élő 

Banksia leveleiről, hogy állományuk böőrnemű és hogy hegyükön lemet- 

szetten tompák ; a legtöbb fosszil Banksia-levél, még az Ausztráliában talál- 

tak is, hegyezettek és csak ritkán találni tompavégűeket; ezeket ő ugyan 

progressiv alakoknak mondja, melyek az ősvilágban előfordulhattak éppen 

úgy, a mint a recens florában a fosszil alakokra való visszaesést lehet 

tapasztalni. Bár nem ísmerek okot, mely kizárná azt, hogy a harmadkori 

Európa florájában ausztráliai elemek is előfordultak, a bizonyítékok mégis 

még mai nap is eldöntetlenül hagyják e kérdést. 

Mindenki, ki valaha valamely localitás harmadkori florájával foglal- 

kozott, tudja azt, hogy annak elemei ma a legkülöntözőbb éghajlati terüle- 

tekre vonultak meg és ETTINGSHAUSEN ezt korán tapasztalván, egy sajátságos 

növénygeographiai elvet alkotott magának, melyhez élte végéig ragaszkodott, 

de ellentétbe is állott azzal, a mit a többség ma valónak tekint. Bár nem 

tagadja. hogy a növényvándorlásnak nagy befolyása van a florák fejlődésére, 

még sem hiszi, hogy a növényfajok mostani elterjedését egyes egyedül a 

vándorlás alapján lehetne kimagyarázni. 

$ Lásd az irodalmi jegyzéket VII. alatt. 
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Majdnem gúnynyal emlékezik meg a régi, hypotheticus szárazföldi 
összeköttetésekről a nélkül, hogy valami érvet hozna föl ellenök. Az ő né- 

zete tehát az, hogy a föld természetes florái a harmadkori flora elemeinek 

útján vannak egymással összekötve, és hogy ezen természetes florák jellegét 

egy bizonyos floraelem, a afőelemv különös kifejlődése szabja meg. Megen- 

gedi ugyan, hogy az éghajlati föltételek szerint a jelenkori florák összetéte- 
lében cmellékelemekv is részesültek. melyek majd csak alárendeltek ma- 

radnak, majd pedig behatásukat a flora jellegére láthatólag érvényesítik. 

Létezni kellett tehát egy etörzsíloránako, mely valamennyi jelenkori flora 

elemeit magában foglalta és midőn egyrészt megengedi azt, miszerint lehet- 

séges az, bogy egy bizonyos faj csak egyetlen egy bizonyos helyen keletke- 

zik és innét különböző irányok felé elterjed, másrészt nem engedheti meg 
azt olyan fajokra nézve, melyek föltünően nagy területen vannak elterjedve, 

hanem e kérdést csak úgy fejthetnők meg, ha fölteszszük azt, hogy bizonyos 
növényfajok egyidejüleg sok helyen keletkeztek. ETTINGSHAUSEN itt a Cype- 
rus globulus-ra hivatkozik, mely a tropikus és mérsékelt Ázsiában nagyon el 

van terjedve, kevésbbé a tropikus Keletafrikában, a Mascarena szigeteken 

és a Középtenger vidékén ; de Ausztráliában Oueenslanden csak két helyen, 

Victoriában pedig csak a Hume River mellett fordul elő. Ez utóbbi helyi- 
ség példányai BENTHAM szerint föltűnő sötétebb szinű kalászkákat fejlesztet- 
tek és igen megközelítik a keletindiai C. Junghuhnii ALra.-t. ETTINGSHAUSEN 
szerint senki sem fogja azt állíthatni, hogy az utóbbi faj Keletindiából 
Ausztráliába vándorolt és ott a C. globulus-sá alakult volna át, mert ennek 
a C. Junghuhmi-hez való közeledése biztosan egészen függetlenül ment 
végbe; ha pedig az előbbeni még csak egy lépéssel ment volna tovább, 
akkor bizonyosan az utóbbi faj keletkezett volna belőle. Már előbb Myrica 
lignitum UxG. leveleinek nagy változatosságából és ennek folytán a recens 
fajok leveleihez való viselkedésükbőlis azt következteti, hogy a harmad- 
kori flora különböző helyeken egy és ugyanazon jellegű volt és hogy belőle 

fejlődtek ki a különböző részletes florák. Mindenki, ki a növényvándorlás 

lényegével megismerkedett, s ki tudja, hogy ugyszólván szemeink előtt is 

látjuk azt végbemenni, ki azt is tudja, hogy éppen a vándorlás juttatja a 

növényt abba az állapotba, melyben a megélhetés megváltozott föltételeihez 

alkalmazkodni iparkodik és ha azt nem teheti, elpusztul és hogy az alkal- 
mazkodás ezen képessége föltételezi a növényben a morphologiai változásra 
való hajlamot és képességet és hogy erre nézve éppen a palgontologia 
szolgáltat nekünk elég példát: az nem fog ETTINGSHAUSEN-nek soha be nem 
bizonyítható theoriájához csatlakozni.?F 

E mellett ETTINGSHAUSEN az evolutioról és a leszármazásról szóló 

theoriák őszinte híve volt és bizonyos, hogy e theoriák megerősbödésükre 

" Lásd az irodalmi jegyzéket VIII. alatt. 
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igen sokat, ha nem a legtöbbet a palxontologiától várhatjuk. Eleinte azt 

vélte bebizonyíthatni, hogy a szelíd gesztenyefa törzsalakja a harmadkori 

Castanea, atavia Lupw. és hogy az átmeneti alakok ismeretesek ; ezután azt 

fejtegeti, hogy a harmadkori Pinus Paleostrobus-ból a fenyők két sora 

indult ki, melyek egyike a P. sylvestris-hez, illetőleg a P. pumilio-hoz; a 

másik pedig a P. (embra-hoz vezet. Eljárását a phylogenetikus sorok föl- 

állításával erősen védi a skeptikus HEER OswaLDp ellenében. KRASAN F. 

közreműködésével folytatott beható tanulmányok és gazdag anyag alapján 

figyelmeztet azon érdekes jelenségre, mely szerint, ha rendkívüli tényezők, 

u. m. fagy vagy a rovarok bántalmai a fa fejlődésének rendes menetét 
zavarják, olyan levelek is fejlődnek a bántalmat szenvedett ágon, melyek 
többé-kevésbbé föltünően hasonlók az öősvilági alakokhoz vagy szem- 

beötlőleg közelednek az idegen floraterületek recens fajaihoz, ugyanis 

azon fajokhoz, melyeket mi az ősvilágiakhoz analog fajoknak tekintünk. 

Ezt különösen az erdei bükkön (fFagus silvatica L.) és Juercus fajokon 

akarják bebizonyítani és nézetük az, hogy ha ezen zavaró behatások ismét- 

lődnek, akkor évek multával az atavistikus alakok képződésre való képes- 

ség a növénynek annyira tulajdonává lesz, hogy csak gyönge lökés is ele- 

gendő arra, ama képességet működésbe hozni. Úgy látszik, hogy a természet 

maga fektette az egyedbe az alakok sokféleségének csiráját, de egészen 

másnemű erők végzik és szabályozzák a lehetséges typusok kiválasztását. 

Az egyed nem örökíthette át a különböző alakbeli elemeket; erre csak 

a nemzedékek növekedő száma képesítette. Ennek folytán azonban ama 

képesség megszünése is föltehető, melynek legközelebbi következménye az 

életszívósság apadása, minek folytán a faj elért állapotját többé csak létezé- 

sére kedvező helyeken őrizheti meg. Az alakbeli elemeket valami eredeti- 

nek kell tekinteni, mi okból a fiatalabb, erősebb elem a megelőző gyöngéb- 

bet kiszoríthatja vagy szövetkezik vele és létrehozza a válfajt (Variation). 

Igy az ascendensek és a descendensek, az ősök és származékaik utját kö- 

vetvén, az egyedek egykori csoportjához, az ősegyedhez jutunk el és az 

egy és ugyanazon ascendens és descendens sorban álló egyedekről azt állít- 

hatjuk, hogy egymással közvetlen, a többiek, nem ama sorban állók pedig 

közvetített genealogiai összefüggésben állanak." 

Nagy érdeklődéssel olvassuk e fejtegetéseket, melyek minden tekin- 

tetben figyelmünkre méltók ; de ha az adatokat vizsgáljuk, melyeken azok 

fölépültek, akkor sajnálattal kell megmondanunk, hogy nem osztozkodha- 

tunk föltétlenül azon meggyőződésben, melylyel ETTINGSHAUSEN nézeteihez 

ragaszkodik. Akár milyen fogyatékos volt az anyag, mely kezébe került, ő 

minden darabnak adott specificus meghatározást, melynek helyességét első 

sorban ő tartotta megdönthetetlennek. Különben ezen ellenvetést többé- 

x Lásd az irodalmi jegyzéket IX. alatt. 
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kevésbé ETTINGSHAUSEN minden kortársának lehet tenni és csak ScHENK Á. 

kiméletlen kritikájának és NarHogsr G. A. útbaigazításának köszönhető, 

hogy újabb időben az ovatosság a palzontologusoknak is egyik erénye lett. 

Bizonyos, hogy mindent, a mit a föld méhe nekünk átenged, figyelembe 

kell venni ; de ilyen adatokat, a melyekhez még kétség férhet, ne használjunk 

föl messzemenő következtetésekre. Ennek tulajdoníthatta TETTINGSHAUSEN 

azt, hogy minden egyes kortársával polemiába került, mely néha élesebb 

volt, mintsem hogy az ÉETTINGSHAUSEN egyébként szerzett bokros érdemei- 

hez illett ; de annak oka az is volt, hogy ő a polemiában engedményt nem 

tevén, néha a megengedettnek határát túl is lépte. 

ETTINGSHAUSEN-nek még egy maradandó érdeme van. Ez a szép phyto- 

palxzontologiai gyüjtemény, mely most a bécsi cs. kir. udvari természet- 

rajzi museum palgontologiai osztályában látható és melynek megszerzésé- 
vel és fölállításával ő volt megbízva. 

Mielőtt báró ETTINGSHAUSEN KONSTANTIN az 1897. évi februárius hó 

1-én örök álomra behunyta szemét, megelégedéssel tekinthetett vissza egy 

munkában és eredményekben gazdag, szép életre és ha én, ki neki lekötele- 

zettje vagyok, dicsőítő szavammal nem akartam a biráló szót elfojtani, 

tettem ezt azért, mert találkozásunk első perczétől kezdve haláláig munkál- 

kodásának figyelmes szemlélője maradtam és mert a tudományos igazság 
iránti szeretetem nem kisebb mint az elhunyt iránti kegyelet. Midőn én az 

ősvilági növényélet ismeretének fontosságát fölismertem és magam is gyönge 

erővel a phytopalzontologia terére léptem, akkor tanítványa kivántam 

lenni a boldogult tudósnak ; az ez irányban felsőbb helyhez intézett kéré- 

sem azonban nem méltattatott teljesítésre, mire jó kedvvel és erős akarat- 

tal magam kerestem az istápot, mely nekem az első lépéseknél megtegye — 
szolgálatát. Fogyatékos anyaggal én is megkezdettem munkámat és midőn azt 
már bevégzettnek gondoltam, személyesen kerestem föl-báró ETTINGSHAU- 
SEN-t gráczi otthonában, oktató birálatot kérvén tőle. Neki köszönhettem, 
hogy első kisérletem napvilágot láthatott és hogy a jövőre bátorságot merít- 
hettem. Én nekem tehát szent kötelességem, hogy e helyen és a mai alka- 
lommal újból kifejezzem iránta való őszinte hálámat és ha benne a komoly, 
szünet nélkül dolgozó tudóst tisztelem, tisztelhetem benne élőzékeny jó- 
akarómat is. A kik közelebbről ismerték, komoly, magában vonult férfinak 

mondják, ki a szellemi munkától elfáradván, a laboratoriumában levő har- 
moniumhoz ült és a zene szép hangjaiban keresett üdülést. Életében is sok 
felől vette a méltatás és kitüntetés jeleit; a társulati tiszteletbeli tagságon 
kívül e megemlékezésem is legyen az iránta táplált tiszteletünk tolmácsa. 

E 
1 

1850. Bericht aus Neuhaus 20. Juni 1850 an die Direction der k. k. geol. Reichs- 
anstalt in Wien. p. 136. 
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1850. Fossile Pflanzen von Schauerleiten bei Pilten. — Jahrb. der k. k. geol. Reichs- 

anst. in Wien. Jhrg. I. p. 163. 

— Pflanzen a. d. südl. Theil von Salzburg. — L. c. p. 604. 

— Pflanzen im Wiener Sandstein von Sievering. — Haidinger, Berichíte ü. d. Mit- 

thlgn. Bd. VII. p. 42. 

1851. Beitrüge zur Flora der Vorwelt. —  Haidingers Naturw. Abhdlgn. Bd. IV. 

p. 65. — dJahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. II. 2. p. 192. 

— Bericht über die Untersuchung von Fundorten tertiárer Pflanzenreste im Kaiser- 

thume Österreich. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. in Wien, Bd. I. pag. 679. 

— Die Tertiárflora der österr. Monarchie. No. I. Fossile Flora von Wien. — 

Abhdlgn. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. II. 3. p. 7—36 m. 5 Tfin. 

— Pflanzen aus dem Wealdenthon von der Suesser Bries am Deister. — Jahrb. d. 

k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. II. 2. p. 156. 

— Fossile Pflanzenreste von Laak in Krain. — Haidinger, Berichte etc. Bd. VII. p. 112. 

— Beitrag zur Flora der Wealdenperiode. — Abhdlg etc. Bd. I. 3. p. 1 m. 5 Tfin. 

1852. Über Palgobromelia, ein neues Pflanzengesechlecht. — L. c. p. 1—10 m. 2 Tfin. 

— Beitráge zur nüheren Kenntniss der Calamiten. — Sitzgsb. d. math.-naturw. Cl. 

d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. IX. p. 684 m. 3 Tfln. 

— Die Tertiárflora von Háring in Tirol. — Abhdlgn der k. k. geol. Reichsanst. Bd. II. 
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— Die Steinkohlenflora von Stradonitz in Böhmen. — L. c. Bd. I. 3. 1—18 m. 6 Tfin. 

— Beitrüge zur fossilen Flora von Wildshut — Sitzgsb. der math. nat. Cl. d. kais. 

Akad. d. Wiss. Bd. IX. p. 40—48 m. 4 Tfin. 

1853. Pflanzenabdrücke aus dem Ennsthal. — Jahrb. d. k. k. Reichsanst. Wien. 

Jhrg. IV. p. 478. 
— Über die fossile Flora des Monte-Promina. — Sitzungsber. der math.-naturw. Cl. 

d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. X. p. 424. 
1854. Kreidepflanzen von Molletein. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhig. 

5. p. 740. 
— Die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen. — Abhdlg. d. k. k. geol. Reichsanst. 

Wien. Bd. II. 3. p. 1—74 m. 29 Tfln. 
— Die eocene Flora des Monte-Promina. — Denksehrftn d. math.-naturw. Cl. d. 

kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. VIII. p. 17 m. 14 Tfin. 
— Nachtrag zur eocenen Flora des Monte-Promina. — Sitzgsber. etc. Bd. XII. p. 150. 

1857. Die fossile Flora von Köflach in Steiermark. — Jahrbuch etc. Bd. VIII. p. 735. 

1858. Beitráge zur Kenntniss der fossilen Flora von Sotzka in Untersteiermark. — 

Sitzgsber. etc. Bd. XXVIII. p. 471 m. 6 Tfln. 
1863. Die fossilen Algen des Wiener- und Karpathen-Sandsteines. — L. c. Bd. 

XLVIII. p. 444 m. 2 Tfin. 

1865. Die fossile Flora des mührisch-sehlesisehen Dachschiefers. — Denksehrftn etc. 
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1866. Die fossile Flora des Tertiárbeckens von Bilin. I. — Denkschriften etc. Bd. XXVI. 

1868. Die fossile Flora des Tertiárbeckens von Bilin. II. —  Denksehriften ete. 

Bd. XXVIEÜT 

1869. Die fossile Flora des Tertiürbeckens von Bilin III. — Denksehriften etc. Bd. XXIX. 

1869. Beitrüge zur Kenntniss der Tertiárflora Steiermarks — Sitzgsb. etc. Bd. LX. 1. 

plz ma aan. 

1872. Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. — Denkschriften etc. Bd. XXX. 

1875. Uberdie Braunkohlenflora der Steiermark.— aGraz u.s.w. vherausg. v. d. Geschüfts- 

führung der 48. Versammlung d. deutsch. Naturforscher u. Arzte. p. 384. 
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1877. Die fossile Flora von Sagor in Krain. II. — Denkschriften etc. Bd. XXXVIII. 

— Beitrüge znr Kenntniss der fossilen Flora von Parschlug in Steiermark. I. Die 

Blatipilze und Moose. — Denkschriften etc. Bd. XXXVIII. 

1884. Über die fossile Flora der Höttinger Breccia. — Sitzgsber. etc. Bd. XC. p. 
260 m. 2 Tíln. 

1885. Die fossile Flora von Sagor in Krain III. — Denkschriften etc. Bd. L. 

1887. Über das Vorkommen einer Cycadee in der fossilen Flora von Leoben in 

Steiermark. — Sitzgsber. etc. Bd. XCVI. 1. p. 80. — The Geol. Magazine 1888. 

vol. V. p. 152. 

1888. Die fossile Flora von Leoben in Steiermark. 1—II. Denkschriften etc. Bd. XIV. 

1890. Die fossile Flora von Schoenegg bei Wies in Steiermark. I. — Denkschriften etc. 

Bd. LVII. 
1891. Die fossile Flora von Scehoenegg bei Wies in Steiermark. II. — Denkschrit- 

ten etc, Bd. LVIIII. 

1893. Über neue Pflanzenfossilien aus den Tertiürschichten Steiermarks. —  Denk- 

sehriften etc. Bd. LX. p. 313 m. 2 Tfin. 

INT 

1850. Pflanzenabdrücke aus dem Steinkohlenlager zu Vasas. — Jahrb. der k. k. 

geol. Reichsanst. in Wien. Bd. I. p. 356. 

— Fossile Flora von Radoboj. — Sitzgsb. d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. 

Wiss. Wien. Bd. V. p. 91. § 

1851. Sandsteine mit Pflanzenabdrücken von Piller-Peklén in Sáros. — Jahrb. d. 

k. k. geol. Reichsanst. in Wien. Bd. II. 2. p. 146—147. 

— Fossiles Holz von Vöröspatak. I. h. p. 73—74. 

— Beitrüge zur Flora der Vorwelt. IV. — HArpIsGER, Math.-naturwiss. Abhdlgn 

Bd: TV p.65 01 
1852. Fossile Pflanzenreste aus dem trachytischen Sandsteine von Heiligenkreuz bei 

Kremnitz. — Abhdlgn d. k. k. geol. Reichsanst. in Wien. Bd. I. 3. p. 1—14 

Ha 2.mn, 

— Begründung einiger neuen oder nicht genau bekannten Arten der Lias- und der 

Oolithflora. — I. h. p. 1—10 m. 3 Tfin. 

— Fossile Pflanzen von Reschitza. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. in Wien. Jhig. 

Taps 170. 
— Fossile Pflanzenreste von Steierdorf im Banat. — I. h. 1. p. 194. 

— Pflanzenfossilien aus den Umgebungen von Eperjes und Tokay. — I. h. p. 169. 

1553. Beitrag zür Kenntniss der fossilen Flora von Tokaj. — Sitzgsber. d. kais. Akad. 

d. Wisssimt Wien.:Bd. XI p. 779 

1554. Die eocene Flora des Monte-Promina. — Denkschrftn d. kais. Akad. d. Wiss. 

Wien. Bd. VIII. p. 17—44. 

1855. Notiz. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. zu Wien. Bd. II. 4. p. 45. 

1563. Die fossilen Algen des Wiener und Karpathensandsteines. — Sitzgsb. d. kais. 

Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. XLVIII. 1. p. 444—467. 

1870. Beitráge zur Kenntniss der fossilen Flora von Radoboj. — I. h. Bd. LXI. 1. 

p. 829—906. 
1881. A gánóczi mésztufában előforduló növények. — SCcHERFEL A. W., A gánóczi 

fürdő és ártézi hévfórrások vegyi viszonyai. A Magy. Kárpát-egyesület Évkönyve. 

VIII. évf. p. 199—200. 
1896. Über neue Pflanzenfossilien in der Radoboj-Sammlung der Universitüt Lüttich. — 

Sitzgsb. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. CV. p. 473—500. 
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1878. Report on ;Phyto-Palaeontological investigations generally and on those 

relating to the Eocene Flora of Great Britain in particular. — Proceedings of the 
Royal Society. London vol. XXVII. p. 221. 

1879. Report on Phyto-Palaeontological investigations of the fossil Flora of Sheppey. — 

I. h. vol. XXIX. p. 388. 

— and GARDNER: A Monograph of the British Hocene Flora I. Filices. — "The 

Palaeontógraphical Society London. 80 pp. w. 13 pl. 

1880. Report on Phyto-Palaeontological investigations of the fossil Flora of Alum 

Bay.— Proceedings of the Royal Society London. vol. XXX. p. 228. 

IDE 

1852. Pflanzenabdrücke aus den Kohlenbauten von Pennsylvanien. — Jahrb. der k. k. 

geol. Reichsanst. Wien. III. p. 166. 

1574. Die genetische Gliederung der Flora Australiens. — Sitzgsb. d. math.-naturw. 

CI. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. LXX. p. 542. 

1875. Über die genetische Gliederung der Capflora. — L. e. Bd. LXXI. p:5613. 

1853. Beitrüge zur Kenntniss der Tertiárflora Australiens. — DL. c. Bd. LXXXVII. 

p.- 80. — Denksechriftn d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akademie d. Wiss. in Wien. 

Bd. XLVII. 5 t. — Geol. Magazine p. 153. 

— Beitrag zur Kenntniss der Tertiárflora der Insel Java. —  Sitzgsb. d. math.- 

naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LXXXVII. p. 175. m. 6 Tatf. 

— Beitrag zur Kenntniss der Tertiárflora von Sumatra. — LL. ec. p. 395 m. 1 Taf. 

— Zur Tertiárflora von Borneo. — L. c. Bd. LXXXVIII. p. 372 m. 1 Taf. 

— Zur Tertiárflora Japans. — L. c. p. 851. 

1884. Über die genetische Gliederung der Flora Neuseelanids. — L. c. p. 953. 

— Über die genetische Gliederung der Flora der Insel Hongkong. — L. c. p. 1203. 

1887. Beitráge zur Kenntniss der Tertiürflora Australiens. II. Folge. —  Denksehrftn 

d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LIII. p. 81 mit $ Taf. — 

Sitzgsber. ete. Bd. XCIV. (1886.) p. 30. — Mem. ofthe Geol. Survey of New-South 

Wales. Pal. Nr. 2. Sydney (1888). ji 

— Beitráge zur Kenntniss der fossilen Flora Neuseelands. — Denksehrftn ete. Bd. 

LIII. p. 143 m. 9 Tfin. — Sitzungsber. etc. Bd. XCV. p. 5. — WOXuarterly Journ. 

of the Geol. Soc. London p. 363. — Transactions and Proceed. of the New- 

Zealand Institute vol. XXIII. (1890). 

1891. Über tertiáre Iagus-Arten der südlichen Hemisphüre. — Sitzgsb. etc. Bd. C. p. 

114 m. 2 Tfin. 
1893. Über fossile Pflanzenreste aus der Kreideformation Australiens. — 1. c. Bd. 

CGIT. p. 126. 

1895. Beitrüge zur Kenntniss der Kreideflora Australiens. — Denksehrftn etc. Bd. 

LXII. p. 1 mit 4 Tfin. — Mitthlg. d. naturw. Ver. f. Steiermark in Graz. p. 155. 

1852. Begründung einiger neuen oder nicht ganz genau gekannten Arten der Lias- 

und Oolithflora. — Abhdlgn. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. I. 3. No. 3. 

p. 1—10 m. 3 Tafin. 
1859. ETTINGSHAUSEN u. M. DEBEYx: Die urweltlichen Thallophyten des Kreidegebirges 
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von Aachen und Möstricht. — Denkschrftn ete. Bd. XVI. p. 131 m. 5 Tafin. — 

Sitzgsb. etc. Bd. XXV. p. 507. (1857). 

— —  — Die vorweltliehen Acrobryen des Kreidegebirges von Aachen und Mist- 

richt. — L. c. Bd. XVII. p. 183 m. 5 Tfin. — Sitzgsb. etc. Bd. XXVII. pz167 

(1857). 

1867. Die Kreideflora von Niederschöna in Sachsen, ein Beitrag zur Kenntniss der 
ültesten Dicotyledonengewüchse. — Sitzgsb. etc. Bd. LV. p. 235 m. 3 Tfin. 

1868. Die fossile Flora der ülteren Braunkohlenformation der. Wetterau. — 1. ec. Bd. 

EVIL ps: 807 ma 5.ni 

SAST 

1851. Die Proteaceen der Vorwelt. — Sitzgsb. d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. 

d. WISS-OWeNSEBOSRMETS pezdd sra: D..GAN 

1852. Über fossile Pandaneen. — L. c. Bd. VIII. p. 489 m. 4 Tfin. 

1854. Über die Nervation der Blütter und der blattartigen Organe bei den Euphor- 

biaceen, mit besonderer Rücksicht auf die vorweltliehen Formen. — L.ce. Bd. XII. 

p. 135 mó tni 

— Über die Nervation der Blátter der Papilionaceen. — [L. c. p. 600 m. 22 Tfln. 

1855. ErrGSH. u. A. PokoRuY: Physiotypia plantarum austriacarum. Der Naturselbst- 

abdruck in seiner Anwendung auf die Gefösspflanzen des österreichischen Kaiser- 

staates, mit besonderer Berücksichtigung der Nervation in den Flichenorganen 

der Pflanzen. 5 kötet 500 táblával és egy kötet szöveg 30 táblával. Cs. k. udv. és 

államnyomda. i 

1856. ErrGsH. u. A. PokoRwY: Die wissenschaftliche Anwendung des Naturselbstdru- 

ckes zur graphischen Darstellung von Pflanzen. Mit besonderer Berücksichtigung 

der Nervationsverháltnissein den Flichenorganen. 30 táblával. Különlenyomat az 

előbbeni munkából. 

1857. Über die Nervation der Blátter bei den Celastrineen. — Denksehrftn d. math.- 

naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. XIII. p. 279. 

— Über die Nervation der Bombaceen mit besonderer Berücksichtigung der in der 

vorweltliehen Flora reprásentirten Arten dieser Familie. — L. c. Bd. XIV. p. 49. 

1858. Die Blattskelette der Apetalen, eine Vorarbeit zur Interpretation der fossilen 

Pflanzenreste. — L. c. Bd. XV. p. 181 m. 51 Tfin. 

1861. Die Blattskelette der Dicotyledonen mit besonderer Borügketetáltes auf die 

. — Untersuchung und Bestimmung der fossilen Pflanzenreste. 95 táblával és 276 a 

szövegbe nyomott physiotypussal. A cs. kir. udv. és államnyomda kiadványa. 

1862. Physiographie der Medicinalpflanzen. Nebst einem Clavis zur Bestimmung der 

Pflanzen mit besonderer Berücksichtigung der Nervation der Blütter. Mit 294 

Abb. in Naturselbstdruck. Wien. 

1863. Bericht über neuere Fortschritte in der Erfindung des Naturselbstdruckes fnd 

über Anwendung desselben als Mittel der Darstellung und Untersuchung des 

Fláchenskelettes der Pflanze. — Sitzsgber. etc. Bd. XLII. p. 89 m. 1 Taf. 

1864. Beitráge zur Kenntniss der Flöchenskelete der Farnkrüuter. — Denkschiftn. 

etc. Bd. XXII. p. 39 mit 24 Tfin in Naturselbstdruck. — Sitzgsber. etc. Bd. 

XLVI. p. 452. (1862); Bd. XLIX. p. 135 (1864). 

1865. Die Farnkrüuter der Jetztwelt zur Untersuchung und Bestimmung der in den 

Formationen der Erdrinde eingeschlossenen Überreste von vorweltlichen Arten 
dieser Ordnung. Nach dem Flüchenskelet bearbeitet. Mit zahlreichen in den 

Text gedruckten Abbildungen und 180 Tafeln in Naturselbstdruck. Wien. K. k. 

Hof- und Staatsdruckerei. 
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1865. Beitrag zur Kenntniss der Nervation der Gramineen. — Sitzgsb. ete. Bd. LII. p. 
405 m. 6 Tfln. 

1872. Die Blattskelette der Loranthaceen. — Denksehrftn ete. Bd. XXXII. p. 51 m. 
15 Tfin. Í 

1896. Über die Nervation der Blütter bei der Gattung Ouercus, mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer vorweltlichen Arten. — L. c. Bd. LXIII. p. 117 mit 12 
Tfin und 3 Textfig. 

VE 

1858. Ein Vortrag über die Geschichte der Pflanzenwelt. Gehalten am 8. Mürz 
1858. Wien. Hof- und Staatsdruckerei. Í 

1862. Über die Entdeckung des neuhollündisehen Charakters der Bocenflora, Europas 

und über die Anwendung des Naturselbstdruckes zur Förderung der Botanik und 

Paláontologie, als Entgegnung auf die Scehrift des Herrn Prof. Dr. F. UNGER 

cNeuholland in Europax, mit 153 Abb. in Naturselbstdr. Wien. Hof- und Staats- 
druckerei. 

1890. Das australische Florenelement in Huropa. — Graz. mit 1 Taf. 

VIII. 

1874. Zur Entwickelungsgeschichte der Vegetation der Erde. — Sitzgsb. d. math.- 

nat. CI. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LXIX. p. 219. 

1888. u. STANDFEST F.: Über Myrica lignitum Ung. und ihre Beziehungen zu den 

lebenden Myrica-Arten. — Denksehrftn etc. Bd. LIV. p. 255 m. 2 Tfin. 

1894. Zur Theorie der Entwickelung der jetzigen Floren der Erde aus der Tertiár- 

Hora. — DL. c. Bd. CIII. 1. p. 303. 

IDG s 

1872. Über Castanea vesca und ihre vorweltliche Stammart. — Stzgsb. d. math.- 

naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LXV. p. 147 m. 17 Tfln. 

18577. Beitrag zur Erforschung der Phylogenie der Pfilanzenarten. — Denkschrftn d. 

math.-naturw. CI. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. XXXVIII. m. 10 Tfin. 

1850. Vorlüufige Mittheilungen über phytophylogenetisehe Untersuchungen. — Sitzgsb. 

etc. Bd. LXXX. p. 557—591. 

1888. ETTGSH. u. KRASAN F.: Beitrüge zur. Erforschung der atavistiscehen Formen an 

lebenden Pflanzen und ihrer Beziehungen zu den Arten ihrer Gattung. — Denk- . 

schrftn etc. Bd. LIV. p. 245 m. 4 Tfln. 

— ErrGsH. u. KRASAN F.: Beitráge zur Erforschung ete. II. Folge. — Denkschrftn 

ete. Bad IVa etánt Anas 

1889. ErTTGSH. u. KRASAN F.: Beitráge zur Erforschung ete. III. Folge. — Denkschrftn 

ete. Bd. LVI. p. 17 m. 8 Tfin. 

1889. ErTTGSH. u. KRASAN F.: Untersuchungen über Ontogenie und Phylogenie der 

Pflanzen auf palüáontologiseher Grundlage. — Denksehrftn etc. Bd. LVII. p. 229 

mm. 7 TAn. 

1891. ErresH. u. KRASAN F.: Untersuchungen über Deformationen im  Pflanzen- 

reiche. — Denksehrftn etc. Bd. LVIII. p. 611 m. 2 Tűn.  . 

— Über fossile Banksia-Arten und ihre Beziehungen zu den lebenden. — Sitzgsber. 

etc. Bd. XCIX. I. p. 475 m. 2 Tfin. 

1892. Über tertiüre Fagus-Arten der südlichen Hemisphüre. — Sitzgsb. etc. Bd. C. 1. 

p. 114—137 m. 2 Tfn. 

1894. Die Formelemente der europüischen Tertiürbuche (Fagus Feroniae Ung.) — 

Denkschrftn etc. Bd. LXI. p. 1 m. 4 Tfin. I 
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GERBER FRIGYES. 
ÍRTA 

SCHMIDT GÉzA.? 

GERBER FRIGYES, a salgó-tarjáni kőszenbánya részvénytársulat igazra- 

tója, a Ferencz József rend lovagja, az 1897. deczember hó 5-én, 41 éves 

korában, rövid szenvedés után jobb létre szenderült. Hült tetemei e hó 7-én 

számos szaktárs, az összes tarjáni testületek mély részvéte mellett tétettek 

örök nyugalomra. 

A magyarországi szénbányászat, egy a tudományosság magas niveauján 

álló, gyakorlati ismeretekben gazdag szakerőt, egy páratlan erélyü igazgatót 

veszített az elhunytban. 

Fáradhatatlan munkássága a szénbányászat emelése körül szerzett 

érdemei, és az a rajongó szeretet, melylyel ő a szénbányászat iránt viselte- 

tett, kötelességünkké teszi, hogy vele bővebben foglalkozzunk. 

GERBER FRIGYES bányaigazgató született az 1856. év november hó 28-án 

Mitrovica-ban. Fia volt egy cs. kir. katonai hivatalnoknak. Középiskoláit a 

cs. kir. főreáliskolában Pancsován végezte, a hol az érettségi vizsgát kitun- 

tetéssel tette le. Még mint nem is 17 éves ifju ment 1873 ban a freibergi 

bányászati akadémiára, a hol negy évet töltve két szakot végzett, az általá- 

nos bányamérnökit és a  mérnökit, mindkettőt kitüntetéssel. 1878-ban 

lépett Berzászkán, az ottani szénbányáknál, mint gyakornok szolgálatba, a 

hol 1880-ban a Kozla bányához véglegesen üzemvezetővé kinevezték, és 

mint ilyen ott 1882-ig szolgált. 1882-ben jött a salgó-tarjáni köszénbányák- 

hoz mint mérnök, a hol e minőségben négy évig, három évig mint gondnok 

és nyolcz évig mint igazgató működött. 

Tisztviselői irányában úgyszólván baráti vonzalmat érzett, azokat nagy 

tapintattal és ritka szakértelemmel tudta a gyakorlati élet számára nevelni. 

Mindig meghallgatta azok véleményét és azt, ha életre való volt, teljes erő- 

vel támogatta. Munkásai ügyes-bajos dolgait nagy igazságszeretettel egyen- 

lítette ki és azok jólétének emelésére tőle telhetőleg megtett mindent. 

Igazgatósága alatt négy aknat — Károly, Ferencz, Pálfalva, Etes — mé- 

lyesztettek és két tárnabányászatot a Lajos és Gusztáv tárót hozták üzembe. 

Hogy mennyire emelkedett fáradhatatlan tevékenysége alatt a salgó- 

tarjáni bányászat, mutatják a számbeli adatok. Míg ugyanis 1882-ben 

3 millió g volt a széntermelés, már 1889-ben 6, 1893-ban 9, 1895-ben 

10 millió g-ra emelkedett a széntermelés és azóta állandóan 10,000.000 a. 

Az 1888-ik évben, a Józsefakna II. déli siklójában történt vízbeomlás 
folytán 60 óráig eltemetve volt 20 bányamunkást saját élete veszélyezteté- 

: Felolvastatott az 1898. február 9-én tartott közgyülésen. 
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sével ő hozta ki a bányából, a mely nemes és igazi bányászra valló, áldo- 

zatkész tevékenységeért a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta. Az 
1900. évi párisi nemzetközi kiállitás XI. csoport cSzénbányászat és Kok- 
szolásv czimű alcsoportjának előadói tisztével őt megbízták. 

Ha irodalmilag nem is igen működött, de a gyakorlati téren oly sokat 

alkotott, hogy veszteségét azok a körök, melyekben működött, igen sokáig 

fogják fájlalni és érezni. 

A fáradhatatlan munkás élet után SYG TATA békében porai, emléke 

pi dlálai áldott! 

A BUDAPESTI EGYETEM ÁSVÁNYTANI MUZEUMÁNAK EUKLAS 

KRISTÁLYA, 

Hátrahagyott közlemény dr. SzaBó Józser-től. 

Közrebocsátja 

Dr. SCHMIDT SÁNDOR. 

Egy egész korszakot képviselt egymagában az elhunyt tudós férfiú, AZ 

ernyedetlen szorgalom, a lankadatlan munkásság sorozatát ! Keleties haj- 

landóságú nemzetünk fiaiban már ez egymagában véve nem csekély jelentő- 

ségű dolog, hatása pedig annál inkább nagyobb volt. A kiváló mester példája 

vonzotta a fiatalabb nemzedéket is és szépen föllendülő szakirodalmunk 

élénken tanuskodik dr. SzaBó Józsrr példájáról. 

A tudomány szolgálatán kívül a vezetésére bizott tudomány-egyetemi 

ásványtani intézet fejlesztése volt főgondjainak egyike. Mint az anya egyet- 

len gyermekét, oly igazi szeretettel és gonddal törődött vele mindig. A régi 

központi egyetemi épületbeli gyüjteményből igazi museum vált az új palo- 

tában és a boldogult tanár legnagyobb örömei közé tartozott, ha a kincse- 
ket szaporíthatta. És valóban, a legjobban is volt ez így. Az a központosítás, 

mindent kizárólag egy helyre hordás az idők folyamában sehol sem bizo- 

nyult be jónak, a nemzeti museumok mellett mindenütt keletkeztek más 

gyűjtemények is. Egyik kiegészíti a másikat, megvan mindeniknek a maga 

jól elhatárolt köre, a mely nem engedi meg ugyan, hogy az egyik a másik 

rovására gyarapodjék, de megkivánja egyúttal azt is, hogy gondozzunk, fej- 

leszszünk mindkét helyen, mindenütt a maga módja szerint. 

Hogy mit tett dr. SzaBó Józser a tudomány-egyetemi ásványtani gyüj- 

teményért, arról nem 18 szükséges szólanom. A ki meglátogatta ez intézetet, 

csakhamar tapasztalta, hogy minden szép szónál többet ér a tett. Most is, 

már fájdalom három évvel a nagy veszteség után, mintegy a sírból is fel- 

nyúlik az ő munkás keze és irodalmi hagyatékában beszámol egy ritkaságról, 

melyet ez intézetnek szintén ő szerzett meg. 



EUKLAS. 1 Éz) 

Az alábbi közlemény szóról-szóra a megboldogult munkája, csak az 

utolsó rész az, a melyet az ő szives fölkérésére még annak idején én dol- 
goztam ki. E dolgozatot ő egy szines tábla melléklettel óhajtotta közre adni 

a magyar tudományos akadémiában, de a közlemény eléggé érdekes és 

részletes a rajz nélkül is. 
KKX 

cAz egyetemi ásványtani muzeum újabban egy olyan ásvány birto- 

kába jutott, mely noha már több mint 100 esztendeje hogy ismeretes, azon 

tulajdonságát hűn megőrizte, hogy nagyon ritka és szépsége még érdekes 

kristályai által nemcsak a szakember, de a drágakő-árusok figyelmét is 

magára vonta, kik szerint az a smaragdhoz közel áll. 

1785-ben DomBeY hozta az euklast Európába Peruból visszatértében 

és azt mint ásványfajt még HAaüY állította fel, de lelőhelyének Peru nem 

bizonyult be, hanem Brazilia, nevezetesen Villa Rica közelében Capáo do 

Lano és Boa Vista, hol ennek a századnak első felében elég sokat találtak 

egy chloritos-pala üregeiben. Midőn azonban azt mondom elég sok, akkor 
az ezen ásvány ritkaságának arányában értendő. Tudtommal a leggazdagab- 

ban van ellátva braziliai euklasszal a bécsi udvari ásványmuzeum, hol 23 

szép kristály van, utána jön a londoni 21 kristálylyal. A század közepén 

túl már gyérebben kerül ki Braziliából euklas. 1858-ban több kristályt 

találtak Oroszországban az Ural déli részén a Sanarka folyó mentén lévő 

aranymosásokban; de azon idő óta is csak vagy 9-re teszik a számát az 

urali euklas-kristályoknak. Minthogy egy irányban könnyen hasad, 

Sanarka homokjában ilyen hasadási lemezek többször előfordulnak s az 
ásványgyüjteményekben gyakran kénytelenek ilyen töredékkel is beérni, 

mert a kristályok a ritkaságuk mellett felette drágák is, úgy hogy azok szer- 

zése nem mindennapi dolognak tekintetik. 

Ha még hozzá teszem, hogy nehány év előtt BEckE bécsi mineralog 

Tirolban a Grosz-Glockner tájáról kerülhetett csillámpalán, periklin guarcz 

stb. társaságában parányi euklasz-kristályokat fedezett fel, az eddig ismert 

lelőhelyek számát kimerítettem. 

Az 1886 nyarán egy ismert mineralog SIRMascHKo államtanácsos 

Petersburgból volt Budapesten s az hozta ezen példányt, melyet én az 

általa kivánt meteoritekért csere fejében kötöttem ki. Becsár gyanánt ő 

1000 forintot mondott. 

Lelőhely hozzá irva nem volt, mert ő azt Londonban egy drágakő- 

árusnál vette, ki azt köszörültetni akarta, hogy mint drágakövet értékesítse. 

SIEMASCHKO úr egész határozottsággal állította, hogy szibériai, mert az általa 

jól ismert szibériai kristályokhoz igen hasonlit; ellenben mások, a kiknek 

utjában Németországon keresztül mutatta, véleményökben meg voltak 

oszolva, mert ki uralinak, ki braziliainak tartotta. 

Már ezen körülmény, de még inkább dr. ARzguwi aacheni tanár abbeli 
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kérése, hogy ő a berlini akadémia által kiküldve Ural déli részében a 

Sanarka folyó mentén levő aranytartalmú homok sokféle ásványait tanul- 

mányozván, ezek között euklasz-töredékeket is talált, és így szeretné az 

onnét kikerült kristályokat is mind megemlíteni, ohajtaná tehát az én 

. birtokomban levő urali példány leirását is megkapni, arra bírt, hogy először 

is a lelőhelyre nézve az adatot tisztázzam és másodszor magának a kristálynak 

leirását is szolgáltassam . i 

Dr. ARzRUNI szerint csak 9 kristályról van tudomás, ezek közül annak 

idején KokscHaRow leirt hatot. Ezekből az 1. szám Stuttgartba jött a mu- 

zeumba, az 5. szám LEUCHTENBERG herczeg birtokában van, mig három darab 

(tán a 2. 3. és 4. szám) a KokscHaARow-féle páratlan szépségű oroszországi 

egyéb ásványokkal Londonba a britt muzeumba vándorolt. A 6. számú 

kristály holléte ismeretlen. 

Petersburgban van ezeken kívül a bányászakadémia ásványgyűjte- 

ményében három kristály, melyek egyikét KuLIBIN, másikát JEREMEJEw irta 

le, mig a harmadik még nincs leirva. I 

Míg GRorn uralinak tartja a budapesti példányt, addig Bécsben BRAUN 

udvari tanácsos, azon példánynak ismerte fel, mely az ő birtokában volt, 

ennélfogva levélben felkértem, hogy lelőhelyéről legyen szives nyilatko- 

zatot adni, mit a következőben tett: cAz euklasz-kristályt egyenesen Rio 

Janeiro-ból kaptam báró SoNNLEITHNER braziliai követ szives közbenjárása 

következtében. Gyüjteményem egy részével az euklasz ií8 HosEus baseli 

ásványkereskedő tulajdonába ment át, ki azt úgy hogy látszik, Londonban 

eladta, hol SIEMaAscHKo államtanácsos megvette és nekem 1886-ban Bécsen 

keresztül utaztában mint legértékesebb ásványaguisitióját meg is mutatta. 

SIEMASCHKO ür nem csekély meglepetést mutatott, a mint én ezen megjegy- 

zést tettem. Hogy ezen euklaszt bocsátotta-e ön birtokába vagy egy uralit, 

nem tudom. Az enyim egy rendkívül erős testű-példány volt s ha jól emlék- 

szem, tengerzöld, csaknem átlátszó és egyik hasadáslap különösen jellemző. 

Irtam Hosxus úrnak s ő erről tudósít : (A kérdéses euklaszt egy keres- 

kedőnek adtam el Londonban. A kristály rövid volt és nagyon hasonlított 

egy alai diopsidhoz, nem szép és így inkább köszörülésre fordítandó, az 

mint kristály nem volt eladható. Hossza vagy 20, átmérője vagy 10 mm. 

Szine halványzöld és kétségkívül braziliai és nem szibériai. SIEMASCHKO 

ur előttem ismeretlen.) 

Hogy ki azon londoni kereskedő még nem tudhattam meg, de a kér- 

dést egészen világosnak nem tarthatom , mert sem Hospus sem BRAUN adatai 

az én példányomra egészen nem illenek. Az én példányom mint kristály is 

beválik, azon nemcsak az oldallapok, hanem az egyik végen a terminál - 

lapok is jól vannak kifejlődve. Feltünő rajta minden szakértő előtt a 

pleochroismus nagy foka, a hasadáslapokon át sárgás, egyebütt világosabb 

és sötétebb tengerzöld. 
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Már most a braziliai és az urali euklasok általános tulajdonságait 
tekintve, a braziliai euklasok csaknem mind simalapúak, a londoni muzeum 

birtokában levőkről egy levélben úgy vagyok tudósítva, hogy a 21 kristály 

közül csak egy kopott, a többi mind éles szögű, míg az urali három példány 

mindegyike komor látszólag a kopástól; a színre nézve a két lelőhely álta- 

lában megegyezhetik, úgyszintén a pleochroismusra nézve is. Végre még 

azon körülmény emelendő ki, hogy a braziliai kristályok leginkább nyú- 

lánkok, az uraliak között vannak a vastagok. A kopott élek és a testesség 
meg a zöldszín erőssége inkább az uraliakhoz vonja. 

Mindig nagy baj, ha az ásvány az ő feliratával nincs ellátva, ez pedig 

igy került BRauw udvari tanácsos birtokába s így ment ki az ő birtokából ; 

ilyenkor azután a valót kideríteni bajos s neha lehetetlen. 

Minthogy az általános kinézés után inkább az uraliakhoz szít, mind- 

addig ennek tartom, míg valami positivebb adat birtokába jutni nem 

sikerül. 

A kristallografiai és némely optikai tulajdonságát az egyetemi ásvány- 

tani intézetben kérésemre dr. SCHMIDT SÁNDOR ur határozta meg. Adatai a 

következők.) ; 
KxKX 

A budapesti tudomány-egyetemi ásványgyüjtemény euklaskristálya 

a verticalis irányban 22,3 mm, a ssmmetria tengely irányában 11,3 mm, 

normálisan mindkét előbbi irányra pedig 13,2 mm méretű. Súlya 5,9 gr. 

Kitünő szépsége a pleochroismus. A (010) lapon keresztül szabad 

szemmel nézve sárgás zöld, az (100) lapon világos tengerzöld, a verticalis 

tengely irányában nézve pedig sötét tengerzöld. Legvilágosabb az első 

irányban, az utolsó esetben pedig szine a legintensivusabb és legsötétebb. 

E szineket a RaAppE-féle nemzetközi szinkulcsnak?Y következő tagjai adják : 

(010) lapon : fűzöld, kékzöldbe hajló, 15. oszlop, p. 

(100) lapon : kékzöld, kékes, 17. oszlop, n. 

(001) irányban : kékzöld, 16. oszlop, h. 

A kristály formabeli sajátságai nem ilyen kiválók. J. ScHABus értel- 

mezéset követveY? a (001] övben legnagyobb b. 10103, melynek egyik eredeti 

lapja 10,4 mm széles, de homályos, a másik lapja hasított, gyémántfényes- 

ségű. Ezen a hasadási lapon számos, igen apró, egyközes irányokban sora- 

kozott lyukacska és nehány u. n. negativ benyomat szemlélhető. A kristály- 

nak nagyságra nézve következő formája ezen övben s. (120), melynek 

lapjai igen megtámadottak, a verticalis tengelylyel egyközes irányú apró 

kt Raddes Internationale Farben-Scala — Société Sténochromigue. Paris. Verlag 

Orro RADDE, Hamburg. új 9 

kk Monographie des Euklases. — Denksechriften der kais. Akad. der Wiss. Wien, 

1554, 6. Bd; zíveite Abth., p. 57—88. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 2 
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vonalkák és egyenetlen oldalú árkocskák láthatók rajta, mintha valamely oldó- 

szer marta volna ki őket. A legkisebb ezen övben, de még mintegy 3 mm 
széles az a.(100) forma, melynek lapjai szintén megtámadottak alig 

csillogók. Nehány nagyobb étetési forma ötlik szembe rajta, melyeknek 
symmetria vonala a verticalis tengelylyel egyközes. Ezeken a nagyra 

termett lapokon kívül még nehány igen keskeny, tökéletlen klino-prisma 

is található rajta. 

A kristályt két formának majdnem megegyező nagyságú lapjai tető- 

zik. Az egyik az r. (111), melynek lapjai igen apró, sűrű gödröcskék miatt 
homályosak. A másik forma az f. 1131), lapjain még mélyebb, szabálytalan 
árkokkal is, melyek a kristály csúcsától a megfelelő szomszéd prismalap 

felé irányozottak. Ezen két formának úgy a saját, mind pedig a combi- 

nalási élei tájékán még több homályos, görbe lap van ; kiválóan egy majd- 

nem 2 mm széles, gömbölyű lapsor húzódik az 111: 131 és az 111 : 131 
élek tájékán és ez a lapsor a kristály csúcsán mintegy gerinczet formálva 

a 131: 131 él helyén két oldalt hátrahalad és majdnem hegyben végződik 
is. Itt a gömbölyű formáknak sorozatával levén dolog, őket közelebbről meg- 
határozni alig indokolt. Legfölebb az r:r — (111): (111) közé eső pyra- 

misról mondható, hogy az a v. (323) formának felel meg. 
E lapok hajlásait a tükrözési szögmérővel csak közelítően határozhat- 

tam meg, a mint ez az alábbi táblázatból kiderül, mely utóbbiban a számí- 

tott értékek ScHaABus alapméréseiből folynak. 

obs. calc. 

[Ora sc (00) 8 (SG a D/US0808S 

bi  EOLOJEKA00)— 915 5oea 907 — —" 

dzs ONOS SZT 18 851 78" 06 48" 

b:f — (010): (131) — 58" 23" ca HZ DAKZBB 

vaz E (UT da) E 22SSSOKEA JZ SZONDA 

Beni (MOTEL SZOB ZETT AES 

TT — (IN) EM AISZ eg 501 SZTALKSTÉS 

stee (M20)-(131) E A02BI JONKOJKZOK 

ff. (131) 4(131) — GY 700 ta 749 105547 
r: v — (111): (323) — 5" — ca 39 59" 55" 

A kristályt alsó végén a 101 irányával egyközesen hasadási lapok és 

különböző irányú kagylós törési felületek határolják. Itt egyuttal a kitünő 

hasadási iránynyal, a smmetria-siíkkal egyközesen az a sajátságos leveles- 

ség is megfigyelhető, a mit málladó kristályokon a hasadási sikok irányá- 

ban tapasztalni. 

Az optikai tájékozás dolgában a megsötétedést a (010) lapon Na-fény- 

ben meghatározva azt találtam, hogy az egyik optikai főirány a F tompa 

szögében a verticalis tengelyhez 407 56" szöggel hajlik. Ez Des CLorIzzaux 
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adatai szerintk az első középvonal lehet. Az 11007 lapon keresztül azonban 
convergaló fényben, a kristály vastagsága, sötét szine és az egyenetlen 

felület miatt az optikai tengelyt nem pillanthattam meg. 

SZÉKES TERÜLETEK MAGYARORSZÁGON. 

TREITz PÉTER-től.F?F 

(Egy térképpel.) 

Földünk külső kérgét részint összefüggő közetek, részint ezeknek 

törmeléke és : málladéka képezi. Az alap, melyen ezen törmelékek feküsz- 

nek, mindig maga a kőanyag, a szikla. Ebből képződtek és képződnek foly- 

ton a laza törmelékhalmazok. Úgy a szálban álló közet, mint még inkább 

annak törmeléke, a légköri agensek behatása következtében folyton mál- 

lik. A hőmérsékváltozások, a fagy és a nap heve repesztik, aprózzák a 

kőzetet, az egyes kőzetalkotó ásványokat a levegő szénsavának hozzáférhe- 

tővé teszik. Az ásványok természetük szerint könnyebben vagy nehezebben 

mállanak ; a csapadékvizek magokat az el nem mállott ásványszemeket, vagy 

azoknak mállásiterményeit a völgyekbe, innen a patakok, folyók közvetíté- 

sével, a tengerbe viszik. A vízben oldható mállási termények nagyobbrészt 

eljutnak egészen a tengerbe, míg a durvább részek útközben lerakodnak 

részint a folyók medreiben, részint pedig kiöntéseik alkalmával, árterü- 
leteiken. 

De nem csak a helytálló szikla, vagy kőzettörmelék mállik a légköri 

agensek behatása következtében, hanem még erősebben mállanak a folyó- 

vizek hordalékai utazásuk közben. A leghathatósabb bontó anyag a víz. 

Minél finomabb eloszlású valamely anyag, annál nagyobb oldó hatást 

képes a mozgó víz reá gyakorolni. Minél lassúbb folyású a viz, annál fino- 

mabb iszapot visz magával, mert a durvább szemcsék már a sebesség csök- 

kenésével lerakodtak. Ezen finom közet- és ásványszemcsék útközben egy- 

máshoz ütődve, horzsolódva még sokkal finomabb részekre oszlanak szét. 

A mozgó víz hatásának ilyen rendkívül finom eloszlásban kitéve az még 

olyan anyagokból is tetemes mennyiséget old fel, a melyeket közönségesen 

oldhatlannak ismerünk ; így a földpátok, kovasav-, pyroxen-ásványok stb., 

szóval majd az összes kőzetalkotó ásványok oldbatókká válnak. 

Legkönnyebben oldható a káliföldpát, azután a natronföldpát s így 

tovább, legnehezebben a gnájsz kölisztje. BiscHorr YFP vízben való oldhatósá- 

guk szerint sorozatba állította őket. A szénsavas víz még erősebben tárja fel, 

k Manuel de Minéralogie, 1862, I, p. 482. £ 

kk Előadta az 1896. évi deczember hó 2-án tartott szakülésben. 

kkk BISCHOFF G. : Lehrbuch der chem. und phys. Geologie. I. köt. 218. 1. 

9gk 



90 TREITZ PÉTER : 

oldja a közet- és ásványport. Szénsavas víz 48 óra alatt már annyit old fel, 

mint a tiszta víz 1 hét alatt. 

Az egyes ásványok, a mint oldatba jönnek, ott már különböző sókká 

alakulnak át.:1gy ha pl. káliföldpátot őrlünk destillált vízben, úgy az oldatban 

egy bizonyos idő után kovasavhydratot és kálilugot kapunk." Azonban 

a természetben nincsenek vegytiszta ásványok; minden egyes ásványszemcse, 

még inkább az összetett kőzetek, különböző összetételű zárványokat tar- 

talmaznak u. m. kénsavas, sósavas, foszforsavas sókat. Ha tehát orthoklast 

destillált vízzel őrlünk, úgy az oldatban nem csak kovasavat és kalilugot, 

de kénsavat, sósavat és foszforsavat is találunk. Ha már egy egyszerű 

ásvány oldatának ily sokféle összetétel van, akkor egy olyan víz, a mely a 

legkülönbözőbb kőzetek finom porával heteken, sőt sokszor hónapokon át, 

érintkezésben van, mint a patak és folyóvizek, kell, hogy azok rendkívül 

sokféle elemet és sót tartalmazzanak. S tényleg a folyóvizek gyűjtő meden- 

czéjében, a tengerben minden elemet megtalálhatunk oldatban, még ezüstöt 

és aranyat is. Ismeretes dolog, hogy a rézzel kirakott hajók bizonyos idő 

után ezüst bevonatot kapnak a tengeren, ez az ezüst aranytartalmu. 

A folyók vizei a szerint a mint más és más kőzetű hegységekből eredő 

forrásokból nyerik vízöket természetesen külön böző összetételűek. A mész- 

hegységen áttörők vizeinek tetemes mésztartalmuk lesz; mások, a melyek 

mészhegységet nem érintenek, sem vízökben, sem iszapjokban nem tartal- 

maznak meszet. Hazánkban élénk példa erre a Duna és a Tisza. 

A Duna több izben tör át utjában mészhegységet, ágyát sok helyütt 

mészkőbe vájta, ennek következtében a Duna víze igen sok meszet tartal- 

maz ; iszapja, melyet az árterében lerak, szintén igen meszes. A Tisza ellen- 

ben folyása mentén mészhegységet nem érint, s így sem a vizében, sem 

pedig az iszapjában nem találunk sok meszet. A Duna-alluviumok mész- 

tartalma 109/9-on felül van, a Tiszáé mindig 19o-on alól van, kivéve 

közvetlen némely mellékfolyó beömlése alatt, pl. a Sajó, a Maros stb. 

Ezek szállítanak egy kis meszet. A gyorsan folyó vizek sokkal kemé- 

nyebbek, mint a lassan folyók. Ez egyrészt onnan magyarázható, hogy a lassú 

folyású víz tovább van érintkezésben a levegővel, több szénsavat veszít el s 

a mész belőle kicsapódik, míg a gyorsabb folyásúnál erre kevesebb idő jut, 

több mészmagnézia marad oldatlan, a víz kemény marad ; másrészt a lassú 

folyásúnál finomabb részek maradnak lebegve a vízben; ezek a mozgás 

alkalmával kopás által még jobban oszolnak s az atomnyi kicsiségű kristály- 

szemcséket a víz már tetemesen oldja. A földpátok kalium- és natrium- 

hydratot, lugot adnak, a melyek rögtön szénsavat véve fel, szénsavas sókká 

alakulnak. Ez a szénsavas alkali tartalom teszi olyan jó mosó vízzé a Tisza 

vizét; a Duna vize csak olyan helyen ad jó mosó vizet, a hol az széles felü- 

x DAUBRÉR A.: Experimental Geologie. Übers. v. Dr. A. Guxlt. p. 209. 
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lettel, sokáig állott a levegőn. A víz puhább lett. A Duna mellékén erről 

lépten-nyomon meggyőződhetünk. A folyóvizek szénsavon kívül még sul- 

fatokat, chloridokat, foszfatokat és nitratokat is tartalmaznak kis mennyi- 

ségben. Az alkotórészek mennyisége, egymáshoz való viszonya váltakozik a 

folyóvizek vízkörnyékét képező hegységek alapkőzete szerint. BISCHOFF össze - 
állította az európai folyóvizek összetételét s itt láthatjuk, hogy milyen 

különbözők azok. De főként mész-, magnézia-, natron-, kali és vassókat tar- 

talmaznak szénsav-, kénsav-, sósav-, foszforsavhoz kötve. Ha már most ilyen 

sós víz egy medenczébe ömlik és ott évről-évre csak párolgás által fogy meg, 

le nem folyik; világos, hogy a sók ebben a medenczében felszaporodnak 5 

a medencze vize végre erősen sós lesz. 

Igy történt ez hazánkban is. A szabályozás előtt a folyóvízek szét- 

ömlöttek óriási ártereiken s vizök nagy része egyes mélyebben fekvő meden- 

czékben megmaradt, ott nyáron át elpárolgott s a magával hozott sót a 

medencze fenekén hagyta. Az őszi esők, a hólé ezt belemosták a talajba s a 

tavaszi ár nem volt képes azt mind feloldani; mire felődoldott az egész 

rész, akkorra már a lefolyás megszünt. Továbbá a sókban gazdagabb víz 

nehezebb lévén, a fenéken marad, így a lefolyó víz mindig higabb volt mint 

a bennmaradt, tehát a sótartalom évente tetemesen szaporodott. 

Végre a sók oly mennyiségben gyültek össze a medenczében, hogy ott 

a fenéken 1—4 cm-nyi vastag réteget képeztek a víz elpárolgása után. 

A szél ezt a finom sóport felkavarta és szétterítette a környéken, így találunk 

olyan helyen is nagyobb mennyiségű sót a talajban, a hova ártéri víz nem 

jutott soha. Elvitte még a sót a föld árja is oly helyekre, a melyek kiöntési 

vizek felett feküsznek. Nyáron a föld árja a szárazon fekvő szigetek talaj 

hajcsövein áthuzódva a felszínén párolgott el. Elpárolgása után az összes 

sótartalom a talaj felszinén maradt. Ezért van az, hogy az új-aluviális terü- 

leten, azaz a legutóbbi időkig vízjárta helyeken lévő szigetek kivétel nél- 

kül vakszékek. A ki őszszel száraz esztendőkben ilyen sós vidéken jár, leg- 

gyengébb szélnél is észlelheti ezt a jelenséget. A belelegzett por sós (nálunk 

lugos izű a szódától) és csípi a szemet. A talajban azonban nem ugyan 

azokat a sókat találjuk, a melyeket a folyóvíz hozott oda, hanem azok nagy- 

részt már cserebomlást és változást szenvedtek. 

A talajokban összegyűlt sók összetétele igen különféle lehet ; nagyjá- 

ban két csoportra oszthatók : 1. Sós talajok, a melyekben a kénsavas sók a 

túlnyomók; 2. sós talajok, a melyek sótartalmának fő részét a szénsavas 

sók (alkali sók) képezik. Előfordul még oly talaj is, a mely rendkívül sok 

konyhasót tartalmaz, de ilyen mindig csak sóbányák közelében, sósforrások 

mentén található. A mi végre a salétromos talajokat illeti, ezek csak faluk 

közelében, nagyobb mennyisé gben összegyülemlett organikus anyagok kor- 

hadási terményeinek " cserebomlásából származnak, hazánkban igen csekély 

részét képezik a sós talajoknak. Vannak ugyan vidékek pl. Indiában a Gan- 
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ges völgyében, a hol a tőzeg korhadásánál a nitrificatio olyan erős, hogy a 

képződő salétromsavas mész nagy területeken virágzik ki s ezzel a kivirág- 

zott sóval javítják az ottani széksós területeket ; ugyanilyen származásúak a 

salétromlerakodások Chilében; de a mérsékelt égöv alatt ilyen mérvű 

nitrificatio nincsen. Hazánkban a sós területek két utóbbi faja igen kis 

kiterjedésüek, sőt a kénsavas sós területek a Nagy Alföldön csak kis szigetek- 

ként találhatók, a Kis Alföldön csak a kiszáradt Fertő medrére szorítkozik. 

A hazai székes, szódás területek származását azonban a folyóvzekből 

visszamaradt sókból még nem tudnók teljesen "megmagyarázni, pedig 

épen a szódás területek azok, a melyek a hazai sós területek 9/10 részét 
foglalják el. 

A sós területek kutatásainál a szódának eddig következő forrásaira 

akadtak : 

1. A fönt már említett folyók kiöntési vizének elpárolgásánál vissza- 

maradt sókban lévő szóda. 

2. A folyók vizeinek konyhasótartalma a talajban, ha abban mész és 

szabad szénsav van jelen, szintén szódává változik. 

3. Az árterek mocsári növényzete és állatvilága korhadásánál kelet- 

kező sulfatok és echloridok meszes talajban szénsavas mészszel szintén csere- 

bomlást szenvednek és itt is szóda származik. Továbbá ezen nagy mocsár- 

vegetatio korhadásából eredő humus-savak igen erős oldó hatást gyako- 

rolnak a talajszemcsékre, főleg a natron- és mészföldpátokra ; az így kelet- 

kezett humus-sók oxydálásánál is szénsavas sók származnak. 

Mint mondva volt, a folyók vizei, különösen a lassú folyásúaké 

alkalikus hatásúak, ha egy medenczében évről-évre belefolynak s ott 

elpárolognak, alkalikus hatású sókat hagynak vissza. A folyóvizek alkali- 

citásának honnan származásáról DAUBRÉE-nek egy ismert kisérlete ad fel- 

világosítást. DAUBRÉE ? destillált vízben egy vas, azután egy kőhengerben 

kőzettörmeléket, nevezetesen orthoklasdarabokat tett, s a hengert forgásba 

hozta. Néhány napi forgás után, vagy a forgást útba átszámítva, 200—5300 
km-nyi út után, a víznek már erős alkalikus reactioja volt. Amint a kövek 

forgás közben egymáshoz ütődtek, csiszolódtak, igen finom eloszlású kőzet- 

por került ez által a vízbe. A mozgó víz most már ezen finom anyagra oly 

módon hatott, hogy annak nagy része elbomlott; kalilug és kovasav fel- 

oldódott, továbbá a víz chlor- és kénsavreactiot is mutatott, a mi az ortho- 

klasokban előforduló zárványokból eredt. Szárazon szétdörzsölt orthoklasra 

a víz még hosszú idő után sem hatott oldólag. Ha már maga a mozgó 

destillált víz is ilyen hatást gyakorol a közetekre, mennyivel inkább 

hat rájok szénsav- és sótartalmú víz, ha ez olyan hosszú utat tesz meg a 

£ DAUBRÉE : Experimental: Geologie. Übersetzt von Dr. A. Gurlt pag. 209. 
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közettörmelékkel, mint teszem a Tiszában, a Körösben vagy a Dunában. 

Ezen kisérlet megmagyarázza tehát, hogy miért alkalikusok a folyók vizei 

és miért van a lassú és hosszú folyású folyók vizeinek nagyobb alkalicitása, 

mint a gyorsan mozgó vízeknek. 

A szódának második eredeti forrását a konyhasó képezi. Ha szén- 

savas meszet finom eloszlásban fölös szénsav jelenlétében konyhasó-oldat- 

ban lebegve tartunk, úgy rögtön cserebomlás áll be ; származik szénsavas 

nátron és sósavas mész, calciumchlorid.Y A folyóvizek mindig tartalmaznak 

konyhasót oldva s ha ez kiáradásuk alkalmával oly talajba jut, a mely több 
százalék meszet tartalmaz, úgy a növényi maradványok korhadásánál sza- 

baddá váló szénsav segítségével, szódává és calciumchloriddá válik. Épen 

így elváltozik a glaubersó is gipszszé és szódává. Ez a cserebomlás képezi 

második forrását a szódának. 
HinGaRpD közölte először azt a kisérletet, a mely a szénsavas mész és 

konyhasó vagy glaubersó cserebomlására vonatkozott. A kisérlet oly 

egyszerű, hogy azt bárki is megteheti. Egy nagyobb üvegpohárban 

konyhasó-oldatot készítünk, ezt megfestjük vörös lakmus-oldattal. Az 

oldatba igen finom porrá tört krétát teszünk s most szénsavat veze- 

tünk bele. Rövid idő mulva, ha a kréta lebegve maradt, a lakmus meg 

fog kékülni, jeléül annak, hogy a konyhasóból szóda lett, a mely mint 

alkalikus, lugos anyag a lakmust megkékítette. HrinGaRp ilyen cserebomlá- 

soknak egész sorozatát közli; a melyet különböző concentrált folyadékokkal 

és különböző hő mellett végzett. 

Hogy a szabad természetben milyen rövid úton történik ez a csere- 

bomlás, azt igen szép példában tanulmányozta INKzy BÉLA. Erdélyben, 

Maros-Ujvárott magából a hegyben lévő sótömzsből egy erősen sós forrás 

fakadt. A mint a víz a hegyoldalát fedő meszes talajon keresztül szivárgott, 

konyhasótartalmának már nagyrésze szódává vált s a völgy fenekét fedő 

agyagon typusos székes foltokat okozott. 

A talaj konyhasótartalma a völgy fenekén még 0,179/o volt, de már 

0,1059/9 szóda volt mellette. Tehát a konyhasós forrásvíz sótartalmának 
fele 200—300 lépésnyi út után, a melyet humusos talajban mésztörmelék 

között tett meg, már cserebomlást szenvedett, szódává vált. 

A hol a víz a talajon megáll, ott csakhamar buja növényzet fejlődik, 
ugyszintén a vízi állatok, hüllők, halak, rovarok, csigák igen elszaporodnak 

benne. Ugy a növények, mint az állatok testük felépítéséhez nagy mennyi- 

ségű ként igényelnek. Az állatok és növények elpusztulása után az összes 

kén visszamarad a talajban, esetleg a vízben. Ezt a ként a mocsarakban 

mint vaskéneget találjuk, a mely a rothadásnál keletkező szénhydrogén és 

hi 

: HiLGARD: Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXV. H. 19. 
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a talajban lévő vas egymásra való hatásánál képződik. A mészszel ez újra 

vasoxydhydráttá és gipszszé cserebomlik. Minden tőzeges lápos helyen 

találunk sókivirágzást, ez a kivirágzott só mindig gipsz. (Hanság, Nagy- 

Berek stb.) Ha a mocsár tartósan kiszárad, lecsapoltatik vagy más termé- 

szetes körülmények következtében veszti el a vizét, ez a kénsavtartalom 

szintén megfogy, lefolyik a lecsapolt vízzel vagy átszüremkedik mint neutra- 

lis só a talajon s az altalajba, a föld árjába jut, míg a szóda mint alkali- 

kus só megmarad a felszinen. Ezért látjuk azt, hogy valóságos székes terü- 

leteken "ásott kutak vize kénsavdús, keserű, míg a sós talaj felszinében 

kénsavat csak nyomokban találhatunk. Székes területen, helylyel-közzel egy- 

egy kiszáradt tófenékben, a hol még a legutolsó időben is folytonosan 

víz állott, a kivirágzott sók jelentékeny része most is kénsavas só ; a mint ez 

azonban kiszáradt a vizi növényzet, az állatok belőle kipusztultak. A kén- 

savas sók nagyrészt eltüntek s csak szóda meg egy kis konyhasó maradt 

vissza. A kénsavas sók az altalajba mosatnak s fönt csak egy kis szóda 

marad. 

Azt tehát hogy a szóda honnan származik, tudnók már, de hátra van 

egy igen fontos tény, a mely az egész előbbi következtetéseinket és ma- 

gyarázatainkat látszólag halomra dönti t. i. hogy ha a szóda ilyetén 

való származásáról szóló feltevések állanak, hogy van az, hogy a másik sót, 

a mely a cserebomlásnál származik, a gipszet vagyis a calciumehloridot ; a 

keserűsót vagyis a magnéziumchloridot sehol sem sikerült olyan nagy 

mennyiségben találni, mint azt a talaj szódatartalma után mint eguivalens 

sót várhattuk volna ? 

Erre a kérdésre azok a tapasztalatok, a melyeket székes talajok elem- 

zése körül szereztem, világosan megfelelnek. 

Ha ugyanis egy székes talajra destillált vizet öntünk s azt állani 

hagyjuk rajta 48 óráig, úgy az, ha felzavarjuk, újra néhány napi állás után 

vagy kitisztul vagy nem s ez utóbbi esetben hónapokon át egyformán 

zavaros marad. Kitisztul akkor, ha a talaj összes sótartalma egy  bizo- 

nyos fokon felül van; zavaros marad, ha a talaj sótartalma azon fok 

alásülyed. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a fok 1,5—0,69/o között 

van. Leülepszik hamarább akkor, ha valamely neutralis alkali só van jelen a 

gipsz, konyhasó vagy glaubersó. Ha most azt az anyagot öntjük a földdel egy 

szürőre, a mely megtisztult, az eleinte gyorsan fog csöpögni és zavarosan 

megy át, de később megtisztul a szürlet s az egész folyadék lassankint 

tisztán megy át a szürőn. Ha most a szürőre destillált vizet öntünk fel úg 

az a második vagy harmadik felöntésnél eldugul s még a légszivattyú alatt 

sem szürődik többé. É 

A zavaros folyadék, a mely egy heti állás után sem tisztult meg, 

szürőre öntve épenséggel nem szürődik. Ha azonban egy neutralis sót, 

konyhasót vagy mást oldunk fel a zavaros folyadékban, úgy ez is át fog a 
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szürőn menni. Ez a jelenség az agyagos talajoknak azon tulajdonságából 

ered, hogy az agyag alkalikus folyadékban feldagad vagy némelyek szerint 

különválik szemenként, s így eltömi teljesen a szürő likacsait, míg neutralis 

sós oldatokban pelyhenként összeáll s ezen pelyhek között a sós víz át- 

szürődhetik. 

A pelyhes összeállást hátráltatják az alkaliak bydratjai és szénsavas 

sói, előidézik" pedig az összes többi kénsavas, sósavas, salétromsavas alkali- 

és fémsók.X Minden finom eloszlású test lebeg a vízben. Üveg, kréta, czinn- 

oxyd, ólomoxyd, vasrozsda stb., ba elég finomra van megőrölve, hónapokig 

lebegve marad a destillált vízten, annyival inkább az agyag, mely olyan 

finom szemekből. áll, hogy azokat még eddig semmiféle nagyító üveggel sem 

lehetett meglátni. Yy Zavaros agyagos vízet esztendőkön át meg lehet üveg- 

ben tartani anélkül, hogy leülepednék. A talajon tehát a sós víz addig szürő- 

dött át, míg ilyen neutralis sók vannak benne, pl. a konyhasó cserebomlá- 

sánál származó calciumchlorid. Ez a só rendkívüli oldékonysága következ- 

tében még akkor is mindig oldatban van, mikor már a szóda és a konyhasó 

kikristályosodott. Az első csapadék vize ezt akkorra teljesen leviszi az 

altalajba, mikor még a szóda egy része a felszinen, vagy a talajban még 

oldatlan állapotban van. Á 

A talaj a rajta lévő vízzel szemben egy nagy szürő szerepét játszsza ; az 

eső- és hólé egy része átszivárog rajta, úgyszintén az áradásoknál rájutó folyó 

víz egy része lefolyik a természetes mélyedéseken a folyókba s így a ten- 

gerbe ; egy más része átszürődik a talajon s a föld árjával folyik le ; egy har- 

madik része pedig elpárolog. Midőn a folyó vizek még a szabályozás előtti 

időkben szétterültek a síkságokon, a megrekedt vizeknek (a melyek t. 1. oly 

mélyedésekbe jutottak, a honnan újra a folyóba nem folyhattak vissza) sótar- 

talma a víz elpárolgása után a talaj felszinén maradt meg, az első eső 

.belemosta a talajba a meddig a rajtalévő víz beivódott. Száraz idő 

beálltával ez a talajban lévő sótartalom a hajcsövesség folytán újra vissza- 

húzódott a felszinre. A csapadékvizek és az új kiöntés vlze ezt a felszinen 

lévő sót újra feloldották, levitték a talajba. A sóknak ez a vándorlása így 

folyik már évek hosszú során keresztül, egy része a talajon át elment, egy 

más része megmaradt a talajban. Ha minden kiáradásnál több só maradt 

vissza mint átszürődhetett, természetes, hogy ilyen módon felszaporodtak 

a sók azaz a talaj telítve lett sóval. Már most addig, míg a talajnak egy 

bizonyos fokú neutralis sótartalma megvolt, az áteresztette a vizet, a mely- 

ben neutralis és alkalikus sók voltak együttesen feloldva; de miután ez 

: BODLÁNDER A.: Über Suspensionen. — N. Jahrb.f. Min. Geol. u. Pal. 1893. 

EL DzAt 7 ; 

kk RAMAN D.: Forstliche Bodenkunde. — Berlin, 1893. p. 56. 
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a só oldat tulnyomóan alkalikussá vált, a talaj likacsait a szétfolyó 

agyag eltömte s az átszüremkedés megszünt, az összes alkalikus sótartalom 

megmaradt a talaj felszinén, a vizben. Igy a talaj mintegy önmaga szabá- 

lyozta a sók arányát, a melyek benne összegyűltek, maga a talaj válasz- 

totta külön a sókat, átbocsátva a neutralis sókat, s visszatartva az alkalikus 

hatásúakat. 

Különben azért minden kivirágzott sóban megleljük a vizsgálatnál 

úgy a chlort, a kénsavat, mint a szénsavas sókat, de az elsőket csak igen 

kis mennyiségben. Miután a volt mocsár végre állandóan kiszáradt, úgy 

hogy kénsavas sók nem képződhettek többé oly nagy mennyiségben, hanem 

a már meglévő humus-só oxydálása által csakis a szénsavas alkali sók sza- 

porodtak a talajban, azaz a mily mértékben fogyott a talajsó és kénsavas 

alkali tartalma, oly mértékben pótlódott az a humus-sókból származó alka- 

lik szénsavas sóival; világos, hogy végre a talaj egészen alkalikus hatású, 

széksós lett. Hazánkban csakugyan, néhány kivételes esettől eltekintve, a 

talaj felső rétegeiben a szénsavas alkali só (nevezetesen a szóda) a túl- 

nyomóbb. ; 

Még egyféle talajsóról kell megemlékeznem, mely még a legutolsó 

időkig fontos szerepet játszott a kereskedelemben, ez a salétromsavas kali 

vagy röviden salétrom. Magyarország nagy alföldjén több helyen iparszerű- 

leg űztek a salétromsavas káli, hogy úgy mondjam, gyártását, mert annak 

egyszerű kivirágzása sehol sem fordult elő; maga a salétromsavas káli csak 

akkor virágzott ki a talajból, ha azt előzőleg erre a czélra előkészítették. 

1850-ben dr. SzaBó JózsEr és MosER tanárok az akkori kormány megbizá- 

sából beutazták a salétromtermő vidékeket s tapasztalataikat a eJahr- 

buch der k. k. Reichsanstalt, 1850-ik évfolyamában irták le. Mind a két 

tudós megegyezik abban, hogy természetes szérű, azaz olyan, a melyen káli 

salétrom önmagától, a talaj mesterséges előkészítése nélkül virágoznék ki, 

nincs ; ilyet nem láttak útjokban; a természetes kivirágzó só kivétel nélkül 

salétromsavas mész volt, szódával, konyhasóval vegyest. A szérűket fa, szalma, 

és egy kálinövény hamujával kellett előbb behinteni s csak így kaptak rész- 

ben kálisalétrom-kivirágzást, mészsalétrom mellett. 

A mi ezen salétromsavas sók képződését illeti, azt ma ismerjük ; de 

gyanította a két fennemlített tudós is, hogy azok helyi jelenidőbeli képző- 

dések, s az emberi és állati hulladékok elbomlásából s ezen nitrogendús 

bomlási termények kilúgzásából származnak, melyek azután alkalmas 

helyen összegyülnek, nitrificalódnak s kivirágoznak. A szérűk közvetlen a 

faluk, jobban mondva a házak mellett voltak, a falu azon oldalán, a mely 

egy vizér, mocsár vagy tó felé hajlott; ide jutott az altalajban a faluban 

felhalmozott szerves maradványokból kilúgzott sókeverékek oldata s itt a 

tó vize által útjában feltartóztatva, a nap heve következtében a talaj haj- 

csövein keresztül elpárolgott; az oldatban lévő sók a talaj felszínén vissza 
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maradtak. A talaj a szérük alatt kivétel nélkül mindig igen meszes volt 

s ha hamut hintettek a felszinre a kivirágzó mészsalétrom a kikristályo- 

sodásnál már magában a talajban cserebomlást szenvedett s csak így virá- 

gozhatott ki kálisalétrom. Érdekes, hogy a szérűk mindig a házak megett 

hosszában feküdtek ; a ki ösmeri az alföldi szokásokat, tudja, hogy a ház 

megett található a legtöbb organikus anyag, a mely a földbe ivódva, később 

kellő kezelés mellett és alkalmas helyen mint salétrom virágozhatik ki. 

OcHsEnius a Debreczen tájékán kivirágzó salétromot a mármarosi sók 

lerakodása után fenmaradt s később az alföldön szétömlött anyalúg marad- 

ványának tekinti.£ A fent elmondottakból eleggé kitünik ezen állítás téves 
volta, s így nem kivánok tovább reá reflectálni. Saját tapasztalataimból csak 
annyit akarok felemlíteni, hogy az egész alföldről összegyűjtött sók közül 

a Bácsmegyében gyüjtöttek tartalmaztak legtöbb kálit, lehet, hogy ez 18 

véletlen, de az tény, hogy sehol sem találtam rendesnél nagyobb mennyi- 

ségű kálit az oldatban. Kénsav, salétromsav helylyel-közzel több is volt, 

néha magnézia volt nagyobb mennyiségben az oldatban, káli azonban 

mindig igen kevés volt. i 
Salétromsavas mész nemcsak bazánkban virágzik és virágzott ki fel- 

tünő mennyiségben a talajból, hanem mindenütt ett, a hol nagyobb meny- 

nyiségű, főként nitrogentartalmú organikus anyag volt a talajban föl- 

halmozva. Igy Nemetországban egy izben Eisenach város mellett egy szántó- 

földön, a mely hosszabb ideig marhaállás, legelő volt, szántás után erős 

kivirágzás volt rajta ; a kivirágzott só tiszta salétromsavas mész volt. Persze 

itt is azt hitték, hogy nagy salétromréteg van az altalajban.F? 

A mellékelt térképen a nevezetesebb salétromtermő helyek vannak 

megjelölve s látni való, hogy délen is csak annyi kálisalétrom termeltetett 

mint északon Debreczen környékén. t 

A magyarországi székes talajok főként a Nagy Magyar Alföldön terül- 

nek el; csak egy kis részük esik a Kis Magyar Alföldre. A Nagy Alföld 

talaja háromféle: Homok, lösz (vályog) és kötött agyag. A két első talaj- 

nem diluviális, az utolsó alluviális származású. 

1. A futóhomok. A fatóhomokot három nagy sziget alakjában találjuk 

az Alföldön. A Nyirség a Tisza balpartján Tokajtól a Rézhegységig terjed. 

A Tisza-Duna közti nagy futóhomok-terület északon Gödöllőnél kezdődik, 

s lehúzódik Baja-Szabadkáig. A két futóhomok-terület közé egyes szigeten- 

ként találunk még homokterületeket a löszbe beágyazva. A Nyirségen a 

Tisza folyt végig északdéli irányban. A Tisza-Duna közén pedig a Duna. 

Ezen vízfolyások ágai nyomán találjuk a legtöbb széksókivirágzást. 

kt 

x Zeitschrift für praktische Geologie. 1893. p. 61. 

kk SENFT: Torf- u. Limonitbildungen. Leipzig. 1862. p. 31. 
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2. A lösz. A diluvium végén az egész Alföld, homokterületek közé 

eső része, löszszel volt borítva. Ebbe vájták a folyók medrüket. Eredeti 

lösz csak egyes szigetenként maradt meg. Ezen széksókivirágzást, elszé- 

kesedést nem találunk. A hol azonban ezt az eredeti takarót elmosta, s 

saját iszapjával keverve rakta le újra, az a terület mind nagyon székes. 

5. Agyagterület. A Nagy Alföld agyagterületét két csoportba oszt- 

hatjuk : 1. Azon területekre, a melyek belföldi vízerek, ma kiszáradt folyam- 

ágak mellékén terülnek el és 2. a mai folyók mentén húzódó alluviális 

területekre. Az elsők még a történelmi időben is nagy összefüggő mocsarak 

voltak. Kiszáradásután a mocsarak talaja, hogyha azoknak lefolyásuk nincsen, 

kivétel nélkül elszékesedik. A Tisza Tokaj alatt egy ágat bocsátott délkeletre, 

ez a mai folyásával párhuzamosan délnek folyt, s beleömlött a Körösbe. 

Ennek maradványa a Hortobágy. A Körösök óriási területet mocsarasítot- 

tak el vizőkkel, s valószinűleg nem a mai ágon torkoltak a Tiszába, hanem 

attól sokkal délebbre, valahol Szeged táján egyesültek vele. Söt a Szárazér 

vizet. A Maros Arad alatt három ágra szakadt. Egyik északnak folyva a 

Szárazérrel egyesült, a másik egyenesen nyugatra a legrövidebb utón 

haladt a Tiszáig, a harmadik délnek fordult s valahol Ada fölött torkolt a 

Tiszába ; ennek maradványa a mai Aranka. A Béga és a Temes, hol egye- 

sülve, hol szétválva óriási területet mocsarasítottak el. A Duna Pest alatt 

szinten két ágra szakadt. Az egyik ág nyugatra folyt s a futóhomok terü- 

let szélén haladva Bajánál jutott a mai főfolyásba. A közbeneső területet 
elmocsarasította. Baja alatt újra ágakra oszlott: egy ága nyugatnak haladva 

a telecskai fönsik alatt elterülő mocsarakat látta el vízzel, a másik ág a 

második mederben maradt. Mindezen területek idővel feltöltődtek, lefolyá- 

suk csökkent; részint a szabályozás, részint természeti okok következtében 

új vizet nem kapva kiszáradtak, elszékesedtek. Ezen belföldi vízerek men- 

tén találjuk a Nagy Alföld vakszék területeit. 

A mai folyók mentén elterjedő új alluviumok sokkal kevesebb ideig 

vannak szárazon, légköri behatásoknak kitéve, semhogy a bennük felhal- 

mozódott humus oxydálódása után annyi szóda képződhetett volna, mint a 

régi belföldi vízerek mentén. Azonkivül a mint a vizet tőlük a szabályozáskor 

elzárták, lecsapoltattak, rögtön eke alá kerültek. Ez által a képződő széksó 

nagy része a talajból kilúgoztatott, s a levezető csatornákon át a folyókba 

jutott. A Tisza, Kraszna, Szamos, Kőrös, Temes és Béga hordaléka a sík- 

ságon agyagos. Ezen folyók lerakodása, iszapja, ha rajta vizi növényzet élt, 

egy bizonyos ideig az úgynevezett szurokföldet, réti földet adja, azaz egy 

nagyon agyagos földet, a melyben szénsavas mész nincs; kiszáradva kő- 

kemény, vizesen pépszerű. Alkalicitása 0,05—0,19/9. Alkalmas időjárásnál 

ez a talajfajta nagy terméseket ad. Ilyen természetű talajt majdnem min- 

den völgyben, a hegységben is találunk. Ha ez a talajfajta oly körülmények 
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közé jut, hogy a képződő szóda benne fölszaporodik (0,1—0,89/o-ig), szintén 

terméketlen vakszékké válik. 

Ezt a két talajfajtát a mellékelt térképen összefoglaltam (fehér alapon 

vízszintes vonalzással jelöltem), miután még sokkal kevesebb vizsgálataink 

vannak, semhogy elterjedésőket egyenkint megállapíthatnók. 

Kisebb kiterjedésű székes területeket találunk még a Dunántúl is. 

Ezek közül azonban csak azokat tudtam lerajzolni, a melyeket bejártam és 

így ez a része a feljegyzésnek még hiányos. Szabályul itt is azt mondhatjuk, 

a hol régente mocsár állott s ez kiszáradt, a talaj kilúgzás, azaz a csapadék - 

vízek lefolyása hiányos, elégtelen volt, ott a föld elszékesedett. Székes talajt 

találunk Pápa mellett, a Rába völgyében, Vasmegyében a Velenczei tó kör- 

nyékén, s a Fertőtó felett lévő ó-alluviális magaslaton stb. Ez utóbbiról 

megjegyzem, hogy míg a kiszáradt Fertőtó medrében kivirágzott só 809/0 

kénsavas nátron, addig a felső parton levő tavak medrében kivirágzott só 

900/9 széksót tartalmazott, kénsavat pedig csak minőlegesen kimutatható 

mennyiségben. A Fertőtóba különben kénes források is ömlenek. 

LÖSZTERÜLETEK MAGYARORSZÁGON. 

HORUSITZKY HENRIK-től.F 

(Egy térképpel). 

Mult nyári felvételi munkám főleg löszvidékre terjedvén ki, terme - 

szetes, hogy ezen képződmény irodalmával is foglalkoztam és különösen 

arról iparkodtam fogalmat szerezni, hogy a Magyarországon dolgozott 

geologusok miképen értelmezték ezt a nevet, miként irták le a lösz tulaj- 

donságait és miként jelölték ki ennek elterjedését. 

Ezen tanulmányom alatt csakhamar láttam, hogy a lösz fogalma az 

irodalomban korántsem olyan megállapodott valami, hogy ahhoz kétség 

nem férhetne, és hogy a gyakorlatban mindig biztosnak vehetnők az egyes 

szerzők kijelöléseit. Eltekintve a lösz keletkezésére vonatkozó nézetek el- 

ágazásától, magának ezen anyagnak lényeges tulajdonságait is külön- 

féleképen irták le, válfajait és módozatait sokféleképpen jellegezték és 

nevezték el, sőt arra is van eset, hogy a lösz nevét és jelzését egészen más 

eredetű és minőségű képződményekre terjesztettek ki. 

Bizonyára kivánatos volna, hogy ama fontos képződményre nézve az 

említett ingadozások és nézeteltérések megszüntettessenek. Ha a tudomá- 

nyunk tapasztalt míivelőivel szemben nem tulajdoníthatom magamnak az 

" Előadta az 1897. évi januárius hó 13-án tartott szakülésen. 
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itélő biró szerepét, legalább legyen szabad a magyarországi löszirodalom 

áttekintése és összefoglalása által ezen kérdés mai állását megvilágítani és 

megoldását előkészíteni. Ez legyen a mai előadásom czélja. — 

A lösz kérdése kiterjed annak keletkezésére, korára, előfordulása úgy 

a vizszintes elterjedésben, mint a magasságra nézve, továbbá a lösz petro- 

grapniai és tektonikai minőségére, válfajaira és módosulataira, végre az 

egész képződménynek és annak fajainak helyes elnevezésére. 

A magyarországi lösz, a korszakot illetve, diluvialis képződmény, 

a minek bizonyítékául szolgálnak részint a magassági viszonyok, részint 

a löszben eltemetett diluvialis emlős állatok maradványai, mint pl. Bos, 

Elephas primigenius, hhinocerus, Ursus stb. 

A lösznek keletkezéséről, v. RIcHTOFEN korszaka előtt, egyik elméletet, 

a másik elmélet követte. Gletscher iszapnak, tavak leülepítésének, folyó 

hordta talajnak és egyébnek hitték a löszt; de egyik magyarázat sem egye- 

zett meg a természetben előforduló löszszel, míg v. BICHTOFEN a lösz kelet- 

kezésének igazi magyarázatát meg nem adta, t. 1. hogy subaérikus eredetű. 

Igaz, hogy v. RIcHToFEN ezen elméletet Ázsiában állapította meg, a hol 

jelenleg is folyton képződik, de hogy az ő elmélete hazánk löszére is vonat- 

kozik, P. INKEY BÉLA a xFöldtani Közlönyv IX. kötetében bőven fejtegeti 

és csak a mennyiségben talált különbséget; míg nálunk ugyanis 60 m 

vastag lösz a ritkaságok közé tartozik, addig Ázsia belsejében v. RICHTOFEN 

becslése szerint 700 m vastag lehet; nálunk 400 m magasságban a t. 

sz. f. csak kivételesen fordul elő, addig Ázsiában 1900—2500 m magasra is 

felhuzódik. 

Hogy a magyarországi lösz nem vízben ülepedett le, bizonyítják a 

löszben található szárazföldi csigák, mint: Succinea, Pupa, Helix stb. ; a 

mocsári csigák u. mint: Planorbis, Lymnea, Valvata stb. csak a lösz- 

területeken levő behorpadásokban és az összemosott löszben fordulnak 

elő. Hogy a lösz nem vizi lerakodás, legerősebb bizonyítékul szolgál 

maga a lösznek az elterjedése. 

A budai hegyekben a lösz 347 m magasan fekszik, Baranyamegyében 

300—400 m-nyire, Bakonyban 400, sőt talán 500 m-nyire is felhu- 

zódik; a Hegyalja hegység oldalain 383 m magasságban fordul elő, a 

Nagy Alföldön 100 m, Krassó-Szörénymegyében TIErzE szerint 200 m 

magasan fekszik s miért nem volna akkor a lösz hazánk nyugati részén 

u. m. Vas és Sopron megyékben vagy az erdélyi medenczében, Maros völgyé- 

ben is, a hol a magassági viszonyok szintén csak 300—400 m között vál- 

toznak, és az utóbbi folyó völgye a Nagy-Alföldet az erdélyi medenczével 90 

m-től 350 m-ig fokozatos emelkedettséggel köti össze. Ha a lösz egykoron 

vizi lerakodás lett volna, s feltéve, hogy Vas és Sopron megyékben már 

lemosatott, akkor az erdélyi medenczének és a Maros völgyének képezné 

okvetetlenül a takaróját. 
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A lösz lerakodásának ideje után sok változáson ment keresztül. 

Hogy az eredeti lösz sok helyütt lemosatott mélyebben fekvő medenczékbe, 

arra bizonyítékul szolgál a Nagy Alföldünk, a hol már nem typusos lösz, 

hanem csak ennek a productuma fordul elő, a melynek a minősége, physikai 

tulajdonságai nagyon eltérnek az eredeti löszéitől. Igy például a typusos 
lösznek a legfinomabb része (agyag és iszap, a szemcsék átmérője kisebb 
mint 0,01 mm) 309/9, addig az összemosott löszben 40—509/9 is van. Hogy 
ezen összemosott productum minek nevezhető, arról később lesz szó. 

A bemutatott térképen az összes lösz ki van jelölve, tekintet nélkül 

typusos vagy összemosott voltára. Mielőtt a lösz elterjedésére áttérnék, 
röviden említem azon adatokat, a melyeket a löszterületek kijelölésére fel- 

használtam. , 

A Dunántúl a magyar geologusoktól kidolgozott 144.000-es katonai 

térképekről másoltam le a lösz területeket ; a Duna és Tisza között, vala- 

mint a Duna és Temes között Hazavárs térképeiből rajzoltam le; Mező- 

hegyes környékét P. INkEv BÉLA térképe szerint jelöltem ki; Lippa táján 

dr. L. Lóczy és dr. PerHő által kidolgozott térkép szerint húztam meg a 

lösz határait. Hogy Magyarországnak a többi löszterületeit is kijelölhes- 

sem a HauER-féle átnézeti térképet kellett felhasználnom. Az utolsó adatnál 

nem hallgathatom el, hogy ez kevésbbé pontos. Magyarország északi 

részén a geologiai felvételekkel foglalkoztak STACHE, ZEUSCHNER, KORITSKA, a, 

kik a lösz magasságát 900—1200 m-nek mondják, a mely magasságban 

lösz nem fordul elő. KoRrIrska különben tisztán löszről nem is szól az iroda- 

lomban, hanem csak mindig a Löss oder Lehm- Ablagerungy -ról tesz említést. 
SrAcHE-től a Vácz környékén kijelölt lösznek egy részéről ismét SzaBó 

bebizonyította, hogy nyirok. Tekintetbe véve továbbá azt, hogy az osztrák 

geologusok Magyarországot csak átnézetesen vették fel, pontosságról szó 
sem lehet. Ezek alapján a mellékelt térképen északmagyarországi s horvát- 
totországi lösznek a határai szintén kevésbbé hitelesek. Ezek után térjünk 
át a lösz elterjedésére. 

Hazánkban a lösz legelterjedtebb a dunántúli megyékben ; így Tolna, 
Somogy, Baranya megyékben, a hol csak a Mecsek hegység s kevés patak 
alluvium válik ki belőle; Fehér, Komárom és Veszprém megyékben lévő 
löszterületek között a Bakony és Vértes hegység képezi a választó falat ; 
Kanizsától nyugatra, a Fertő tótól délre szintén nagyobb löszterületekkel 
találkozunk. 

A Duna és Tisza között Bács-Bodrogmegyében nagy löszterület fek- 
szik, a telecskai és a titeli fensíkok, továbbá Gödöllő és Czegléd között, 
Monor és Maglódnál szintén vannak kisebb löszfoltok. 

A Duna és Temes között, a deliblati homok nyugati részén, valamint 
a Lokva hegység oldalain szintén találunk löszt. Tiszántúl többi részén a 
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magasabban fekvő síkságokon és a Réz-, Bihar-, Moma-Kodra hegység 

nyugati lejtőin 200—300 m-nyire felhuzódik. 

A Magyarország északi részén a lösz nagyobb terület takaróját képezi 

a Kis-Kárpátok és a Dudvág között, Vág-Nyitra és Nyitra-Garam között ; 

továbbá Trencsénmegye nyugati részén, (Garam-Ipoly között, Cserhát, 

Mátra, Bükk, Hegyalja hegység oldalain, Abauj- Tornamegyében, Ungvár, 

Munkács, Beregszász környékén a lösz kisebb-nagyobb foltokat képez. 

Horvát-Szlavonországban a lösz nagyobb területet borít Szerémme- 

gyében, továbbá Zágrábtól Daraváig félköralakban a Szlyeme, Cserny, Bilo 

hegység lejtőin és a Muszlavina hegység körül takarja a régibb képződ- 

menyeket. 

A többi diluvialis képződmények közül a legelterjedtebb a homok, a 

mely nagyobb területet foglal el Somogymegyében, Tolnától északnyu- 

gatra, Györmegyének déli részén, a Duna és a Tisza között; a Deliblat, 

Nyirség, Csallóköz szintén diluvialis homokterületek Morva és Kis-Kárpá- 

tok közt, nem különben Szlavonországban is nagyon el van terjedve. 

A diluvialis kavics Magyar-Ó vártól a Fertő tóig, Veszprémtől észak 

keletre, Trencsénmegye északi részén, Erdélyben és Beocsin környékén 

van említve. 

Az agyag részint magasabb hegyek oldalain, részint folyó melletti 

terraszokon húzódik. 

A diluvialis mésztufa az eddigi irodalom szerint leginkább Tata, 

Duna-Almás környékén és a budai hegyekben fordul elő. 

A lösz minősége. A lösz minőségét Magyarországon először 

dr. Szazó Józser ismerteti az 1861. évben x (reologiai viszonyok és talaj - 

nemek, czímű művében. Jóllehet a lösz elnevezés e műben még nem 

fordul elő, de az agyagos márga talajnem ismertetése nem más, mint a löszé. 

Az agyagos márgát oly talajnemnek mondja, a melynek szine sárga, agyag- 

homok-mész keveréke, csigákat és márgagumókat tartalmaz ; korhany azaz 

humus rendesen nincs benne. Más helyütt fontosnak tartja megemlíteni, 

hogy a lösz csak egykori folyam-medrek szélein s ezekkel összefüggő 

mélyedményekben fordul elő, miszerint különféle kőzetek porladási keve- 

réke, importalt anyag. 

Haravárs Gyura a lösz fogalmához mindig a subaérikus  erede- 

tet fűzi. 

P. Iskey Béna, a ki a lösz minőségével legujabban és legbővebben 

foglalkozott, a lösz definitiojánál első sorban a petrographiai minőséget 

tartja szükségesnek tekintetbe venni. 
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A legjellemzőbb a typusos lösznél a IV. osztály, a legfinomabb homok- 

ból, a melynek szemcséi 0,02—005 mm átmérőjünek; átlagban 30— 

409/9-ot tartalmaz. A VII. osztályú, vagyis 0,2 mm átmérőjü testecskéknél 

nagyobb alkotórészek legtöbbnyire csak márgaconcretiok és csigahéjak, 

homokszem kevés van benne ép úgy mint már a VI. osztályban is kevés 

homokszemet találunk. Az összeiszapolt lösznél vagyis a löszagyagnál az 

első két osztály úgy mint az agyagos rész és az iszap veendő tekintetbe ; 

míg a typusos lösznél az első két osztály 24—359/9-ot tesz ki, addig a 

löszagyag 459/9 -ot tartalmaz. Az összemosott lösz iszapolási eredménye függ 

természetesen attól, hogy honnan való a talajpróba, közelebb-e az eredeti 

helyétől vagy távolabb, nem különben dombról vagy mélyedményből. 

A typusos lösznél talán a mészmennyiség is némileg irányadó. A hat 

bemutatott typusos lösz közül : 

ar delnbila taste tat att a ét KEEEDOSÍGKOONS a Ga0s 

ALL ELÜ AE eáhan 992040 ua ( 

ÁAZMNÜZBLANES 2222! SEZRESSEZSt ELRDZZSKASE S ( 

Azta dletalás ey ze HT JEG OKA ÁRT 
( EÜ ZER ZTA ez NO KÓ ( 

az alsó bogáti ... gk 34926 a ( 

tartalmaz (átlagban 30 százalék). A typusos lösz egyes alkotórészeinek a 

mészmennyiségét tekintve, legtöbb van az iszapban, aztán az agyagban és 

a porban, eltekintve természetesen a VII. osztályt, a mely csigahéjak és 

márgagumókból áll. 

Az egyes szakemberek a löszre vonatkozó külön-külön definitioit 

ezuttal nem sorolom fel, hanem a lösz eddigi összes jelzőit csak összegez- 

tera, s ezekből a következő definitiot kaptam : 

cA lösz egy sárga szinű, meszet állandóan tartalmazó, különböző 

kőzetek porladási agyag-homok-keveréke, a mely nem tűlnedves s nem szá- 

rad teljesen ki, nem zsugorodik, ennek következtében nem repedezik, vízbe 

dobva gyorsan szétesik, s a vizet többé-kevésbbé átereszti, igen finomszemű, 

de nem igazán képlékeny, laza szövetű, likacsos, érdes körmön nem simít- 

ható, subaörikus származású, függőlegesen elváló, rétegezetlen, káliban 

nem szegény, phosphorsavban azonban nem mindig bővelkedő, legháláda- 

tosabb, legmegbizhatóbb, legkülönböző kulturnövények termelésére alkal- 

mas talajnem, a mely löszcsigákat, emlős állatok maradványait s löszbábo- 

kat tartalmaz. 

A lösz ezen sok jelzőiből a legjellemzőbbeket különválasztva, röviden, 

mondhatjuk, hogy : 

cA lösz sárga szinű, meszes, kevésbbé képlékeny, laza szövetű, rete- 

gezetlen, függőlegesen elváló (agyagmárga) talajnem.v 
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Hátra van még azon kérdés, vajjon az irodalomban csak a typusos 

lösz van-e lösznek véve, vagy az összeiszapolt productumot szintén lösznek 

nevezik-e? Hogy az összemosott lösz szintén csak lösz, abban majdnem 

valamennyi szakember egyet ért; csupán az összeiszapolt lösz elnevezésé- 

ben térnek el egymástól. 

Az összeiszapolt löszre három elnevezést találtam : 

1. Agyagos v. homokos lösz, 

2. löszszerű agyag, 

3. összeiszapolt löszagyag vagy löszhomok. 

A typusos löszt rendesen csak lösznek, vagy agyagos lösznek, s ha 

több homokot tartalmaz, homokos lösznek szokás nevezni. 
Ha tehát a typusos löszt nevezzük agyagos lösznek, vagy csak lösznek, 

vagy homokos lösznek az összeiszapolt löszt, ennek a typusos lösztől eltérő 

habitusa következtében, okvetetlenül szükséges, hogy külön elnevezéssel 

jelöljük; kérdés, hogy a három elnevezés közül melyik a legmegfelelőbb. 

Az agyagos lösz elnevezést megkülönböztetés ezéljából nem hasz- 

nálhatjuk, mert a typusos löszt, mint említettem, ekként nevezzük. 

A löszszerű agyag alatt olyan agyagos talajnemet kell értenünk, a 

mely a löszhez csak hasonló ; érthetjük alatta a lösz összeiszapolt produc- 

tumát is, de nem okvetlenül szükséges ; a löszszerű agyag lehet harmadkori 

is, a mint ezt INKeY BÉLA úrral Bajta községnél alkalmam volt tapasztalni, 

a hol a harmadkori talaj csakugyan löszszerű; sok alluvialis iszap 

szintén löszszerű. 

Az összeiszapolt löszagyag elnevezést a jelző elhagyásával a legmeg- 

felelőbbnek találom. A löszagyag alatt olyan agyagos talajnemet kell 
értenünk, a mely az agyag physikai és petrographiai tulajdonságaival bir 

és a löszanyagból származott, a miért is a lösz szó csak jelzőként szerepel "7 

az agyag főnév előtt. Abban az esetben, ha az összeiszapolt productum 

homokosabb, löszhomok az illető talajnem. 

Ezek szerint a különféle lösz négy főcsoportra lenne felosztható u. m. : 

1. typusos lösz, 
2. homokos lösz, 

3. löszagyag, 
4. löszhomok. 

Az első kettő eredeti lösz, az utóbbi kettő már csak az eredeti lösznek 

a productuma, vagyis összemosott lösz. 

A négyféle lösznek közelebbi ismertető jeleit ez idei kevés elem- 

zési adat miatt nem közölhetem. Hálás köszönettel fogadom, ha a tisz- 

telt úrak a gyüjtött löszből, esetleg a jövőben gyüjtendőből kb. 200 

grammot rendelkezésemre bocsátani sziveskednének, hogy az említett lösz 

válfajai között pontos határokat megállapítani lehessen. 
ko 4 
5 ja 
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Végül még kedves kötelességemnek tartom, dr. SzovraGH Tamás m. kir. 

bányatanácsos és osztálygeologus úrnak a vak térképért, P. ÍNKEY BÉLA, 

Hazavárs GyuLa m. kir. főgeologus és TREIrz PÉTER m. kir. agrogeologus 

uraknak szives segítségökért őszinte köszönetet mondani. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

11 

Dr. SCHAFARZIK FEREwcz-től.£ 

A KIS VASKAPU KŐZETBEI. 

Rurció Gyöngy úrtól, az Aldunai Vaskapu Szabályozás igazgatójától két darab 

kőzetet vettem megtekintés végett, mely a Vaskapu alatti, a Duna közepén álló s 

aKis Vaskapu -nak nevezett sziklából való, a hol aszabályozási munkálatok éppen 

most folyamatban vannak. 

E kőzetek a Vaskapu nagy KENYÉR ZSELÉ talált agyagpala, mészpala és 

guarzszemes mészkövekkel szemben eltérő küllemüknél és sokkal nagyobb ke- 

ménységüknél fogva bizonyos feltünést keltettek. 

A két kőzet közül az 

I. számú egy világos szürke, aprószemű, igen üde, biotittartalmú mikroklin- 

gnájsz. Makroskoposan látható, hogy e kőzet guarz-földpátból álló elegyébe kevés 

fekete csillám van egyenes párhuzamos vonalak irányában behelyezkedve, a mi a 

kőzetnek rétegességét okozza. Mikroskop alatt a rétegesség elmosódik s a szövet 

inkább gránitosan szemcsésnek tünik fel. 
Mint egyik főelegyrészt a mikroklint említhetjük, mely polarisalt fényben 

rácsozatszerű rajzánál fogva könnyen felismerhető. E mellett vannak azonban oly 

földpátmetszeteink is, a melyeken ezen rácsozatszerű rajz nem látható. Ezekre 

vonatkozólag eldöntetlenül kell hagynunk, vajjon közönséges orthoklasnak, vagy 

pedig a mikroklinnak M lap szerinti metszeteinek felelnek-e meg, a melyeken tud- 

valevőleg a rácsozatos összenövést szintén nem. látni. 

Ezeken kívül előfordul, bár alárendelten, még egy kis szög alatt kioltó pla- 

gioklas 18. 

A harmadik elegyrész, a guarz, azon ásvány, mely a mikroklin mellett ural- 

kodólag lép fel. Szemei ép oly szabálytalan, xenomorph alakuak mint a föld- 

pátokéi. De nemcsak önálló elegyrész gyanánt ismerjük fel a vékony csiszolatok- 

ban, hanem kisebb-nagyobb legömbölyödött szemeit a mikroklinba zárva is ta- 

láljuk. Egy-két esetben vékony elágazásokat is képez a földpát anyagában, mi a 

betügránit rajzát juttatja eszünkbe. A guarznak az opt. tengelyre merőleges 

metszetein, keresztezett nikolok között jól látni a tengelykeresztet, valamint "/a 

undulatiós csillámlemezzel a kettős törés positiv jellegét 18. 

tk Előadta az 1897. május hó 5-én tartott szakülésen. 
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A biotitnak pikkelyei elszórva láthatók a, csiszolatban, s harántmetszetein jól 

látni egy nikolon keresztül az erős fényabsorptiot. Néhol szintelen muscovit le- 
mezekkel vannak a (0014 OP szerint párhuzamosan összenőve. 

Végre mint járulékos elegyrészt még meg kell említenünk a zirkont, mely- 

nek picziny kristálykái halvány barnásak, olykor tisztán kivehetőleg zonalis szer- 

kezetüek, és polarisalt fényben élénken színjátszók és egyenesen kioltók. 

II. A másik kőzet egy tömöttnek látszó barnásszürke guarzit, a melyen 

makroskoposan a hasadási lapon finom barna biotitpikkelyeket, harántrepedése- 
ken ellenben fehér guarzczal és zöld pikkelyes chlorittal kitöltött ereket látunk. 

Mikroskop alatt e kőzet főleg apró, szabálytalan alakú a rétegesség irányában 

kissé nyujtott guarzszemekből és sűrűn közbehelyezkedett de a (001) OP lapjaik- 
kal szintén párhuzamos fekvésű biotitpikkelyekből állónak bizonyul, a melyben 
egyéb járulékos elegyrészek gyanánt ritkán még fekete opak fémszemek, és 

mikroscopos zirkonkristálykák is előfordulnak. 
Kiviláglik tehát az elmondottakból, hogy a szóban forgó kőzetek a kristályos 

palák sorozatából valók. Reánk nézvea kristályos paláknak fellépése a Kis- Vaskapu 

táján meglepetés nem volt, a mennyiben román oldalon már a cCase de pioneri, 

felett, szerb oldalon pedig Sibb községe alatt, egészben véve tehát a Vaskapunak 

Plocsa nevű sziklapadja keleti vége alatt máris a kristályos palák előfordulását 

constatálhattuk. Í 

JA 

CALCIT A MINIS VÖLGYÉBŐL, KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYÉBEN. 

Tagtársunk, SCHRÖCKENSTEIN FRIGYES úr, szekuli bányamérnök mult év (1896) 

nyarán a m. kir. földtani intézetnek azon calcit előfordulásból küldött egy nagyobb 

stufát (G/2821. 1. sz.), meiyet H. HörrR 1891-ben a TscHERMAK Min. und petr. 
Mitth. XII. kötetének 487. lapján c (orrosionserscheinungen am Kalkspathe von 

Steterdorf ( Banat)s czímen szövegben és rajzban ismertetett.k Ezen előfordulás 

felfedezője, SCHRÖCKENSTEIN FRrGyEs úr, a kitől HöFER is a tőle leirt példányt 

kapta, a m. kir. földtani intézet igazgatóságához írt levelében a lelethelyre vonat- 

kozólag oda nyilatkozik, hogy az a pont, hol e calcitkristályok az alsó kréta (urgo- 

apt) mészkőfalat bevonják, a Coronini forrástól nem 2 km-re, mint az HöFER 

közleményében olvasható, hanem 3 km-re fekszik ÉNy-nak az országút É-i 

oldalán. 
A. beküldött kristálycsoport hatalmas —2R z (02114 rhomboéderekből áll, a 

melyeknek élei 2—6 em, sőt egy esetben 10 cm hosszúk. 

A sarkcsúcsok felé a lapok elég tiszták, barnás sárgás színüek és áttetszők, 

míg az oldalélek felé corrodáltak, és annál intenzivebb vasokker színüek, minél 

előhaladottabb a corrosio. HöFER szerint e calcit 0,050190 Fe-t tartalmaz, a minek 

0,1049 Fe COs felel meg. Minthogy az oldásnál csupán csak a Ca COs távolodik 

el, a hydroxyddá elbomlott vasvegyület pedig a barázdált felületeken hátramarad, 
4 

" L. a Földtani Közlöny XXVI. köt. 150. lapján levő ismertetést. 
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végre egy sötétbarna piszkos lepel képződik, mely a szóban forgó stufának említett 

színét kölcsönzi. 

A corrosio a lapokon egyenesen kimart vonalak alakjában mutatkozik, a 

melyek krystallographiai lapoknak felelnek meg. HörER a tőle leirt 2—3 ecm-nyi 

kristályokon e vonalakat a —"/2R x 10112) lapokra vonatkoztatta és e mellett 

hangsúlyozta, hogy az R x (1011) hasadásnak megfelelően a marásnak semmi 

nyomát nem észlelte, Annál érdekesebb ennélfogva a mi kristálycsoportunk, a 
mennyiben a kristályokon nemcsak a —"/2R lapjainak megfelelően láthatók a 

barázdák, hanem azonfelül még igen jól az R hasadással párhuzamosan is. 

A kristályok tisztább sarkcsúcsai felé a HörER-től említett cseréptéglatetőre 

emlékeztető corrosio a mi példányunkon is jól látszik, 

Végül felemlítendő, hogy stufánk rendetlen állásu kristályai között két 

—2R-nek az összenövése oly penetrálási ikernek tekinthető, a melynél a főtengely 

közös, az egyik egyén a másik felé azonban a melléktengelyek síkjában 609-al el- 

fordítottnak látszik, a mi megint ama calcitkristályokat juttatja eszünkbe, melye- 

ket KupERwsarscn J. a Calugra forrásnak a Minisbe való betorkolásánál, légvonal- 

ban körülbelől 8 km-re a Coronini forrástól ÉNy-ra talált.x 

MET 

CALCIT BÉKÁSMEGYERRŐL, PEST MEGYÉBEN. 

Budapest környéke É-i lapjának reambulálása alkalmával 1895 őszén a 

békásmegyeri Rókahegyen, Nmy EpE dachstein mészkőbányájában az ottani fel- 

ügyelőtől egy ritka nagyságu calcit kristályt kaptam. A felügyelő elbeszélése sze- 

tán egy nagyobb üregben két ilyen nagy kristályt találtak, a melyek közül az 

egyik az előttünk fekvő példány, míg a másik, mely sérülve volt, dr. FIALOwsSKY 

Lasos fögymnasiumi tanár gyüjteményébe került. 

Kristályunk egy igen szép R3 x (2131) penetrálási iker a basis szerint. 

Nagyságáról fogalmat nyujt, ha közlöm, hogy az R3 élesebb sarkélei körülbelől 

90 cm, a tompább sarkélek 22 cm, az oldalélek pedig átlag 10 cm hosszuak. 

Közelebbről megtekintve, példányunk anyagát fehéresnek, sőt helyenkint 

átlátszónak is találjuk. Az élek jól ki vannak képződve; a lapok, kettőnek kivé- 

telével, a melyek utólagos corrosio folytán érdesek és kissé bemélyedtek, egyene- 

sek és eléggé simák. A kristály felületének legnagyobb része azonban világos 

barna, meszes okker kéreggel van behuzódva, melyet helyenkint, a hol a lapok 

simábbak, könnyen le lehet pattantani. 

Érdekes, hogy kristályunk két hiányos kifejlődésű lapján apró, fiatalabb 

képződésü calcitkristálykák ülnek, a melyek víztiszták sa mennyiben az okker- 

kéregtől elborítva nincsenek, tökéletesen tükrözők is. 

Sajátságos, hogy ezen apró kristálykák lapokban gazdagabbak, mint a fő- 

x J. KupERNATSCH : Geologie des banater Gebirgszuges. — Sitzungsber. d. kais, 

Akad. d. Wissenschaften. Wien, 1857. XXIII. kötet. 141—42. lapon. 
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kristály. A budai calcitokon előfordulni szokott alakokkal összehasonlitva,k rajtok 
a következőket ismerhettem fel, előrebocsátván, hogy valamennyien egyszerű 
(kettes) ikrek, MELczER úr értekezésének I. tábláján lévő 5. ábra szerint. 

Uralkodó ezen apróbb, átlag 5 mm hosszú kristálykákon az R3, x (21313 
melyet fent az R x (1011) tetőz. Az R3 élesebb sarkélét a —2R z (02219 keskeny 
lapja tompítja, alatta pedig a coR (1011) látható. Az R3 tompább sarkéle alján 
a 4R (4011) lapja lép fel tompítólag, tőle pedig ép úgy, mint a coR-től is 
jobbra és balra egy hegyes skalenoöder apró lapocskái láthatók, a melyek valószí- 
nüleg a MELczEx urtól a budai calciton felfedezett 3"/5-nak felelnek meg, végre 
a 4R alatt — ha nem csalódom — még a 16R-nek is meg van még a nyoma. 

AZ EGRI MAMMUTH-LELET. 

HaALaváTs GyuLÁ-tól.X 

Dr. ScHAFARZIK FERExcz t. collegám hirlapi közleményből arról értesült, 
hogy Eger közelében a szalóki út munkálatai közben mammuth-agyarra akadtak : 
ezt közölte velem. Minthogy dr. SEMsEY Awpokgk úr, a m. kir. földtani intézet 
tiszt. igazgatójának bőkezüsége lehetővé tette, folyó évi márczius 15-én Egerbe 
utaztam s ásattam a lelőhelyen, megmentvén a m. kir. földtani intézetnek nehány 
Elephas primigenius-fogat. 

A lelet helye Eger városa DNy-i részének utolsó házaitól nem messze a, Pap- 
hegy D-i ereszén a szálóki út mentén van. Itt a nevezett út ezelőtt meredeken 
kapaszkodott a lejtőn felfelé, a folyó év telén azonban szabályozták az utat oly- 
képen, hogy a meredek útszakasz helyett kigyózva vezetik azt fel, mely alkalommal 
a domboldalból jócskán elhordtak az út építéshez. E leásás alkalmával bukkantak 
az elephas-maradványokra, melyek közül egy felső bal zápfogat és 34 em hosszú 
agyar-részletet ki is emeltek s megjelenvén a helyszínén nekem át is adtak : míg 
a másik agyarat csak nehány cm-nyire fedték fel, annyira, hogy constatálni lehe- 
tett jelenlétét, kiásatását azonban a hozzáértő megérkezésére hagyták. A 195 em 
hosszú s czombvastagságu agyarat, melynek azonban tövéből és hegyéből hiányzik 
valamelyes darab, már én ásattam ki, s mellette találtuk a felső jobb zápfogat. 
Találkozott ezen kívül még nehány csontdarab is, de ezek annyira hiányosak vol- 
tak, hogy nem tartottam érdemesnek elhozni. 

A leásott domboldalban felül, körülbelül 5 m vastagon a vizektől ide hor- 
dott agyagos rhyolithtufa-málladék lőn feltárva, melynek feküjében sárga, éles 
homok van. A homokban mit sem találtam s így korát meg nem határozhatom. 

Az agyagos ryolithtufa-málladék alsó részében körülbelől 15 cm vastag guarz- 
kavics-réteg van s ezen a kavicsrétegen feküdt a kiásattam agyar és felső jobb záp- 

" MELczER Guszráv: Adatok a budapesti calcit kristálytani ismeretéhez. 2 táb- 
lával. — Földtani Közlöny. 1896. XXVI. köt. 10. 1. 

rk Előadta az 1897. április hó 7-én tartott szakülésben. 
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fog. E kavicsréteg jelenlétéből s az agyag és zápfog fekvéséből azt következtetve, 

hogy az állat nem itt múlt ki, hanem másutt s maradványait a víz hordta ide : 

nem tartottam érdemesnek folytatni az ásatást, mert nem reméltem egyéb 

csontokra is akadni a közelben, hanem megelégedtem e nem fényes, de kielégítő — 

eredménynyel. 

Egerben különben nem ez az első mammuth-lelet. A város É-i részében, a 

Felnémeti-úton fekvő Miticzky-féle házhelyen 1894-ben találtak egy Elephas 

primigenius-zápfogat s három hosszú vastag agyartöredéket, mely lelet ugyancsak 

dr. SEmMsSEY AwDoR tiszt. igazgató úr bőkezüségéből a m. kir. földtani intézethez 
került. 

ISMERTETÉSEK. 

A rubinok előfordulása Birmában." 

Tudvalevőleg a sötét carmin-piros rubin kiváló szép példányokban igen 

ritka, s ekkor körülbelül kétakkora az értéke, mint a vele egyenlő nagyságú viz- 

tiszta gyémánté. Jelenleg kereskedelmi szempontból csak Felső-Birma, Siam- és 

Ceylonnak van jelentősége a rubin lelethelyei közül; a legszebbek és legtöbb már 

több évszázad óta Felső-Birmából kerül forgalomba, nem pedig mint azt sokáig 

tévesen hitték, Peguból (Alsó-Birma). 

Körülbelül egy évtizede annak, hogy jobban ismerjük az előfordulási körül- 

ményeket, a mióta ugyanis az angolok Felső-Birmát elfoglalták. Több helyen 

találnak és bányásznak rubint; a leggazdagabb lelethely Mogouk vagy Mogok 
város környéke, (az ész. sz. 227" 55" és a kel. hossz. 96" 30" [Greenwich] alatt), a 

melyet az angolok Ruby Tractv vagy cStone Tractv-nak neveznek ; e terület az 

[rravaddy folyó balpartján Mandalay-től ÉK-re mintegy 100 angol mérföldre 

fekszik. A város közvetlen környékén három völgyben vannak a leggazdagabb 

bányák ; már sokkal csekélyebben jövedelmeznek a Sandschijin-halmok (Sagyin- 

Hills) bányái. A .Ruby Tract, nagysága 4001] angol mérföld, mások csak a 

ténylegesen művelés alatt álló területet 451.) mérföldre, az elhagyott bányákkal 

együtt 66. ) mérföldre teszik. 

A rubin anyakőzete Mogouk környékén a Sandschbijin halmokban és odébb 

északra egy carbonkorú szemcsés, dolomitos mészkő (6,49/o Mg-al), a mely azon a 

vidékén hegyeket alkot ; eredeti tömör szövetét eruptiv kőzetek durvaszeművé vál- 

toztatták és különféle ásványok képződését eredményezték. H mészkőben van a 

rubin főképen sok spinell társaságában. Erről az eredeti fekhelyről azonban igen 

alárendelten bányászszák a rubint. A mészkő feloldása után ugyanis visszamarad 

egy vörös vagy barna kissé homokos agyag, a melyet a víz a benne levő ásvá- 

nyokkal együtt tovább hordott. Így jöttek létre azok az agyagos, homokos 

kavics lerakodások, a melyeket a birmaiak cbyons vagy apyons-nak neveznek, 

xx M. BavuER: Über das Vorkommen der Rubine in Birma. (Mit einer Tafel 

und 5 Figuren.) — N. Jahrb. für Min. 1896. II. Bd. 197. pag. 
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ezekből nyerik a rubint. E lerakodások vastagsága különböző, 4—50 angol láb. 

Néhol a mészkő hasadékait vagy kisebb üregeit is kitölti ez az agyagos törmelék. 

A rubin bányászata az előfordulási viszonyok szerint különböző: a hol 

az alluvionok a folyóvizek árterébe esnek, kis aknákat mélyesztenek és a rubin 

tartalmú kavicsot, byon-t, kiemelve, a drágakövet kimossák. A magaslatok olda- 

lait borító lerakodásokra folyó vizet bocsátanak, a mely a finomabb anyagot 

elhordja és a visszamaradt durvább kavicsból a rubinokat kiszedik. Végül a 
mészkő üregeit megtöltő törmelékből is nyerik a rubint; kevés helyen a rubint 
közvetlen a mészkő fejtése által nyerik. 

A mészkőbe nőtt rubinkristályok nagysága az egészen apróktól a borsó 

nagyságuakig változik ; szabályos kifejlődésüek, de majdnem mindig legömbölyö- 

dött élekkel és csúcsokkal. A kristályalak nem igen változatos, az alakok száma 

csekély, ezek közül az alaprhomboéder és a basis sohasem hiányzanak. A combi- 

natiók typusa oszlopos, rhomboöderes vagy vastagtáblás. Ikrek ritkák, s pedig 

olyanképen, hogy vékony ikerlemezkék nőttek egy főegyénbe. Sok kristály lap- 

jain éles és szép természetes étetési alakok vannak, a melyek alakja tökéletesen 
megfelel a rnomboéderes symmetriának. 

A rubinnal a korund más változatai is előfordulnak, de sokkal ritkábban, 

így szép nagy kifogástalan sapphirok ; még ritkábbak a világos- és narancssárga, 
zöld, és ibolyaszinű nemes korund válfajok. 

A márványba nőtt társásványok gyakoriságuk szerint : spinell, köles- egészen 

diónagyságuak, vöröses ibolya szinűek, de nem teljesen átlátszók; chondrodit, 

apatit. phlogopit, amphibol, pyrit, elvétve pyrrhotin és nagyon ritkán graplit. 

BavEeg munkájával körülbelül egyidőben megjelent BgRoww és Jupp fenn 

említett dolgozata ; BRowws az angol kormány megbizásából beutazta Mogouk 

vidékét, tanulmányozta az előfordulási viszonyokat, a gyüjtött kőzeteket és ásvá- 

nyokat pedig Jupp dolgozta, fel. 

A. bejárt területen különféle gnájsz (többnyire biotit-gnájsz) az uralkodó 

kőzet, ezenkivül más kristályos palák és homokkő szintén vannak ; a kristályos 

palák közé van ágyazva a kristályos mész, a mely tehát BgRoww szerint nem 
volna metamorph eredetű. 

NoETLING X" szerint az észak Birmában nagyon elterjedt carbonmészkövek 

gránitos kőzetekkel contactba lépvén, kristályossá változtak. 

BRowws és Jupp a már felsorolt társásványokon kivül, a melyek a Sand- 
schijin halmok mészkövében találhatók, Mogouk vidékének mészköveiben még 
sok mást is felismertek, a melyek az előbbi lelethelyein nincsenek. Különösen 
kiemelik a chondrodit és minden más fluor tartalmú ásvány hiánvát. 

Végül a korund elváltozásait tanulmányozták, a mely a föld kérgében a víz 

behatása alatt meglehetős könnyen megy végbe és diasporrá változik. 

ZIMÁNYI KÁROLY. 

xk BRowwx C. B. and Jupp I. W.: The Rubies of Burma and associated mine- 

rals, their mode of occurrence, origin and metamorphoses. —  Philos. Trans. of the 

R. Soc. London. 1896. Vol. CLXXXVII. 151—228 p. 

"kr Über das Vorkommen von Jadeit in Ober-Birma. — N. Jalrb. für Min. 1896. 
I. Bd. 11. hag. 
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(1.) 474 Das Kohlenbergwerk Fénye-Kosztolány und Kbedecze. (Ungari- 

sche Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1894. X. Jahrg. p. 41.) 

A nevezett barsmegyei helységek kőszénformatioja neogenkorú, miután a 

telepek trachyt és trachyttufa közé vannak ágyazva. Az előbbi a fekvő, (az érte- 

kezésben fedőnek mondott) eruptiv karakterének megfelelően völgyeket és 

nyergeket képezve, megakadályozta a telepek szintes képződését. Ezek e helyütt 

a meglevő alakzatokhoz alkalmazkodva, elkülönült padokban széttagolva, meddő 

közök által elválasztva, néha csapás és dőlésben is váltakozva rakódtak le. 

Nincsen különben kizárva az sem, hogy a szénképződés befejezte után újabb 

trachytkitörések a szenek helyzetét megváltoztatták. 

Három egymás fölött elterülő pad ismeretes. A legalsó 0,6—0,8 m vastag 

trachyton nyugszik és egy 0,3—0,6 m vastag meddő köz által van a középső 1,20 m 

vastag padtól elválasztva. Ezen és az 1,5—1,8 m vastag felső pad között a meddő 

réteg 0,60—1,20 meteres. 

A padok általában délészaki csapásúak, 25 fokos nyugati dőlés mellett. 

A felső pad szene lignitszerű, a középsőé nagyrészben a fekete szén jellegé- 

vel bír, az alsó padé határozottan fekete szén. 

A szenek melegmennyiségét bizonyító adatok hiányzanak, a termelhető 

mennyiség 50 millió métermázsának van felvéve. Dr. FRANZENAU ÁGOSTON. 

(2.) Neunor-Suski JózsEr : Pelroleum- Vorkommen bei Zsibó, Szilágyer 
(Jomittat. (Ungarische Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1893. IX. 

Jahrg. p. 146.) 

A Zsibó mellett uralkodó kedvező geologiai viszonyok, szerző szerint, azt a, 

következtetést engedik vonni, hogy itt fejtésre érdemes olajmennyiségeknek meg- 

nyitására mi sem áll utjában, de okvetlenül szükséges volna, több ponton na- 

gyobb mélységre hatolni. 

Az előfordulás kiterjedését körülbelől 210 ) km-re teszi. 

Miután a terület a boryslawihoz nagyon hasonló, nincs az eshetőség kizárva 

arra, hogy furásnál esetleg ozokerit is találtatnék. 

A szerző apodiktikus mondása : cHs steht aber fest, dass Bohlröcher in die- 

ser Gegend mit 15—25 Barrels pr. Tag anhaltend und nicht selten sein werdens . 
a mostanig e vidéken szerzett tapasztaltakkal egybevetve, mégis némi kételyre ad 

okot. Dr. FRANZENAU ÁGOSTON. 

(3.) .t4 Marmorvorkommen bei Unter-Sebes. (Verhandlungen und Mit- 

theilungen des siebenbürgisehen Vereines für Naturwissenschaften. 

Hermannstadt, 1894. XLIII. Jahrg. p. 91.) 

A márványelőfordulás Alsó-Sebes falutól, a patak mente ellenében, a víz- 

szintes távolságot mérve, vagy 6 km-nyire fekszik és 100 egész 200 m-nyi vastag 
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lehet. Kristályos szövegű, közepes nagy szemekkel, részben fehér, részben vörös 

színű. A szembeötlő rétegességet amphibol és csillámrétegek okozzák. Ezek csa- 

pása általában DK—ÉNYy-i irányú. A magasabban fekvő részekben uralkodóvá 

válik a csillám, azután guarz és gránát, úgy hogy a mésztömeg egy 70? alatt beeső 

DNy-i csapású gnájszképződménybe megy át. 

Az előfordulás feküjét egy gnájszos csillámpala alkotja. 

Dr. FRANZENAU ÁGOSTON. 

(4.) ZEYNEK, R. v.: Schwefelsinter aus Warasdin-Töplitz in Kroatien. 

( TSCHERMAK"s Mineral. und petrogr. Mittheil. 1895. XV. p. 192.) 

A varasd-töpliczi hőforrások vizét hosszabb darabon kőből épült csatorná- 

kon vezetik, a melyeket a víz körülbelől félig tölt meg. A csatornáknak a víz által 

nem érintett falain kénkristályok nagy (13 cm) druzái. közel a vízhez a kén alatt 

egy réteg gypsz is rakodott le. A hiányosan kifejlett kristályokon csak az alap- 

pyramist lehetett felismerni. A levegőn az apró kénkristályok halmaza finom 

porrá hull szét. ZIMÁNYI KÁROLY. 

(5.) MáRTowrFI LaJos : Adatok Bujtur fossil faunájához. (Irtesitő az erdélyi 

Muz.-Egylet orv. természettud. szakosztályából. 1893. XVIII. évf. 140. 1.) 

Miután szerző reményeit teljesülni nem látta, hogy makroskopos állati 

maradványokat nagyobb mennyiségben gyüjthessen, főfigyelmét a mikroskopo- 

soknak szerzésére terjesztette ki, mi sikerült 18, mert ezen már több mint 100 év 

óta az irodalomba bevezetett és számosaktól felkeresett fiatal harmadkori kövüle- 

teiről nevezetes helyiségen 35, részben e helyre új, de meg az irodalomra is új 

alakokat állapított meg. Ezek : 

Terebra, an nova sp.? , Pleurotoma ( Pseudotoma) Idae R. HoERw. u. Aurwa., 

Cerithium cfr. Bronmiformae Hirzne., (7. am nova sp.? Vermetus arenarius LINN., 

Turbonilla pygmaea GnRar., Chemnmitzia Reussi HoERx., (. cfr. minima, HoEnx., 

Rissoa Partschi HoEExRx. (?), Rissoa an nova sp.9, Paludina Partschi FRNFup., 

P. Schwartzi FRNFcp., Planorbis sp.?, Dentalium pseudoentalis LAMm. 

Venus scalaris BRowxs, Cardium cfr. fragile BRocc., C. cfr. cingulatum 

: Gxopr., Leda an nova sp.?, Arca, dichotoma, HoERx., A. an nova Sp. 

(iythereis Mártonfii (HÉJ5.) s. sp., GC. rostrata (HÉJJ.) s. sp., CGythere defor- 

nis Rss., C. punctata Müvsr., (7. ornata (HÉJJ.) xs. sp., Gytheridea chlatrata Rss., 

Bairdia subdeltoidea (Müwxsr.) BosGg. 

Serpula fastigiata Bicuw., S. heliciformis Brcnw. 

Psammechinus sp.? 

Vertebralina elonganta Kaxnk. (?), Peneroptlis carinatus DORB., Dendritina 

(Peneroptis) elegans DORe., Heterolepa costata FRNZN. 

Összevetve ez adatok az ismertekkel, a bujturi fossil fauna legujabb képe a 

következőkben állítható össze : 

335 faj puhatestű, 1 
12 a bryozoa, 

7 a izeltlábú, 
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2 faj féreg, 

4 c tüskebőrű, 

141 c protozoa. 

Összesen tehát 501 faj. Dr. FRANZENAU ÁGOSTON. 

(6.) TERLaANDAY EmiL: A szíliczei jégbarlangról. (Természettudományi 

Közlöny. Budapest, 1893. XXV. köt. 404. 1.) 

A sziliczei barlangot két ízben, úgymint az 1892. évi januárius és ugyan- 

azon év április havában látogatta meg szerző. 

Az ezen alkalmakkor a barlangon kívül és belsejében megfigyelt hőmérsék- 

leti viszonyokból, a barlangban talált jégmennyiségéből, mely téli látogatásakor 

gyér volt, tavaszkor pedig bő, annak elhelyezkedéséből és a párolgási viszonyok 

körül tapasztaltakból, a jégbarlangi tünemény nyári folyamatára a barlangszikla 

boltozatának repedéseiben télen át képződött jeget tartja szülőoknak, a télen le- 

csepegő vízre pedig a talajból felvett nagyobb meleget. 

Dr. FRANZENAU ÁGOSTON. 

(7.) GáspáR János: A bálványosi méregbarlang. (Természettudományi 

Füzetek. Temesvár, 1896. XX. 40—43. I.) 

A bálványosi méregbarlang X modernebb elnevezése a cTorjai Büdösbar- 

langnak) . : 

A barlang keletkezését illetőleg a nép kialudt vulkán kráterének tartja a 

Szent-Anna tavával együtt, azonban itt sem eruptiv kőzetek, sem vulkáni mara- 

dékok ezen véleményt nem igazolják. Valószínű, hogy a Szent-Anna tó beomlás 

által keletkezett, a bálványosi barlang pedig egy erős földrengés alkalmával tá- 

madt földmegnyílás által jutott a föld belsejével összeköttetésbe. 

Magáról a barlangról és a benne levő gázokról mondottak semmi ujat nem 

tartalmaznak. 

Az előadás további folyamában előadó a barlang aljában levő szénsavsűrítő 

gyár működését ismerteti és végül a szilárd szénsavval az ismert fagyasztási kisér- 

leteket mutatja be. Doczka JózsEr. 

(8.) JaAgN KÁRony: A Brassó városi ivóvizek chemiai elemzése. (Értesitő 

az erdélyi Muz.-Egylet orv. természettud. szakosztályából. 1897. XVIII. 

217—-222. 1.) 

Szerző I. a bolgárszegi forrásvíz ; — II. a Gespreng forrás; — III. egy bel- 

városi kútvíz és IV. az új vizvezeték vizének chemiai analysisét közli ezen dolgo- 

zatában. Ezen ivóvizek összetételét tartalmazó táblázatokat illetőleg az eredeti 

dolgozatra kell utalnunk. DLoczka JÓZSEF. 

X Ezen barlanggal és a benne levő gázokkal igen behatóan foglalkozott ILOSVAY 

munkájában. Lásd Földtani Közlöny. 1896. XXVI. 346. 1. 
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(9.) WaRrHa Viscze: Por a hóban. (Természettudományi Közlöny. 
Budapest, 1896. p. 146—149.) 

(10.) Rósa: Sandregen in Ungarn. (Meteorologische Zeitschrift. Wien, 
1896. p. 138—140.) 

(ANAL SSE TÓ HN es Über die ehemische Beschaffenheit und den Ur- 

sprung des am 25. und 26. Februar 1896 gefallenen Staubes. 

(Verhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt. Wien, 1896 p. 

959—264.) 

Dr. Lovassx SÁNDoR az 1896. évi febr. 25-én Keszthelyen a hóval esett port 

mikroskoposan megvizsgálván, azt a legnagyobb részben guarzszemekből állónak 

constatálta ; ezen guarzszemek a kecskeméti fatóhomok szemeihez hasonlítanak, 

de sokkal apróbbak. Higított sósav csak kevés buborékot fejleszt a humus tar- 

talmú porból. 

A mikroskopos vizsgálat eredménye az, hogy inkább művelt talaj mint 
futóhomok szóratott Keszthelyre. 

Dovassv azt véli, hogy vulkanikus hamu vagy meteor-töredékre vonatkozó 

feltevések ki vannak zárva. 

A porhullást a Dunántúl legnagyobb részén észlelték, ekkor az egész or- 

szágban keleti, illetőleg délkeleti szél uralkodván, Lovassy bizonyosnak tartja, 

hogy a por délkelet felől jött Keszthelyre. Mivel pedig a földeső területének 

Torontál megye a legkeletibb része, s minthogy e megye területén esett á legtöbb 

homok, — nehány községét szintén elárasztotta s egy vasuti vonat Petrovoszelló 

közelében a homokban elakadt — első tekintetre legvalószínűbbnek látszik, hogy 

az orkán a deliblati futóhomok terület laza talaját sodorhatta a magasba s a fino- 

mabb részeket messzebb vidékre vitte. 

Amint ebből, továbbá egy másik jelentésből, valamint más adatokból kitü- 

nik, deliblati, illetőleg alföldi futóhomokkal van dolgunk. Megerősíti ezt azon tény 

is, hogy Wartha nehány deliblati homokfajta iszapolt legfinomabb részét a 

Keszthelyen esett hóporral teljesen azonosnak találta. 

Rówa is valószínűnek tartja, hogy az azon időben Erdély déli részein és az 

alsó Dunán észlelt nagy viharok, melyek úgy látszik a szerb határnál voltak a leg- 

"erősebbek, a nem messze fekvő deliblati homokpusztáról a homokot felkapták s 

nemcsak a környékre, hanem a finomabb részeit nagyobb távolságokba is elvitte. 

C. v. Jonny behatóbban foglalkozik ezen porral. Az ő dolgozatából kitünik, 

hogy a port Magyarországon kívül Stájerországban, Alsó-Ausztriában s mint leg- 

északibb ponton, Troppauban is észlelték. 

Jornw-nak ezen porhullásból megvizsgálás czéljából a következő helyekről 

állott por a rendelkezésére : Von der :Hohen Wartev Bécs mellett, továbbá Csep- 

reg-, Ludbreg- és Bükről Magyarországon. 

Ezen porokról írja : sMindezen porszemek nagyon hasonlítottak egymás- 

hoz. Valamennyi sötét barna színű és rendkívül finom volt. Mikroskopos vizs- 

gálatnál mindnyája teljesen egyenlő. Főalkotórésze korántsem a guarz, mint az 

esett por sok leírásban mondva van, hanem egy alaktalan de átlátszó szürke szem- 
csékből álló tömeg, mely tekintettel az elemzésekre, biztosan agyag anyagnak 
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mondható. E mellett fekete alaktalan (structurlos) kis organikus részek vannak. 

Ezen kívül számos, de nem a por főtömegét képező, kis guarzszem és szilánk for- 

dul elő, valamint egyenkint augitdarabkák, egyes apró zirkon oszlopok, rutiltűk s 

még egyes ásványszilánkok, melyeket biztosan nem lehetett meghatározni. Sem 

csillám, a mint valóban várni lehetett volna, sem organismusok maradványait 

nem lehetett kimutatni. 5 

Ezen hasonló a mikroskop alatt mutatkozó minemüségnek megfelel egy 
igen hasonló chemiai összetétel is, mely a következő : 

Von der 
sHohenWarten — sepreg Bak Imdbreg 

0/9 9/0 0/0 0/0 

IROVaSavtSSeá 49 29 9229 52-50 55.28 

Agyagföld 4 15.50 13:95 14,90 1524 

VASOxYASSNSSSS h-s 617 715410) 640 6,5S 

MÉESZESÁEBÉ 9 s 4.93 3,85 3,80 3,66 

Magnestam ea ez aa a6 9.45 9 45 963 

IRVA EKE tr 9 94 3,05 2997 ! Alkaliák a diffe- 
sz 9 57 rentiából 100-ra 

IVa monás ő s szg A802 1,46 1,44. (68 számítva. 

Víz 1009 C-ig 9 80 9.78 3,02 3,01 

Izzítási veszteség 

1009 C-on felül... 1609" 12,96 13,80 . 115037 

100,50 99.85 — 100,58  100,00. 

Ezen porpróbák csekély mennyiségű szénsavat és organikus anyagot is tar- 

talmaznak. 

A nilusi beszáradt iszap külsőleg és szerző elemzése szerint [X] ehemiai össze- 

tételénél fogva is hasonlít a fenti porszemekhez, de azon időben Alexandriában 

nem észleltek oly meteorologiai tüneményeket, melyek a pornak a Nildeltából 

való idekerülésére nézve kedvezők legalább nem voltak. 

Ezek után fel lehet tenni, hogy a felsodort egyptomi por legalább is nem 

képezheti főalkotórészét az esett pornak. Legfölebb azt lehet föltenni, hogy az 

egyptomi por legfinomabb részeit a tenger fölött a szél ide hozta mely azután a 

délkeleti viharok által Szerbiában és Dél-Magyarországban felsodort porral és ho- 

mokkal megkeveredett. 

Szerző szerint a Magyarországon és Alsó-Ausztriábana hóval együtt esett 

porok nem Szahara sivatagbeli homok, hanem valószínűleg a Szerbiában és Dél- 

magyarországon felsorolt portömegek finomabb részeiből állanak, melyekhez talán 

Egyptomból a nilusi iszap legfinomabb agyagos és organikus részei vannak hozzá 

keverve, melyektől a határozott színt nyerték. 
DLoczka JózsEr. 

(12.) HÉRics-Tóryn JEső: Adatok a mangamitek constitutiójához és a man- 

gan mérése. (Budapest, 1896. Doctori dissertatió.) 

Szerző azon manganoxyd constitutióját állapította meg, mely a lúggal levá- 

lasztott manganohydroxydból levegővel való oxydatiókor képződik. 

X Lásd az eredeti dolgozatot. 
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Az oxydatió termékének vizsgálása czéljából manganosulfat oldatából körül- 

belől 0,3 gr-nyi fémmangannak megfelelő mennyiséget lemért s 25—30 k. c. 

309/-os natronlúggal a mangant mint hydratot leválasztotta, s azt levegő beveze- 

tése által oxydálta; az oxydatió teljes, ha a gyorsan ülepedő barnás fekete csapa- 

dék fölött álló folyadék tiszta. A leválasztott manganohydroxyd rövid idő mulva 

Mn 0,4 Mn 0,-té oxydálódik, mely nagy felesleg natronlúg jelenlétében 6 órai 

levegő bevezetés mellett sem oxydálódik magasabb manganvegyületté. 

Ha ezen vegyületet híg savakkal főzzük, akkor az oxydnak egy része felol- 

dódik ; a feloldott rész a manganoxydul tulajdonságait mutatja. Az oldott és ol: 

datlan mangan mennyiségek úgy viszonylanak egymáshoz, mint 1 : 4-hez, a kiold- 

ható mangan az összes lemért manganhoz pedig úgy mint 1 : 5-höz aránylik. 

A további vizsgálatok nyomán kiderült, hogy ezen vegyület sósavval 8 chlort 

és ez ismét a hozzáadott jódkaliumból 8 jódot választ ki; a híg savakkal kivon- 

ható manganrész manganoxydulnak mutatkozott, a híg savakban oldhatlan rész 

pedig sósavval és jódkaliummal kezelve 8 jódot választ ki, tehát ezen négy man- 

ganatom mint manganhyperoxyd van jelen s egy atom mint manganoxydul. 

Ezen adatokból következik, hogy a kérdéses vegyület Mn O, 4Mn 0, vagyis 

tetramanganossav manganoxydul sója. 

FRANKE, ki a manganitek constutitiójával legbehatóbban foglalkozott, egy a 

fentihez hasonló vegyületet — 2 Mn O, 3 Mn 0, — állított elő, melynek szerkeze- 

tét következőnek veszi föl. 

Se /Os 70 OS 
Mned oMn 1v.(/ OSMn 08 Nya ráz Mn" 

SO SO OZ S (0 

Ezen só egy manganos manganoxydul, mely savjának szerkezeti képlete : 

ETO: 0. VE A0NAL 
SMn IV. [ i NMMnrv- ;Mn Gy 

HO. 0 So OH 

Szerző által előállított vegyület tehát egy savanyú só lenne, melynek képlete 

"a következő : 

dá: és AUS Os 70 /OH 

Mn". 0—OMnr- oMnr-(  SMnr.-.  oMn"- 
NO. S0/ 50 SOH 

A megfelelő savnak a képlete pedig ez lenne : 

H—O /O OS 6 0—H 

SMnr-( oMnr-( ÖV 2 HALT 
H—0. 50. 590/ 0 50—6H 

xr Hogy 4 mangan csakugyan mint hyperoxyd van jelen, mutatja először a 

titrálás, másodszor az oldhatlan résznek mint Mn, 0, meghatározása, s mindkét módon 

a Mn 0, megfelelő mangan mennyiség adódik ki. 
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Szerző a Mn O, 4Mn 0; vegyületnek viselkedését fémsók irányában meg- 

vizsgálta s azt találta, hogy e sóban a manganoxyd teljesen helyettesíthető egyes 

fémekkel; különböző fémsókkal végzett kisérleteknél kitünt, hogy az ólom és ezüst 

legjobban helyettesíti a manganoxydot. A megfelelő ezüst és ólomvegyület Ag,O, 

4Mn0; és Pb O 4Mn O.. 

A mangan mérése. 

Szerző ezen methodusa azon alapszik, hogy a mangansó feles lúggal kezelve 

levegő bevezetésre Mn O, 4Mn 0; vegyületté alakul át, mely sósavban echlorfejlő- 

dése mellett feloldódik. Itt 8 ehlor fejlődik, mely az oldathoz adott jódkaliumból 

S jódot választ ki, mi 5 mangannal egyenlő : 

Mn 0, 4Mn 0, -- 18 HC1 — 5Mn Cl; -- 8 CI. -3- 9H,O. 

5 Mn — 8 chlorral, 

5/s Mn — 1 ehlorral 

vagyis 34,35 gy mangan egyenértékü 35,6 er chlorral, azaz 0,003437 gy mangan 

megfelel 1 k. c. "/10 normal thiosulfatnak. 

Szerző a manganit- illetőleg chlor által leválasztott jódot azután thiosulfat- 

tal titrálja. 

Szerző végül azon eljárást közli, mely szerint a mangant vas-, aluminium- 

zink és chrom mellett a fenti módszerrel meg lehet határozni. 

DLoczka JÓzsEr. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

A magyarhoni földtani társulat 1898. februárius hó 9-én 
tartott tisztujító közgyüűlése. 

Elnök : BöcgnH JÁnos. 

Jelen voltak: HaLzavárs Gyura, dr. ILosvax LAJos, KALECSINSZKY SÁNDOR, 

dr. L. Lóczy LaJos, dr. PerHő GyuLa, PErRIx LaJos, T. RorH LaJos, dr. SCHAFARZIK 

FERENcz, dr. ScHMIDT SÁNDOR és dr. SzoNTAGH Tamás vál. tagok; Appa 

KáLmásx, BöckH Hucó, dr. ERőss LaJos, FRANcÉ REzső, dr. FRANZENAU ÁGOSTON, 

GESELL Sáwspog, HürrL JózsEr, dr. LENDL ADpoir, HoRusirzkY HENRIK, [Loczka 

JózsEr, dr. LÖRENTHEY IMRE, dr. KocH AwTaL, dr. MELczER GuszrÁv, PaAPP KÁRoLY, 

Paszravszxy JÓZSEF, dr. Párry Mók, dr. Posewirz Trvapag, TREIrz PÉTER r. tagok ; 

dr. SrauB Mónicz és dr. Zrmáwyi Kánony, a társulat titkárai. 

1. Az elnök megnyitván az ülést, üdvözli a közgyülésen megjelent tagokat 

és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. PerHő Gyura és dr. SZONTAGH TAMÁS 

vál. tagokat. Ezek után a következő megnyitót tartja : 

Tisztelt közgyűlés ! 

A hosszúnak látszó és valójában mégis oly gyorsan eltünt idő, mely köz- 

gyülést közgyűléstől elválaszt, ime lepergett. A mint a magánéletben áll az, hogy 

boldog, a ki élete folyamán időnként visszapillantva, megnyugvással constatál- 

hatja, hogy nem fecsérelte el idejét, hanem cezéltudatosan előre törve, erejéhez 
képest csak jót és hasznosat alkotott, úgy a közgyülésünk jelezte fordulóponton 

mi is visszapillantunk a társulatunk életében legközelebb elmúlt évre, s azt hi- 

szem, nem szerénytelenségnek fog bélyegeztetni, midőn reá utalva az elvégzet- 

tekre, kijelentem, miszerint úgy társulatunk, mint választmánya, hűségesen meg- 

tették mind azt, a mit viszonyaink és pénzerőnk mellett egyáltalán megtehettek. 

Nincs tehát ok, bárki itéletétől félnünk. 

Közlönyünk tartalma élénken hirdeti társulati életünk mozzanatait, ennek 

tevékenységét s így részemről annál kevésbbé szükséges ez irányban bővebben szó- 

lani, mert hiszen tiszttársam, társulatunk érdemdús első titkára, ez irányban bizo- 

nyára reá fog mutatni a történtekre s így egyebek mellett társulatunk legújabb 

alkotásai egyikéről, a sSzapó JózsEF emlékalapv ügyének állásáról is fog szólani. 
Midőn társulatunk tevékenységét illetőleg fejlődést, gyarapodást láthatunk, 

feltünő, hogy ennek daczára ezzel nem tart lépést tagjai számának öregbedése. 

Ha visszapillantok az 1893-ki tagok számára, akkor azt látom, hogy az 1896. év 

végéig 46 a tagok számának a kisebbedése s ebből 15 az 1895. és 1896. évi idő- 
közre esik. k 

Már többször utaltunk e sajnos tényre, de ezzel szemben most is csak újra 

hangsúlyozhatom azt, a mit az 1895. évi februárius hó 6-án tartott közgyülésünkön 

elnöki megnyitómban mondottam, hogy t. 1. ezért nincs okunk elcsüggedni és az 

akkor mondottakhoz még hozzá tehetem, hogy van a társulati tagoknak még egy 

Földtani Közlöny. XVIII. köt. 1898 4 
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gárdája, mely sok éven át eltántoríthatlan híve ügyünknek, a mi kétség kívül 

megnyugtatásúl szolgálhat nekünk. 

Ez apadásnak okai különben általánosan ismertek; hiszen tudjuk, hogy 

ezt nem kis mértékben okozzák az évről-évre keletkező újabb társulatok és egye- - 
sületek, melyek így a már is meglévők tagjainak számát, különösen a mai nehéz 

életviszonyok közt, némileg módosítják. 

Társulatunk életéről szólva, engedjék meg, hogy most, midőn a lejárt 

triennium végén alapszabályaink értelmében bizalmuk folytán eddig elfoglalt 

díszes helyről való visszalépéstől még csak perczek választanak el, röviden reá 

utalhassak egy körülményre, mely talán megérdemli azt, hogy komolyan megfon- 

tolják ama férfiak, a kiknek kezeibe fogják letenni társulatunk ügyeinek további 

vezetését. 
Nem indítványról van itt szó, hanem csak egy eszmének az illetékes körök- 

nek újabb megfontolásra való ajánlásáról. 
Méltóztatnak még emlékezni, hogy a magyarhoni földtani társulat annak 

idejében úgynevezett vándorgyüléseket tartott, melyek azonban később ismét 

abbamaradtak, hogy miért, arról máskor lehet szó. Én azt hiszem, hogy az e 

kirándulások alapgondolata helyes volt, s hogy a benne rejlő eszme czélirányosan 

megvalósítva, csakis termékeny lehetne sok irányban társulatunk életére. 

Helyesen és kellő óvatossággal szervezve, tagjainknak nemcsak sok becses 

tapasztalat gyüjtésére alkalom nyilnék ez uton autopsia alapján, de másrészt a 

közvetlen érintkezés a vidék illető köreivel csakis jó befolyással lehetne társulatunk 

belső viszonyaira. 

Bármikor tekintettem pártolóink és örökítőink becses névsorára, mindig 

csak hálával tettem ezt azok iránt, a kik a magyar geologia fejlesztése ügyében 

már eddig is oly áldozatkészek voltak, de nem titkolhattam el magam előtt soha, 

miként tekintve azt a sokoldalú és számos esetet, melyben saját tudomásom sze- 

rint magánosok, testületek és városok a hazai geologia nyujtotta tapasztalatokból 

kivántak útbaigazítást ügyükben, s így e tudományág fontosságát a maguk részé- 

ről fényesen elismerték, ezek habár csak a tehetősebbek egy parányi töredékének 

támogatása mellett mégis társulatunk tagjai létszámának másképen kellene ala- 

kulnia, mint ez tényleg történik. De talán elég volt e themát itt csak futólagosan 

érinteni, s ha az elvetett magvakból, akár csak itt-ott kelne ki egy szem a jövő- 

ben, én ennek teljes szívből örülni fogok. 
A congressusok idejében élvén, csak érinteni akarom, hogy a lefolyt év sem 

szükölködött ily összejövetelekben, tudjuk, hogy pl. a német természettudósok és 

orvosok Braunschweigban tartották szeptember 20—25 közt 69-ik vándorgyülésü- 

kett a franczia földtani társulat pedig a ronchampi bányák helyéről küldötte üd- 

vözlő táviratát Szt.-Pétervárra, de közelünkből is említhetem, hogy az Orszagos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1897. évi szeptember hó 12-én nyitotta 

meg nagygyülését Rimaszombaton. Nem tudom, részt vett-e valaki körünkből ez 

utóbbiban, hogy magam ezt más irányban való elfoglaltság miatt nem tehettem, . 

azt sajnálom. 
Kétséget alig szenvedhet azonban, hogy legnagyobb érdeklődésünket már 

kezdettől fogva amaz összejövetel kötötte le, mely az 1897. évi augusztus 29 — 
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szeptember 5-ki időközre $Szt.-Pétervárra volt kitűzve, értem a nemzetközi 

geologiai congressust, s azért legyen szabad ez alkalommal erről valamivel 

bővebben is szólani. 

Még az 1891-ben Washingtonban megtartott . V-ik nemzetközi geologiai 
congressus Ő Felsége II. Mrikrós orosz császár nevében meghivatott, hogy VII-ik 

egybejövetelét 1897-ben Szt.-Pétervártt tartsa meg, mely értelemben azután az 
1894-ben Zürichben megtartott VI. congressus tényleg határozott is. 

A szervező bizottság elnökéül A. KaRpnsszxky, a aComité geologigue de 

Russiev érdemdús igazgatója választatott meg, ki körül aztán a megválasztott 

bizottság tagjai sorakoztak, továbbá Oroszország a geologia, palszontologia, és 

mineralogia egyetemi és főiskolái tanárai, úgyszintén a finnországi geologusok, de 

még mások is felszólíttattak, hogy az előkészítő munkálatokban vegyenek részt. 

A tiszteletbeli elnökség elvállalására Ő cs. fensége CONSTANTIN CONSTANTINO- 

vircH nagyherczeget, az orosz császári tudományos akadémia elnökét kérték meg, 
a mit a császár helyben hagyott. 

A szervező bizottság így megalakulván, a congressus megnyitását 1897. 

augusztus 29-ére (a mi számításunk szerint) tüzték ki, tartamát pedig egy hétre 

szabták meg. 

A szervező bizottságtól pedig időközökben kibocsátott körözvények már 

előre is betekintést engedtek a congressussal kapcsolatos széleskörü intézkedésekbe, 

s így nevezetesen a congressus alkalmából az orosz birodalom különböző részeibe 
tervezett kirándulások kiterjedt voltát tárták elénk s a congressusi tagok részére 

minden irányban nyujtott kedvezményeket. 

A tervezett kirándulások két csoportra oszlottak, a melyeknek elseje még a 

congressus megnyitása előtt volt foganatosítandó. Ezek : 

1. az Uralba, 

2. Esztlandba és 

3. Finnországba tervezett kirándulások voltak, míg a második, közvetlen a 

congressus bezárásához csatlakozott. s a kezdetben három irányra szétoszló kauka- 

susi nagy utat ölelte fel, a Krimen át való hazatéréssel, mely csoporthoz még egyéb 

kisebb-nagyobb mellékkirándulások is füződtek, az Araratra való utazással együtt. 

A ki csak még oly futólagosan is megtekinti az orosz birodalom térképét, 

annak csakhamar fogalma lesz a tervezett kirándulások nagy kiterjedtségéről, a 

sokféle nehézségekről, melyek ily óriási távolságú kirándulások rendezésénél és 

tekintettel az utazók elvárható nagy számára, az eljáró szervező bizottság részéről 

leküzdendők voltak. Előre volt látható, hogy a szentpétervári congressusra jelent- 

kezőknek száma nem csekély lesz, a mint tényleg meg is történt. Ma még nem 

mondhatom meg a bejelentettek számát teljes biztossággal, de vannak adataim, 

hogy ez az 1000 körül forgott és ebből bizonyára 700 és 800 közt lehetett azoknak 

a száma, a kik e congressuson tényleg részt vettek. 

Hazánkból többen jelentkeztek a congressusban való részvételre, de valójá- 

ban csak hárman voltunk Szt.-Pétervártt, t. i. dr. FRANZENAU ÁGosTON és dr. SzÁ- 

pEczkY Gyura tagtársaink, valamint csekélységem, a mennyiben dr. DARÁNYI 

IGwácz földmivelésügyi m. kir. miniszter Úr Ő KExcellentiája engem méltóztatott 

azzal megbízni, hogy a szent-pétervári nemzetközi geologiai congressusban; 

Ax 
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melyben mondható, a művelt világ minden részéből résztvettek a szakférfiak, 

akár mint magánosok, akár pedig mint a tudományos intézetek kiküldöttei, 

a m. kir. geologiai intézet részéről résztvegyek és midőn Szt.-Pétervárt megjelen- 

tem, hivatva voltam nemcsak ez intézetünket ott képviselni, hanem a nekem - 

jutott megtiszteltetés következtében a magyar tudományos Akademiát is, és azon 

kitüntető bizalmuk folytán, mely a jelenleg elfoglalt díszes helyre engemet ültetett, 

természetszerüleg egyúttal Magyarország geologiai testületeinek legöregebbikét is, 

a Magyarhoni Föltani Társulatot, a mit az illető helyen be is jelentettem. Legyen 
szabad mind az imént említetteknek a bizalmuk folytán engem ért kitüntetésért 

ez alkalommal legőszintébb köszönetemet kifejeznem. 

A nekem jutott feladat következtében még m. é. augusztus hó 25-én reggel 

a fárasztó, hosszú útra keltem és ugyanaz nap mintegy 10 órakor átléptem az osz- 

trák-orosz határt Graniczánál. Az útlevél és podgyász revisio előtt állottam. 

Sajátságos képek merengtek fel lelkemben, midőn az óriási birodalom 

földjére túlléptem, hisz az eddig hallottak és olvasottak szerint egész idegen 

nevezetesen hazánkéitől oly eltérő viszonyok elé siettem és ime lépten nyomon 

kellett meggyőződnöm arról, hogy mi ezt az országot és lakosait még ma sem 

ismerjük és itéljük meg egészen helyesen és nem méltatjuk úgy, mint valójukban 

és igazságosan megérdemlik. 
Graniczán magán az oroszországi vám- és rendőrközegek részéről igen elő- 

zékeny és udvarias elbánásban részesültünk, a mit konstatálni kellemes köteles- 

ségemnek ismerek. 

Éjfél volt, midőn az orosz vonat kirobogott velünk az éj sötétségébe. 

Reggel 6 óra tájt már az egykori lengyel királyság fővárosát értük el. To- 

vábbi utunkban is nagy kiterjedésű, egészben rónás, gyakran erdős, lápos vidék 

tárúlt szemünk elé. Az erdő állománya csak úgy fehérlett a nyirfáktól. A vasúti 

őrházak a mi szokásunktól eltérőleg egészen faépítmények. A falvak csak elszórtan 

jelentkeznek, nagyobb közökben. Vonatunk mentén elszórtan szaporán mutatkoz- 

tak, mint a glacial korszak maradékai, az északvidéki gránit, gnájsz stb. kőzetek- 

nek kisebb-nagyobb darabjai, az úgynevezett vándorkövek, és több helyt láttam, 

hogy ezek közül a nagyobbakat mindjárt ott a helyszínén megfaragták. 

Egészben további utunkon Szt.-Pétervárig a vidék jellege az emlitett, meg- 

lehetősen egyhangú marad és csak Dünaburg táján kezdett valóságos futóhomok 

is jelentkezni, mely magyarországi viszonyainkhoz már jobban illett, mint a többi 

eddig látott. 

Augusztus 27-én este 7"/2 órakor este érkeztem meg Szt.-Pétervártt, a hol az 

indóházban a megérkező geologusok számára tribün volt felállítva, melyen a 

bizottság megbizásából helyet foglalt fiatal, egyetemi polgárok az elszállásolás 

iránt nyujtottak útbaigazítást, nevezetesen az egyes hőtelekre szóló szoba előjegy- 

zési bárczákat szolgáltatták ki. 

Én és a véletlenül velem találkozott három útitársam a xHötel Russiev-re 

szóló szállás-utalványt kaptunk és a hosszú, valóban fárasztó vasúti utazás után 

azonnal szállásunkra hajtattunk; de mily kellemetlenségre akadtunk ott, midőn 

a szálloda személyzete nekünk kijelentette, hogy biz hajlékot ők nekünk bárczánk 

daczára sem adhatnak, mert az összes szobák el vannak foglalva. A bennünket 
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szintén kisért két orosz barátunk, mint az élénk gestikulatioból következtetni mer- 

tem, megkisérlett ugyan mindent, hogy az így megzavart egyensúlyt ismét helyre- 

állítsa, de mind hiába, mert ez sem nekik, sem pedig nekünk nem sikerült s így 
végre az orosz barátaink egyike, de minek is titkoljam a derék, érdemdús ANDRUSSOV 

nevét, azon kijelentéssel fordúlt hozzánk, hogy bár ő ártatlan az esetben és nagyon 

sajnálja, de más megoldást most mégsem tudna javasolni, minthogy hajtassunk át 

a Neván, a Vassilij Osztrov. nevű szigetre, hol a geologusok befogadására beren- 

dezett egyik internatusban biztos felvételre számíthatunk. Igy kerültem tehát 

FucHs TivapaR és dr. ZUuBER R. tanár urakkal, de még másokkal is öreg napjaimra 

orosz internatusba. 

Szt.-Pétervártt ez időtájt valóban nehéz volt a szállókban helyet kapni, 

mert befejeztetvén a moszkvai orvosi congressus, mely tagjainak számával messze 

túlhaladta még a szent-pétervári geologiai congressus tagjai nem csekély számát 

is ; az orvosok, mint hallottam, nagyszámban felkeresték az orosz fővárost, hogy 

az ország szive, Moszkva után azzal is megismerkedhessenek. Ily embertömeg 

torlódása mellett pedig minden érthetővé vált. 

Ha talán a hőtelben való elszállásolás nagyobb kényelmet nyujtott volna, 

mint a szerény internatusi élet, megvolt az utóbbi helynek az a jó oldala, hogy 

közelében volt ama helyiségnek, a melyben a congressusi ülések tartattak, t. 1. a 

császári tudományos akadémia zoologiai museuma palotájában, hol egyszersmind 

a congressusi iroda is be volt rendezve. 

Mindjárt a megérkezésemet követő napon délelőtt értesültem arról, hogy 

ugyancsak még e napon M. A. ERmonow földmivelés- és állambirtokügyi miniszter 

Úr Ő Excellentiája vezetése mellett a congressusi tagok egy szűkebb körü küldött- 

ségét fogja Ő Felsége a császár Péterhofban fogadni, s hogy e küldöttségbe sze- 

mélyem is kijelöltetett. 

Kötelességemnek tartottam tehát a reám ruházott megtiszteltetésnek meg- 

felelni és kellő időben a gyülekezés helyén, a balti vasút indóházánál megje- 

lenni, mely azonban lakásomhoz, mint erre FRíizp. Scnminr akademikus, a híres 

szibériai utazó oly szíves volt előre figyelmeztetni, már nem volt oly közel, mint 

a congressus gyülési helye, hanem mintegy "/2 órányi kocsiutat igényelt. Ennek 

daczára, kellő időben megjelentem a kijelölt helyen és a 17 tagú küldöttség, 

melyhez még a congressus elnöke és főtitkára A. KARPINSKY és TH. TSCHERNYSCHEW 

is csatlakoztak, M. A. ERmorow miniszter úr vezetése alatt vasúton Péterhofba 

indult, hol az indóháznál az udvari fogatok hosszú sora már várakozott, és ben- 

nünket nyomban a császári nyári palotához szállított. 

Itt mindenek előtt Ő császári Fensége CoNSTANTIN ÜONSTANTINOVITCH nagy- 

herczeg, a congressus tiszteletbeli elnöke előtt tisztelegtünk, a ki bennünket 

együttesen és igen nyájasan fogadott. 

Ezután Ő Felsége II. MixLós császár fogadott bennünket, még pedig 

egyenként az államok ama sorrendje szerint, a mint ezek neveinek kezdőbetüi az 

orosz betüsorrendben következnek. 

A fogadtatás a császár részéről igen kegyes volt és nyomban, ezután Ő Fel- 
ségének ÁLEXANDRA FEoDOROwNA császárnénak mutattak be, ugyancsak egyenként, 

Ő Felsége is a legkegyelmesebben fogadott és megszólítással tüntetett ki. 

1897. augusztus hó 29-én délben 1 órakor volt a congressus ünnepélyes 
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megnyitása a császári tudományos akadémia palotájában, a zoologiai muzeum 

helyiségében. 

Még az ünnepelyes megnyitás előtt délelőtt 10 órakor a régi választmány 

tartott ülést, mely a szervező bizottság elnöke, A. KARPINSKY javaslatára lényeges 

kiegészítést nyert, a mennyiben az egyes országok képviselőinek számát óhajtot- 

ták a tanácsban emelni és ez által hódolatukat kifejezni ama tudományos nagy 
intézetek iránt, a melyek képviselőiket a congressusra elküldötték. 

Az Osztrák-Magyar monarchia kötelékéből dr. Tixrze E.-t és személyemet 
azzal tisztelték meg, hogy az alelnökök sorába beválasztottak. 

Kimondatott ez alkalommal egyúttal az is, miként a congressus ügyvitelére 

a hivatalos nyelv a franczia, a tudományos közlések azonban francziául és anél- 

kül, hogy lefordításra jutnának, németül is megtehetők. 

A congressusi munkálatok kötete általában franczia nyelven fog közöltetni, 

de a tudományos dolgozatok a kézirat nyelvén. 

Ugyancsak augusztus hó 29-én, vasárnap délben 1 órakor volt a congressus 

ünnepélyes megnyitása. 

Az igen látogatott ünnepélyes ülést mindenekelőtt Ő császári Fensége, 

CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH nagyherczeg, mint a congressus tiszteletbeli elnöke, 

nyitotta meg beszéddel, mire azután a jobbján ülő Ő császári Fensége, ERLUGÉNIA 

MAXIMILIANOVNA d" OLDENBOURG4, a szent-pétervári a Société Impériale de Minéria- 

logiev elnöke és egyszersmind a congressus tiszteletbeli tagja, olvasta fel üdvözlő 

beszédét. 

Már az előadott rövid sorok betekintést engedtek abba, mily élénk érdek- 

lődéssel vannak Oroszországban a legnagyobb körök a tudományos élet és ennek 

fejlesztése iránt, nem 18 említve a számos tudományos expeditiót és intézetet, 

melyek ennek köszönik létesítésüket és virágzásukat. 

A. ERmoLow, földmivelési miniszter úr felszólalása után E. RENEvicz, a meg- 

előző, t.1. a zürichi congressus elnöke a szent-pétervári nemzetközi geologiai 

congressus elnökének A. P. KARPINSsxY-t ajánlotta, a mi köztetszéssel fogadtatott. 

A következő napok a munka napjai voltak. Reggel voltak a választmányi 

ülések, melyek rendszerint 9 órakor kezdődtek; azután következett naponként 

délelőtt az általános ülés, mely a választmányi ülések berekesztéséhez csatlakozva, 

1 óra délután körül végződött. 3/2óra tájt délután vette kezdetét a különféle szak- 

előadásoknak szánt ülés és ez rendesen !25—b óra tájt délután ért véget. 

A mint ebből látható, a szent-pétervári napok elég mozgalmasak voltak és 

ülésekről kellőleg volt gondoskodva, közben-közben azonban változás is volt, a 

mennyiben a kedd, augasztus 31-e Péterhof megszemlélésének volt szentelve ; csü- 

törtökön, szeptember 2-án pedig Finnország császári szenatusának meghivására 

Finnországba, a hires Imatra sellőhez kirándultunk. 

A munkafelosztás akként történt, hogy a hétfői (augusztus 30.) és szerdai 

(szeptember 1.) általános, tehát délelőtti ülések a stratigraphiai osztályozás és 

nomenclaturának ; a pénteki (szeptember 3.) és szombati (szeptember 4.) általános 

ülések ellenben a pretrographiai osztályozást és nomenclaturát illető kérdések 

tárgyalásának szenteltettek. 
A délutáni ülések programmjára vonatkozólag megjegyezhetem, hogy a 

hétfői az általános geologiához tartozó előadásoknak volt szánva, a szerdai a 
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petrographia-, mineralogia- és alkalmazott geologiának, a pénteki és szombati 

végre a stratigraphiának és palsontologiának. Lehetetlen itt csak némileg is 

mindenben a részletekbe bocsátkozni; de legalább az általánosabb természetű 

kérdésekre megjegyezhetem, hogy a szent-pétervári congressus szervező bizott- 

sága még annak idején szükségesnek nyilvánította 1-ször a nomenclatura egyenlősí- 

tése tekintetében visszatérni a genfi és manchesteri bizottságoknak ez ügyben tett 

előbbeni határozataira, s hogy mindenekelőtt a felett kellett dönteni, melyikét 

a két osztályozás közül kivánja a jelen congressus a tudományban fenntartani, a 

mesterségest-e, a mely kizárólag a historiai alapokra helyezkedik, vagy pedig a 

természetest. Ezután 

2-sodszor a szervező bizottság szükségesnek tartotta azon szabályoknak 

megállapítását, melyek követendők új kifejezéseknek a stratigraphiai elnevezésbe 

való bevezetésénél, tehát a stratigraphiai nomenclatura ügyének tisztázását és 

végre 3-madszor a petrographiai nomenclatura elveinek megállapítása je- 

lentetett ki sürgős szükségességnek, a petrographiai osztályozás feletti tanácsko- 

zással együtt. 

A mint ebből kiviláglik, elég széles alap volt nyujtva itt a szent-pétervári 

congressusnak a tanácskozásra, mely különben a maga részéről meg 1s tette azt, 

a mit tehetett. 

Az első pont alatt említettre nézve a congressus E. REwxEvicz-nek a vita folya- 

mán némileg kiegészített javaslata alapján azt határozta, hogy a congressus azon 

véleményben van, miként meg kell maradni a historiai eljárás terén azon törek- 

véssel, hogy az mindinkább természetessé tétessék s hogy a választmány az osztá- 

lvozás elveinek az e határozat szellemében való tanulmányozására egy bizottságot 

nevezzen ki. 

A 2-ik pont alatt említett stratigraphiai nomenclatura ügyében a szerda 

délelőtti ülésben hozattak határozatok. 

Ez ügyben dr. A. BIrTTNER és dr. F. FgREcÓH urak előzetesen külön füzetecs- 

kékben fejtették ki nézeteiket, melyek A. KARPINSEY és TH. TSCHERNYSCHEwWw 

módosításai- és indokolásaival kerültek tárgyalásra. 

Túlhosszan kellene igénybe vennem a tisztelt tagok türelmét, ha az ide vo- 

natkozó hozott határozatokra is részletesebben akarnék reátérni s ez talán 

annál kevésbbé szükséges, mert hiszen már is reá utalhatok a mellettem fekvő 

jelentésre, melyet a rendelkezésemre álló adatok nyomán a szent-pétervári con- 

gressus lefolyásáról és határozatairól egybeállítottam, s mely mindenkinek hozzá- 

férhető lesz. 

Kevésbbé sikeres volt a 3-ik pontban említett irányban az eljárás, mert még 

szeptember 1-én délelőtt 42 petrographus külön előértekezletre gyült össze, mely- 

nek eredményeként ezek abbeli előterjesztésüket nyujtották be, miként tekintettel 

a petrographia rendkivüli gyors fejlődésére kivánatos, hogy a kőzetek rendszeres 

osztályozására különösen alkalmazható elveknek congressnsi határozattal való 

megállapításának eszméje elejtessék; a mi pedig a petrographiai nomenelaturának 

egyszerüsítését illeti, melyet a geologusok követelnek, elengedhetetlennek mon- 

dották, hogy a térképek kivitelénél alkalmazandó, szükséges elnevezések szabato- 

sabban állapíttassanak meg, a mi eddig nem történt meg. Ennek kapcsán továbbá, 

a petrographia egy internationális kiadványának a megallapítását is kérték. 



56 TÁRSULATI ÜGYEK. 

A szombat délelőtti ülésben a beadvány felett élénk vita fejlődött ki, s 

minthogy a szóban forgó kérdésekben igen eltérő nézetek nyilvánultak, végre a 

petrographiai systematikus nomenclaturának kérdése az ez irányban még Zürich- 

ben egybeállított bizottsághoz utasíttatott; a mi pedig a nemzetközi petrogra- 

phiai folyóirat létesítésének kérdését illeti, ez ügy előzetes tanulmányozása egy 17 

petrographusból álló bizottságra bizatott. 

Egyszóval, a petrographiai nomenclatura, osztályozás stb. tekintetében 

még nyitott kérdésekkel állunk szemben. 

Engedje meg a tisztelt közgyülés, hogy az előadottak után még a követke- 

zőket érinthessem röviden, a mennyiben ezek kétségkivül szintén figyelmünkre 
érdemesek. 

Mindenekelőtt azon ügy állását akarom megismertetni, a melynek kidom- 

borodását élénk figyelemmel kisérjük, értem Hurópa geologiai térképét. Erre vo- 

natkozólag F. BEvxscHraG olvasta fel a térképbizottság jelentését a mű kivitelének 

mikénti állásáról. E térkép tudvalevőleg 49 lapon jelenik meg, s ebből 11 lap 

már is forgalomba került. A congressussal kapcsolatos kiállításban azonban már 

24 lap volt tableauba egybeállítva geologiai kivitelben látható, melyen csakis Dán- 

ország északi részét, Svédországot és Finnország egy részét illetőleg hiányzott még 

a geologiai részletezés. A kiadásra kerülő 3-ik füzetnek megjelenését a f. é. elejére 

helyezték kilátásba és e füzetben lesz meg tehát a Szt.-István korona országai terü- 

letének eddig még hiányzó része is, ennek északi szegélye tudvalevőleg még a 2-ik 

füzetben jelent meg. A 3-ik füzet azonkivül tartalmazni fogja még Angolországot, 

Francziaország legészakibb részével, az Alpesek területét Felső-Olaszországgal és a 

Palkán-félsziget legnagyobb részét. Megjegyezhetem, hogy az európai geologiai tér- 

kép kivitelére az elhunyt BExgrcn helyét HAUCHEcoRNE mei-lett BeEvYscHzaG foglalja el. 

Egy további körülmény, melyről említést kell tennem az, hogy a franczia 

geologusoknak ALBERT Gaupnt által tolmácsolt meghívására a következő, t. 1. VIII-ik 

nemzetközi geologiai congressus 1900-ban, a nemzetközi kiállítás alkalmával Pá- 

risban fog megtartatni. Ennek előkészítésére a legelőbbkelő franczia geologusok 

szövetkeztek, elnökül AzpERT Gaupny-t, a Museum d" histoire naturelle tanárát, 

alelnökül pedig MicHEL Lívv-t, a Service de la carte géologigue de France igaz- 

Jatóját és MARCEL BERTRAND-ot, az École des mines tanárát választották meg. 

Ezzel kapcsolatosan jelenthetem továbbá, hogy a francziák meghivása után 

dr. E. Tizrze, az osztrák geologusok nevében a congressust IX-ik sessiójának 

megtartására Bécsbe hivta meg, a mit köztetszéssel el is fogadtak. Azt hiszem, 

hogy ez utóbbi körülmény a congressus helyének hazánkhoz való közelsége mel- 

lett különös mérvben megérdemli figyelmünket. A congressusokra, tüzetesen 

pedig a szent-pétervárira jelentkezettek nagy száma, különos tekintettel a ki- 

rándulásokra, némi óvintézkedéseket tett a jövőre szükségessé, s e tekintetben 

végre a következő lett határozattá. A választmány abbeli kivánalmát fejezi ki, 

hogy a geologiai kirándulásokon résztvevők száma oly módon korlátoltassék, hogy 

sem a vezetők feladata, sem pedig a keresztül utazott vidékek komoly tanulmá- 

nyozása ne akadályoztassék. 

Két indítványról kell még szólanom, melyet a legkülönbözőbb országból 

Szt.-Pétervártt egybegyűlt szakférfiak köztetszéssel elfogadtak, s mely indítványok 

voltaképen most már congressusi határozatok. Ezek a következők : 
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A pénteki, azaz szeptember 3-ki általános ülésen N. AwxpRussov egy nemzet- 
közi úszó intézet (Institut flottant international) felállítására vonatkozó indítvá- 

nyát olvasta fel. Hangsúlyozván a főszerepet, melyet a tengeri képződések a strati- 

graphiában játszanak, s hogy ezek eredetének ismerete a geologusra nézve 
elengedhetetlen, kiemelte, hogy csakis a mai tengerek beható tanulmányozása 

nyujthat alapot a régi idők tengerlerakodásainak képződési módjának és a szerves 

testeknek ezekben való elosztásának helyes megítélésére. 

Axpxgussov reámutatott ugyan arra, hogy az ez irányban eddig nyert ada- 

tok, nevezetesen pedig a híres c: CHALLENGER-expeditios eredményei igen fontosak, 

de hozzá tette azt is, miként az efféle kiküldetések mégis csak szórványosak és 

bizonyos időn át tartanak és egészen helyesen jegyezte meg azt is, hogy igen kor- 

látolt ama geologusoknak száma, a kiknek alkalmuk volt az oceánok fenekére 

pillanthatni, pedig tekintettel a geologia haladására általában, valamint a 

geologusok kiképeztetésére okvetetlen szükségesnek mutatkozik, hogy ezeknek 

alkalom nyujtassék a tengerek biologiáját, azok physikáját és természetrajzát sze- 

mélyesen tanulmányozni. AwxpRussov az indítványában foglalt eszmét az összes 

kormányoktól fentartott nemzetközi úszó intézettel véli megvalósíthatónak. 

Tudományunk számosabb jelesei aláírása támogatta az indítványt, melyet, 
mint említettem, a szent-pétervári nemzetközi geologiai congressus egyhangulag 

elfogadott, s ennek az egyes kormányok elé való terjesztésére a congressus 

elnöke, A. KaRPprxsxy kéretett fel. Azt hiszem, társulatunk is meleg érdeklődés- 

sel fogadja a fentebbit; az indítványról legfőbb főnökömnek, miniszter Úr 

Ő Excellentiájának is jelentést tettem. 

Végre még egy fontos eseményről kell szólanom. Ugyancsak pénteken, szep- 

tember 3-án ALBERT Gaupny, a Museum d" histoire naturelle híres tanára Párisban, 

azt indítványozta, miszerint a Szt.-Pétervártt egybegyült nemzetközi geologiai 

congressus abbeli óhaját fejezze ki, hogy az összes országok kormányai a lyceumok 

vagy gymnasiumok magasabb osztályaiban a geologia és palacontologia előadá- 

sát vezessék be, s hogy minden ország kiküldöttei ez óhajnak illető kormányukkal 

való közlésére kéressenek fel, mely indítvány szintén egyhangulag elfogadtatott. 

Tekintve azon körülményt, hogy a geologiai ismereteknek a gyakorlati életre 

nézve is nagy fontosságuak és hogy hasznosságuk a legszélesebb körökben való 

bevezetését tényleg indokolják, a jeles szakférfinak elfogadott indítványa is kétség- 

kivül nagy figyelmet érdemel. A kinek alkalma volt megismerkedni ama tájéko- 

zatlansággal, mely nem egyszer még a geologia voltaképeni feladatai, ennek munka- 

köre iránt is mutatkozik, az Gaupngy indítványát czélirányosnak és hasznosnak 

fogja elismerni. 

A mi hazánkat illeti, ha nem csalódom, létezik már némi intézkedés GAUDRY 

indítványa szellemében, hogy azonban mennyiben felel ez meg Gavpny indítványa 

szellemének és czéljának, azt hiszem, legilletékesebben a tanítás terén működő 

férfiak fogják tapasztalataik nyomán megbirálhatni. A magam részéről megtettem 

kötelességemet s az elfogadott indítványról legfőbb főnökömnek jelentésemet 

megtettem, a ki azóta kegyeskedett arról is értesíteni, hogy a szóban forgó óhajt 

közoktatási kormányunkkal már közölte. 

Tisztelt Közgyülés! Ha visszapillantunk a mondottakra, azt hiszem, elég 

tarka képét nyerjük ama tevékenységnek, melyet a szent-pétervári congressus 
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kifejtett. Ha nem is sikerült rövid egy hét időtartama alatt minden szőnyegen 

lévő kérdést végkép elintézni, azért találunk eleget, mely megoldást nyert, vagy 

pedig a helyes megvilágítás következtében a megoldáshoz hihetőleg közelebb jutott. 

Az 1897. évi szent-pétervári nemzetközi geologiai congressus, ebbeli társai 

közt a legsikerültebbek egyike, kétségkivül ritkítja párját. 

Lehetővé tette ezt úgy a vezérlő orosz szakférfiak teljes odaadása, melylyel 

a congressust fáradhatatlanul előkészítették, mindenekelőtt pedig Ő Felsége, 

II. Mixnós császár ama csakugyan páratlan fejedelmi bőkezűsége és kiváló érdek- 

lődése, melylyel a nemzetközi geologiai congressus iránt viseltetni kegyeskedett, 

a mint erős biztosítékát nyujtotta a teljes sikernek már az is, hogy Ő császári 

Fensége CONSTANTIN CONSTANTINOVITCH nagyherzeg a congressusi tiszteletbeli el- 

nökséget elvállalni méltóztatott. Nagy érdeme van végre a congressus sikerültsé- 

gében úgy a körülötte működött kormány-férfiaknak, de ama városok hatóságai- 

nak és lakosainak is, a melyek áldozatkészsége lényegesen hozzájárúlt a távoli 

vidékekre tett congressusi kirándulások sikeréhez. 

S ezzel, azt hiszem, befejezhetem elnöki megnyitómat, mely úgyis már túl- 

hosszúra nyúlt ; fogadják szíves türelmükért őszinte köszönetemet. 
9. Az elnök felkérése folytán dr. SrauB Móricz első titkár előterjeszti titkári 

jelentését a társulat mult évi működéséről. 

Tisztelt Közgyülés ! 

Egy munkás évről tehetek ismét jelentést! Mi ugyan a lefolyt 1897-iki 

évben csak hat szakülésen találkoztunk; de mindegyik tanuskodott tagjaink 

serény munkálkodásáról; mert e hat szakülésen sok eredeti dolgozaton kívül, 

kisebb közlemények is leköthették a hallgatók figyelmét. Értekeztek ugyanis : 

Adda Kálmán . I Loczka József .. 1 

Böckh Hugó $ 92 — dr. Lóezy Lajos 1 

dr. Fraas Eberhart (Stuttgart) 1 Moesz Gusztáv 1 

Halaváts Gyula 5 Papp Károly ! 

Horusitzky Henrik 9 — dr. Posewitz Tivadar 1 

dr. Hörnes Rudolf (Grácz) 1 — dr. Schafarzik Ferencz . 1 

dr. Iosvay Lajos ... 0 - 1 — dr. Schmidt Sándor 1 

P. Inkey Béla 1 — dr. Staub Móriez 4 

Kalecsinszky Sándor 1 — dr. Traxler László (Munkács). . 2 ízben ; 

úgy hogy hat szakülésünkre 26 hosszabb. rövidebb, a geologia és melléktudomá- 

nyainak körébe eső előadás vagy közlemény esik. 

Közlönyünk tavalyi évfolyama nem is győzte a sok anyagot, daczára annak, 

hogy ez évben kedvező anyagi helyzetünk megengedte Közlönyünknek a megszo- 

kottnál nagyobb terjedelmet adni. 32 ívre terjed és ennek negyed részét elfoglalja 

c A milleniumi év végéns czimű ezikksorozat, melyet tisztelt tagtársaink bizonyo- 

san örömmel olvastak, s velem együtt köszönetet mondanak e közlemények 

iróinak. 

A Közlönyön kívül még egyéb nyomtatványnak is jutottunk birtokába. 

Kiadtuk Magyarország átnézetes geologiai térképéhez magyarázó szöveg gyanánt 

.A magyar korona országainak földtani viszonyainak rövid vázlatas czimű hét 

ívre terjedő füzetet magyar és német nyelven, melynek megírását dr. SCHAFARZIK 
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FeRExcz, T. Rorn LaJos és Haravárs GyuLAa tagtárs urak szivességének köszönjük, 

s melyet a választmány határozata folytán a társulat minden rendes tagjának meg 

fogunk küldeni, még annak is, a ki elmulasztotta a rendkívül olcsó áron kinált 

térképet megvenni ; mert a nagy szakavatottsággal írt füzet hazánknak mintegy 

dióhéjba foglalt geologiája. Kivánjuk, hogy e becses kiadványnyal is fokozhassuk 

a hazánk áldott földjének tanulmányozása iránti érdeklődést. 

Vettük A m. kir. földtani intézet évi jelentését 1895-rőls is. Tekintélyes hét 

ívre terjedő füzet, melyben az igazgatói jelentésen kívül dr. Posewirz TrvapaR, 

dr. SzorraGH Tamás, dr. PErHő GyYuLA, HaALaváTrs GyuLA, T. Rorn LaJos, dr. ScHa- 

FARZIK FERENCZ és Appa KÁLMÁN az 1895-ik év nyarán folytatott részletes fölvétele- 

ikről szóló jelentéseiken kívül még GESELL SÁNDOR a Zalathna melletti czinnober- 

ércz-bányászat bányageologiai felvételét, és P. INkeyY BÉLA, valamint TREIrz PÉTER 

agronom-geologiai fölvételeikről szóló jelentéseit találjuk. 

A kir. intézet agronom-geologiai osztályának hasznos és érdekes működésé- 

ról tanuskodik a magyar kir. földtani intézet évkönyve XI. kötetének 7. és 8-ik 

füzete is, melyet tagtársaink szintén ez év folyamán vettek. H füzetekben P. INKEY 

BÉLA leírja c Mezőhegyes és vidékét agronom-geologiai szempontból, , TRErrz PÉTER 

pedig publicálja c Magyar-Óvár környékének talajtérképét; . 

Köszönettel tartozunk a m. kir. földművelésügyi miniszter úr ő Kegyelmes- 

ségének azért, hogy megkaptuk a m. kir. földtani intézeti évkönyv X-ik kötetének 

befejezése után a Hanravárs Gyura szerkesztette cMutatót az évkönyvek 1—X. 

kötetéhez,, mely a 10 kötetben felhalmozott tudományos eredménynek újabb 

kutatásoknál való felhasználását rendkívül megkönnyíti. 

Így a lefolyt évben összesen 54. nyomtatott ívet kaptunk, s úgy látszik, 

hogy országos intézetünk és társulatunak működése mind nagyobb mértékben 

vonja magára a külföld figyelmét, mert a lefolyt évben három messze földön 

lévő tudós társulat keresett meg a csereviszony megkötése iránt. Ezek az 

upsalai egyetem geologiai intézete, a Bibliotheca del Museo National de Buenos 

Ayres és az Australian Institute of Mining Eneineers Melbourne-ban, úgy hogy 

jelenleg 163 bel- és külföldi tudós -társulattal állunk szellemi összeköttetésben. 

Térképünk sorsa is tanúskodik szerzett jó hirnevünk mellett, mert még egy 

év lefolyása előtt, bizományosunk 90 példányt adott el a fölemelt könyvkereskedői 

áron. A kiadott 1100 példányból, már csak 306 példány áll rendelkezésünkre, 

s így nem valószínűtlen, hogy talán rövidebb idő alatt mint sem gondoltuk volna, 

az egész kiadás el fog kelni. 

A tisztelt közgyülésnek becses tudomására akarjuk még azt is adni, hogy a 

választmány az egész lefolyt éven át élénken foglalkozott a tavalyi közgyülés 

egyik határozatának végrehajtásával, ugyanis a Szabó-érem elkészítésével. 

A körülmények hozták magukkal, hogy kényszerítve voltunk az érem elkészítését 

olyan férfiúra bízni, ki nem hazánk fia, de hazánkban művészi alkotásai folytán 

régóta ismeretes. Ez a bécsi cs. kir. éremverő hivatal vésnöki osztályának igazga- 

tója SCHARFF Antal. Igy biztosan várhatjuk, hogy az érmet a kitűzött időben oda- 

itélhetjük az érdemesek között a legérdemesebbnek. § 

És ezek után emlékezzünk meg ismét a mi halottjainkról ! 

A lefolyt év társulatunk tagjainak sorában fájdalmas hézagokat ütött. Nem 

kevesebb mint 8 tisztelt tagtárs halálát jelentettük be. Meghaltak 
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SZELLE ZsiGmonp kir. járásbíró Dunaföldvárott, kit társulatunk 1882-ben 

szerzett érdemeiért levelező tagjává választott. 

Dr. Jugáwnyi LaJos, ki 1866 óta a budapesti kir. tudomány-egyetemen a 

növénytan tanára és azon tudósok egyike volt, kik a 60-as években fölébredő új 

kulturális seránkban mint kiváló munkatársak közreműködtek. Csak sajnálni 

lehet, hogy gyakori és hosszadalmas betegeskedése, mely végre idő előtt halálba 

is vitte, megbénította munkaerejét, mely nemes ambitioval párosulva, sokat 

engedett várni a külföldről lelkesedéssel hazatért fiatal tudóstól. Társulatunknak 

1879 óta volt tagja. 

Közéletünk egy kiváló embere WALLENFELD KÁROLY is ez év halottai közé 
tartozik. Vállalataiban, nagy kiterjedésű kőbányák tulajdonosa és éveken át a 

székes fővárosban használt kövezési anyagnak majdnem kizárólagos szállítója 

lévén, igen sokszor fordúlt geologusainkhoz tanácsért és szakvéleményért. Társu- 

latunknak 1885-ben lett tagja. 

Az ásványtannak kiváló és szakértő kedvelője volt BREZNYIK János is, kir. 

tanácsos, a selmeczi ev. lyceum volt igazgatója. Szép és becses darabokban gazdag 

gyüjteményét annak az intézetnek adományozta, melynek az évek hosszú során át 

lelkes vezetője volt. Tagjaink sorába 1876-ban lépett. 

Társulatunkkal együtt a magyar bányászat is kiváló embert vesztett WAGNER 

Józser-ben. A bécsi születésű ifjú már 1863-ban végezte kitünő sikerrel a selmeczi 

akadémiát, mire az osztrák kormány szolgálatába lépett. Már mint joachimsthali 

bányagyakornok szerzett magának kiváló érdemet az által, hogy a wismut-érczek 

pörköléseinek új módszerét ajánlotta, mely a kincstárnak jelentékeny hasznot 

hajtott. Ezután alkalmazták Tirolban, Bécsben, végre meghivta az alsó-magyar- 

országi kémlő egyesület Selmeczbányára és kinevezte központi kémlészszé. Uj 

hivatalában, melybe 1870-ben lépett, az volt feladata, hogy a selmeczbányai, 
beszterczebányai, körmöczbányai, zsarnóczai, tajovai stb. m. kir. kohóhivataloknál 

a társulati bányatermékek beváltása alkalmával az ércztartalmat meghatározza. 

E kohók beszüntetésével s a selmeczbányai középponti kohó felállításával mint 

középponti kémlő ellenőr folytatta hivatalos működését. 1872-ben a szt. Mihály- 

táró-bányatársulat, a Geramb-unio a bélabányai kohó vezetését WAGNER JÓZSEF-re 

bízta és alig három év leteltével a nélkül, hogy a társulat csak egy krajczárt 18 

fordított volna beruházásokra, az új vezető a kohókezelést annyira emelte, hogy 

50,000 frton felül jövedelmezett és e szerencsés sikerrel WaGwxER Józser Béla- 

bányát a fenyegető pusztulástól 15 megmentette. 

1875-ben az osztrák kormány ismét akarta állami szolgálatban alkalmazni, 

de WaGwER Józser már oly jól érezte magát új hazájában, hogy a megtisztelő 

meghivást nem fogadta el. 

Az irodalom útján is szerzett magának jóhangzású nevet. Igy a c Wismut 

próba és Wismut előállítás, ezimű és egyéb munkáit átvette KERL BRuwxo a kémlé- 

szetről és kohászatról szóló tankönyveibe. Szakkörökben általános tiszteletben része- 

sült és a királyi kegy kitüntette a kir. bányatanácsosi czímmel. Társulatunknak 

1881 óta volt tagja. 

Férfikorát szintén Magyarországban töltötte a (Gácsországban született 

HALMAY ALBIN. Miután 1863-ban részt vett a lengyel szabadságharczban, 1864-ben 

beiratkozott a selmeczbányai akadémiára, melyet bányamérnöki oklevéllel hagyott 
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el, s nem sokára vezető állásra vergődött. Eleinte a Gerson és Lippmann gyár- 
tulajdonosok surányi czukorgyáránál, utóbb ugyanazon czég fenyő-kosztolányi 

köőszénbányáinál működött, ezután pedig az észak-magyarországi kőszénbánya 

részvénytársulatnál és végre 1884. óta Anina-salgótarjáni vasmű részvénytársu- 

lat szállási bányatelepén mint bányafőnök működött. Halálát mélyen gyászol- 

ták mindazok, kik több ízben kitüntetésben is részesült tevékenységét ismerték. 

A kerékpáron nevezetes javítást talált ki, melyre szabadalmat kapott s mely nagy 

elterjedésben részesült. 1884-ben vettük fel tagjaink sorába. 

A hazai kőszénbányászat terén nagy érdemeket szerzett GERBER FRIGYES-t is 

legszebb férfikorában ragadta ki a halál sorainkból. Már néhány nappal halála 

után beküldötte ScHmipr Géza tagtársunk az elhunytról szóló nekrologust, kér- 

vén, hogy azt Közlönyünkbe fölvegyük, mert köztudomásra kivánják azt hozni, 

hogy mennyit vesztettek az elhunytban a vállalat, a melynek élén állott, a tiszt- 
viselők. a munkások, kiknek mindig hű és áldozatkész barátja volt. Tagtársunk 

kérésének szivesen engedünk. 

És végül meg akarok emlékezni azon férfiúról, ki első volt, a ki hazánk 

földjében eltemetett ősvilági floráról hozott hírt. Ez tiszteletbeli tagunk báró 

ETTINGSHAUSEN KONSTANTIN. 

De tagjaink számát nem csak a halál apasztotta; vagy az érdeklődés 

hiánya, vagy az anyagi sanyarúság is okozzák azt, hogy tagjaink száma évről- 

évre fogy. 1897. év végén csak 317-en voltunk és mi nem mulaszthatjuk el, tisz- 

telt tagtársainkat erre a nem örvendetes jelenségre figyelmeztetni ; mert ha tár- 

" sulatunk, mint minden hasonló eulturális intézmény nem részesül a kellő anyagi 

támogatásban, az szükségképen lankasztólag fog hatni annak szellemi tevékeny- 

ségére is. Nem hihetjük, hogy hazánk tekintélyes bányászati és mérnöki karában 

csak olyan kevesen volnának azok, kik a magyarhoni földtani társulatnak majd- 

nem félszázados működése iránt érdeklődnek. 

Végül tisztelt közgyülés a hála szavát is fel kell emelnem. A lefolyt évben is 

részesültünk dr. DaRáwyr IGwácz földmivelésügyi m. kir. miniszter úr Ő Excel- 

lentiájának pártfogásában; a lefolyt évben is részesített, mint eddig mindig, 

mélyen tisztelt elnökünk, mint a magy. kir. földtani intézet igazgatója, hathatós 

pártfogásában, és a lefolyt évben is köszönjük a kellemetes találkozási helyet 

mélyen tisztelt alelnökünknek, dr. KRENNER J. egyetemi tanár úrnak! Fogadják 

újból hálánkat. 

A mi pedig csekélységemet illeti, ma 12 évi titkári multra tekinthetek 

vissza; hogy ez oly hosszú időre terjedhetett, azt első sorban azon bizalomnak 

köszönhetem, melylyel a tisztelt tagtársak irántam viselkedtek és melynek a mé- 

lyen tisztelt választmány rendkivül hizelgő módon a még ma megejtendő tiszt- 

ujításra szolgáló candidáló jegyzéken is kifejezést adott. 

3. A másodtitkár felolvassa ScHmipr Géza r. tagnak GERBER FRIGYES elhunyt 

tagtársról írt nekrologját. (Lásd a 13-ik lapon.) 

4. Az első titkár felolvassa báró ETTINGSHAUSEN CoNsSTANTIN tiszt. tagról írt 

megemlékezést. (Lásd a 1-ső lapon.) v 

5. Az elnök felkéri az első titkárt mint pénztárost, hogy mutassa, be a múlt 
évi közgyüléstől kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentését ; a mit a közgyülés 

tudomásul vesz és a pénztárosnak a felmentést megadja. 
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PÉNZTÁRI JELENTÉS 
a magyarhoni földtani társulat 15897-ik évi pénztári forgalmáról, pénzta- 

rának és vagyonának állásáról az 1897-iki év deczember hó 31-én. 

I. Horgó tőke. 

a) Bevétel: 

Előirányzat Tényleges bevétel 
1897-re 1897-re 

I. Pénztári áthozat 1896-ról  .  . 1683íÍrt53 kr. 1683 Írt 53 kr. 
II. Térképalap Se Ms 690 ( 89 a 724 c 82 a 

III. Herczeg ESZTERHÁZY Pá pártfogó 
díja 1897-es JÓL S E S HTÁZO NA Sad JD NERSEÉNÉG 

IV. Országos segély 1897-re ... 5... 1000. a — a JO00/Za st 
V. Alaptőke kamatja 1897-re ... .. 540 c — a 574 c — a 

VI Horgó tökelkamata a. J0 a ET A EGSO7áe 
VII. Hátralékos tagdíjak  .. 50 c — a 130 a — 4 
VIE Ba Sdíjalkőtt ő 9ETe s Ze ETNA 10920 c § c 999EGTOZIA 

TA. Tagdíjak ÜSJOS Ta e sejtet Tt SöVES [ DOG KESÉT 

Xs Selmeczbány ai fiókegyesület járuláka 
1896- és 1897-re 120 c — a gegek 

XI. Eilőfizetők 1897-re  — 0 180 c — a 231 c 50 a 
XII. Előfizetők 1898-ra Lá áhaáeát étele — a — a 22 c 50 a 

XIII. Hladott kiadványokért " 0. 90 CC — a 987 c 34 c 
XLVII MEGYOSOKE 14 seek te Átt MŰGGSSZ ( 14 c 28. a 
XV. Szabó emlék-alap javára ET BSE ÉG 

XA VISAZtAlaptoke. javára — 4 — 4 194. a — a 

Osszesen 5754frt 42 kr. 6653 Írt 07 kr. 

b) Kiadás : 
TT: Bóldtams közlöny! Fekatre ae tt aa et s BE OSOV TELS kt kos 9 ENDONSES 

II. M. kir. földtani intézet évi i jelentésének 
különlenyomata TZES B AZÉTN TEGNM AAS 250 c — a AETR 

HET Tmisztviselők tiszteletdíja sees e E Est TOO ek 700 c — c 
IRVA ESnal s jszlkortaó bh eyes tte ő est Gst 95 c — a 25 ( — a 
NESSZÓLSÁ e ULATONT Ta EAGLE ES ERN BSE AAN É BEAR NNAL ÓSS (OTKAT e 174 d 02 (4 
VI Postaköltségek Hé 2 E ÉRt E esán élés 200 a — ea 190 c 93 a 
VII. Irodai és vegyes költségek maz b ápbes 99 c 42 s VÁ ze Ve 

VILI. Az alaptőke javára .. ÉSE: 500 a — a 640 a — u 
IX. Szabó emlék- alapítvány javára SZE SRE ká DOÜINSSSSKER 500 ( — u 
XX. Dartalóksalapi javára 2. 2 SET 500 a — a 500 ( — a 

Osszesen 5754frt42kr. 5389 írt 65 kr. 
Bevételi többlet ag jujj Jó E EK DS Le 

Osszesen — frt— kr. 6653írt 07 kr. 

II. Alaptőke. 

Ertékpapirok Készpénz Kötelezvények 

1. Az 1896. évi áthozat ... ... 13.250írt — kr. 7frt42kr. 421 írt — kr. 
43 1897. évi bevétel A —— tt a 640 a ( a — 

3. A vásárolt értékpapirok árának 
és a törlesztett kötelezvény- 
részlet levonása után  ... — a c 603 a 25 a 24 a — a 

az alaptőke állása 1897 végén : 13.S5Ofrt—kr. — 44frt17.kr. 397 írt — kr. 
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III. A társulat vagyona 1897 végén: 

1. A forgó tőke bevételi többlete 0... 1263 Írt 42 kr. 
2 Alaptóke 2 $ ú 9.8 A It 895 14991 ua 17 ( 

3. Dr. Szabó József emlék- ölapikyár ány ei 4000 a a 
4. Tartalékalap ANY Kelt ele hl tájosts 900 a — a 

Összesen 20054 frt 59 kr. 
Kelt Budapesten, 1897. deczember hó 31-én. 

Dr. Sravu8B Mónicz s. k., 

első titkár. 

Dr. ILosvavx Lagos, 8. k. dr. SZONTAGH Tamás, 8. k. PETRIK LaJos, s. k. 

mint a közgyülés részéről kiküldött pénztárvizsgáló 
bizottság tagjai. 

6. Az elnök a f. évi számadások és pénztári könyvek megvizsgálására ismét 
dr. ILosvavx LaJos, PETRIK LaJos és dr. SzorraGH Tamás választ. tagokat kéri fel. 

7. Az első titkár ezek után előterjeszti a költségvetést 1898. évre. 

Költségvetés 1898-ra. 

a) Bevétel : 
ts Pénztárráthozat: 1897-tŐL keys égés sz ettzeza , 1263 írt 42 kr. 
2. Országos segély 4 sat 1000 a — c 
3. Herczeg ESZTERHÁZY PÁL pártfogódíja ! TROSEA DADÜR aa 
A BANADDOKG KATA A A st TEESST Te A ZEN izé a] E 574 a — a 
5. Forgó tőke kamatja. SZAR LOLA PÓK LA AAA de 25 a — a 
GElátralókosttag díjak esze u soszet izzás 50 ( — a 
e lasdíjak Ü898Stal ses aes ss. DOÜz éa E— A 
8. Selmeczbányai lk dl, járuléka 1898-ra . 50 a — a 
SAMONZOGŐK A st (ő e Té zdez et ze Nesze b zt ME SDK E Sz zát 

10. Eladott kiadványokért... elteégzők ság ze tégb le 50 a — a 
HIRE VEGYOBOKT LEV 1 ZART ÉSE OROSA TRI DG ÁB , ZONE SRE ESRÉT ÉVES 10 4 — 4 

Osszesen . . 4652 írt 42 kr. 

b) Kiadás 
1. Földtani Közlöny ... ér. -  2600frt — kr. 
2. A m. korona országai földtani viszonyainak rövid 

vázlata ag ezér nti 360 a — 4 
3. M. kir. földtani intézet évi i jelentésének külön- 

TETNYOÁNALA s skies EE E etet ST ZA NNNOV ÁE 
4. Tisztviselők tiszteletdíja sdhalá TULA siet ha tlebisbő 700 a — a 
OLDÉDOK JÚLALOTYOT AT, GEZA YÉTÉ TE TEA E PR e EE 95 4 — sa 
GSSzólóáktjutalomidíjaj tte ésaz élesek ÁD 180. a — a 
J/8 Postaköltség 63 VER ak elott 4 SDOVSKESEÉNR 
8. Irodai és vegyes költségek. EE ÁREENAT z BE KEEN, LB: 12724 42 a 
9. Az alaptőke javára .. .-. -- MESA EE LE SZOVA AVE a 

Összesen... 4652 írt 42 kr. 

Dr. Srav8 Móxgicz s. k.. 
első titkár. 

Ezt az előirányzatot a közgyülés egyhangulag helyben hagyta és elfogadta. 
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8. Az első titkár előterjeszti a f. évi Januárius 26-iki választm. ülés indítványát, 

hogy KELLER EMIL-t Vág-Újhelyen, tekintettel arra, hogy 33 év óta társulatunk 

rendes tagja és ezen idő alatt a természettudományok terjesztése érdekében 

buzgóan működött, levelező tagnak válaszsza. A közgyülés az indítványt egyhan- 

gulag elfogadta és az ajánlottat megválasztotta. 

9. A tisztikar választása kerülvén sorrendre, az elnök megköszöni a közgyüű- 

lésnek a megtisztelő bizalmat, nem különben a választmánynak és a titkárnak azt 

a támogatást, a melylyel neki három éven át az elnöki tisztség viselését megköny- 

nyítették ; végül a választmánynak és a titkárnak köszönetét 18 tolmácsolva, a, köz- 

gyülésnek még bemutatja a volt alelnök dr. KRENNER J. SÁNDOR levelét, a melyben az 

hivatkozással a választmány kijelölésére, kéri a közgyülést, hogy az alelnökségre őt 

ne válaszsza meg, mivel a tisztséget semmi esetre sem fogadhatná el. Ezek után 

az elnök dr. KRENNER J. S. helyére az alelnöki székre candidáltak közé való föl- 

vételre dr. KocH AnTAL ör. tagot hozza javaslatba, mit a közgyülés el is fogadott. 

Miután az elnök a szavazás tartamára korelnöknek Hürnre Józser, korjegyzőnek 

pedig dr. PárrY Mór r. tagokat, szavazatszedő bizottság tagjainak dr. SCHMIDT 

SáwDpoR elnöklete alatt HALAvÁTS GYULA és KALECSINSZEY SÁNDOR volt vál. tagokat 

kérte fel, az elnök, a titkárok és a választmány elhagyják széküket. 

10. A szavazás megejtetvén, ennek eredményét dr. SCHMIDT SÁNDOR hIr- 

dette ki. Beadatott 28 szavazat, a melyek a következőképen oszlottak meg : elnök 

BöcgH János 27, dr. L. Lóczy LaJos 1 ; alelnök dr. L. Lóczy Lagos 14, dr. Kocn 

ANTAL 12, dr. KRENNER J. SÁNpoR 1, és dr. SCHMIDT SÁNDOR 1 ; első titkár dr. STAUB 

Móricz 28, másodtitkár dr. Zimányi KáRory 27, dr. MenczER Guszráv 1, végül a 

pénztáros dr. Sraus Móricz 28 szavazatot nyert. Az alelnök nem kapta meg az 

alapszabályok követelte általános szótöbbséget, így dr. 1. Lóczy LaJos és dr. 

KocH Awrar közt új választásnak kellett történnie; dr. L. Lóczy LaJos azonban 

ismétli már az utolsó vál. ülésben tett kijelentését, hogy az alelnöki tisztséget 

nagy elfoglaltsága miatt be nem tölthetné, kéri a közgyülést, hogy az ő szemé- 

lyétől tekintsen el. 

Az alelnökre való második, szavazáskor beadatott összesen 29 szavazat, 

ezek közül esett dr. Kocn Awrar-ra 21, dr. L. Lóczy LaJos-ra 7 és dr. ILOSVAY 

LaJos-ra 1. 

11. A korelnök üdvözli az ismét megválasztott elnököt és felkéri, hogy 

foglalja el újból székét. 

12. A választmányra történő szavazás eredménye a következő volt. Össze- 

sen beadatott 27 szavazat. Ezek közül kaptak: SCHMIDT SÁNDOR 27, dr. 5. SEMSEY 

ANDOR 27, dr. SCHAFARZIK FERENcz 26, dr. SzorraGn Tamás 26, dr. ILosvax LaJos 25, 

dr. Pernő Gyura 25, dr. L. Lóczy LasJos 25, KALEcsIxszkY SÁsDpoR 24, T. Rorn 

LasJos 24, Haravárs Gyura 21, dr. KRENNER J. SáspoR 18 és PETRIK [aJos 17 sza- 

vazatot, a kik ezek szerint az új választmány tagjai. Ezeken kívül kaptak még 

GESELL SÁNDOR 15, dr. FRANZENAU ÁGosros 10, WAGNER Vinmos és Loczka JÓZSEF 

4— 4, dr. Kocn ANsrar 3, dr. WaRrHa. VIxczE, KAUFMANN KAMILLO és dr. PosEwiTz 
, 

Tivapak 2—9, végre FARBAKY Isrvás, HüLre Józser, dr. MELczER GuszrÁv és dr. 

LÖRENTHEY ÍMRE 1—1 szavazatot. 
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13. Elnök köszöni a szavazatszedő bizottság tagjainak fáradozását, dr. L. 

Lóczy LaJos pedig az ujonnan megválasztott választmány nevében a közgyülésnek 

a megtisztelő bizalmat. 

14. Több tárgy nem levén, elnök az ülést bezárja. 

I. SZAKÜLÉS 1898. JANUÁRIUS HÓ 5-ÉN. 

Elnök: BöcgH JÁnos. 

Elnök megnyitván az ülést, üdvözli az ujév alkalmával először egybegyült 

tagokat. 

Az első titkár jelenti, hogy a mult szakülés óta két tagtárs húnyt el ; ezek: 

GERBER FRrgyEs bányaigazgató, a Ferencz-József-rend lovagkeresztese, meg- 

halt 1897. decezember 5-én Salgó-Tarjánon ; 

WaGwER Józser m. kir. bányatanácsos és bányatársasági gondnok Selmecz- 

bányán. 

Szomorú tudomásul szolgál. 

Előadások : 

1. Laczkó DEzső ( Veszprém) : 

c U) adatok a, Bakony felső trias- és lias-rétegeinek geologian ismeretéhez." 

Az előadásban közölt adatokat részben az előző években Veszprém város 

kerületén eszközölt vízvezetéki, részben a Bakonyon keresztül épített győr-vesz- 

prém-dombóvári vasut menti feltárások és részben uj lelethelyek is szolgáltatták. 

Ezen adatok szerint a cveszprémi márgábanv a cassianiak mellett a raibli 

rétegek is képviselvék. Mind a két képződmény úgy fajokban, mint egyedekben 

rendkívül gazdag faunával van characterisalva. 

A veszprémi dolomitok egy tekintélyes része (Várhegy, Benedekhegy, a 

hosszaúutczai dolomitok és a Sintérdomb) a raibli rétegek alá helyezkedik és 
zárványtartalmuk is a fődolomitnál idősebb formationak declarálja. E dolomitok 

a fedőjökbe eső márgákkal együtt chorstv alakjában emelkednek ki a fődolomit 

mértföldekre terjedő tágas mezejéből. A királykút-cserháti dolomit pedig, a mely- 

nek kora eddig pontosan megállapítható nem volt, a fődolomit keretébe illesz- 

tendő. 

A Veszprém melletti Papod hegyláncz északi lejtőjén egy eddig nem ismert 

liasterület fekszik. 
A terület nagysága megközelíti a 3 km?-t. Rétegei kivált a Mohoskőnek 

nevezett sziklafalzat és a Szögle nevű hegyhát tömegének összetételében szere- 

pelnek. Mind a két helyen a közép- és alsó-lias fejlődött ki adnetti és hierlatzi 
faciesben és teljesen alpesi characterrel. 

Megjegyzendő, hogy a Szögle északi oldalához tithon-rögök is tapadnak. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898 2 
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Az egész lias-területet északról neocom, délről Dachstein-mész és részben 

fődolomit szegélyezi. 

Előadó a geologiai viszonyokat geologiai térképen és vázlatos profilokban 

illustrálta és a tőle gyüjtött gazdag fosszil faunát bemutatta. 

BöcxnH János elnök örömét fejezi ki, hogy a Bakony érdekes geologiai viszo- 

nyainak ismét egy uj tanulmányozója van ; figyelmezteti ez előadót, hogy minden 

zavar elkerülése végett czélszerű volna dolgozatában az egyes helyek mostan 

használatos nevei mellé zárjelbe az ő munkájában (rA Bakony déli részének föld- 

tani viszonyai, ) használt régibb elnevezéseket is megadni. 

9, Dr. Lóczy LaJos : e Megjegyzések a, veszprémi trias-márgából és a FPapod- 

alji lias-rétegekból gyüjtött fossztliákra.n A Laczkó Dezső-től gyüjtött kövületek 
túlnyomó részét előadó határozta meg. A veszprémi márgában talált 213 alak 

közül 190 jól felismerhető volt; ezek túlnyomó része puhatestűek voltak és pedig 

85 kagyló és 45 brachyopoda. Legnagyobb mennyiségben vannak st. cassiani 

alakok, de ezekhez a raibli-rétegek és a dachstein-mészkő egyes alakjai is járul- 

nak. A liasrétegek 50 jól meghatározható alakja közül 43 brachyopoda volt; 

képviselve vannak az adnetti mészkő és a hierlatzi rétegek typusos alakjai. 

3. Dr. ScHAFARZIK FERENxcz vál. tag bemutatja dr. SzápEczgY GYULA 

(Kolozsvár) Uj kőzet Assuanból Egyptombans czimű dolgozatát. A kőzet 

Assuan vidékén egy gránitkőbányában fordul elő, basalthoz hasonló szürke 

telérkőzet; szövete bolokristályos. A kőzet elegyrészei meglehetősen elválto- 

zottak: az eredeti ásványok közül még legépebbek az augitok, az olivinek 

egészen serpentinné alakultak. Míg a másodlagos képződésű ásványok közt 

különösen a calcit és a ehlorit említendő. Szerző a kőzetnek egy chemiai 

elemzését is közli és e telérkőzetet mint ujat eJoőzsejitv név alatt kivánja az 

irodalomba bevezetni. 

Miután a titkárság kérésére dr. SCHAFARZIK FERENcz választmányi tag 

dr. Szápgczgy Gyuna társulati tagnak ezen értekezését előterjesztette, megjegyezte, 

hogy szerzővel bizonyos tekintetben egy nézeten nem lehet. 

Az előadottak alapján ugyanis nem tarthatja a szóban forgó eJózsejít,- 

kőzetet elég épnek arra nézve, hogy az a kellő biztossággal meghatározható legyen. 

A serpentin, echlorit, a carbonátok és a limonit nagy mennyisége a mellett szó- 

lanak, hogy e kőzet erós decomponálásban van. Ennek egyik eredménye, miként 

ezt szerző is említi, az olivinnek teljes pseudomorphosálása. Van azonban még 

egy másik körülmény is, mely magára irányítja a figyelmet. 

A vegyi analysis ugyanis 16,37"/o AkOs, 3,70"/o Na:O, 3,687/o K2O-t tüntet 

fel. Olyan elemek ezek, a melyek vagy nem, vagy csak részben irhatók a mikro- 

skopiai analysis által kimutatott elegyrészek rovására. A felsorolt két főelegyrész 

közül ugyanis az olivin egyáltalában nem tartalmazza ezen elemeket, míg az 

augitra is a kimutatott mennyiségekből legfölebb egy töredék eshetik. A ribeckit 

és a biotit pedig oly alárendelt kis mennyiségben fordulnak elő, hogy ebből a 

szempontból számításba alig jöhetnek. Minthogy tehát a felsorolt alkalia- és alu- 

minium-mennyiségek csak kisebb részben tulajdoníthatók a pyroxenes elegyrész- 

nek, indokoltnak látszik a kőzetben még egy földpátos összetételű anyag jelenlétét 

is feltételezni. 

A calcium, miből az elemzés 9,62"/o-ot mutatott ki, szintén csak részben 
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illetheti az augitot, míg egy bizonyos része bizonyára egy calcium tar ige; 
plagioklas elbomlásából eredhetett. 

Valószinű ennélfogva, hogy az egykori üde kőzetben a földpátnak is lehetett 
lényeges szereplése és ha csakugyan még sikerülne, —- a mire. az analysis számai 
alapján kilátás van, — hogy e kőzetben még a plagioklasnak, ha, csak elmosódott 
nyomait is kimutassuk, akkor a cjózsefitv nem lenne más, mint egy igen basisos 
diabas, a mely kőzetfajjal annyival is inkább volna összeegyeztethető, mivel 
lényegében véve amúgy is augitkőzet, holott a camptonitok és monchiguitok tulaj- 
donképen amphibol-, illetve augitos amphibol- és biotitkőzetek. 

Dr. ScHMIDT SÁNDOR igen. sajnálja ugyan, hogy a szerző nincs jelen, de 
ellenvetéseit nem hallgathatja el. Dr. Szápsczky úr egy kirándulás alkalmával egy 
gránit-kőbányában mint vékony eret egy sötét zöldes-barna szinű, sűrű kőzetet 
talált, belőle egy kézipéldányt gyüjt és idehaza mikroskopikus tanulmányozás 
révén a tudományba egy uj kőzetfajt óhajt bevezetni. Ámde a kőzetfogalom egy- 
uttal geologiai jelentőségű is, melynél fogva tekintettel kell lennünk a kőzet elő- 
fordulási viszonyaira, arra a jelentőségre, melyet ő a szóban forgó területnek köl- 
csönöz, kiválóan pedig a kőzetállomány összességére, mely köztudomás szerint úgy 
a szövet mint pedig az ásványos összetétel szempontjából még a kétségtelenül egy 
és ugyanazon eredésű, térbelileg is egybefüggő, egy.és ugyanazon fajtájú kőzetek- 
ben is változatos szokott lenni. Mindezekről, melyek nélkül egy kőzetfajta meg- 
állapítása el sem lehet, a bemutatott dolgozat semmi adatokat sem említ. A kőzet 
eredeti ásványaiban szerző az augit, olivin, magnetit, titanvas és apatit ásványokat 
sorolja fel, de megjegyzi, hogy az olivin kivétel nélkül serpentinné alakult. Az elem- 
zés azonban csak 1,22"/o magnesiát és 0,51"/o vizet derített ki! Ez határozott 

ellentmondás a mineralogiai összetétellel szemben, úgy hogy felszólaló a szóban 
forgó uj közetfajta megállapítását nem tekintheti indokoltnak. 

II. SZAKÜLÉS 1898. MÁRCZIUS HÓ 2-ÁN. 

Elnök : BöckH JÁnos. 

Az elnök megnyitván az ülést, az e. titkár az új tagoknak ajánlottakat be- 
selenti. Ezek : 

MacHax Orró székes fővárosi mérnök és okl. bányamérnök, ajánlják dr. 
HCHAFARZIK FERExcz és dr. SzorraGH Tamás vál. tagok. 

A M. KIR. AGYAGIPARISKOLA UNGvÁRON, ajánlja az e. titkár. 

Előadások : 

1. Dr. Kocn AwsraL: c Ujabb megfigyelések Felső-Lapugy hires kövület- 

lelethelyenv czimű előadásában bemutatta a mult szünidőben gyüjtött paleonto- 

logiai anyagot, és ismertette kutatásainak eredinényét. Előadó összesen 11.394 pél- 

dányt gyüjtött, a melyek 395 fajhoz tartoznak ; összehasonlításokat tett a szom- 

szédos kövület lelethelyek faunájával ( Bujtur, Kostej), hogy az egyes fajok gyakori- 

ságára következtetést vonhasson. 

nk 
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9. Dr. LENGYEL BÉLA : a Az Illyés-tavat (Maros-Torda m.) és vizének chemiai 

elemzését, ismertette. A tó Szováta közelében magas hegyektől környezve, sószik- 

lák aljában terül el ; nagysága 8—10 hold, mélysége átlag 20 m. A tó vize erősen 

sós, a mennyiben az egy literében feloldott összes sók mennyisége 233,75 gr, faj- 
súlya 159 C-nál 1,174. Benne a fürdő ember alá nem merül. A víz hőfoka, a felü- 
leten legcsekélyebb : 16—209, mivel három hegyi patak ömlik beléje és ezeknek a 

vize lassan keveredik a sós vízzel, de már 0,5 m-nyi mélységben 30—40? C., 

míg 4 m-en túl már 607 C. A tó ujabb keletkezésű. Az 1873—74. években még 

nem létezett; valószinűbb, hogy a mélységben kifakadó meleg források feloldot- 

ták a sótömegeket, a minek következtében beszakadások történhettek s ezek helyén 

van most a tó. Nem igen hihető, hogy a tó egy óriási felhőszakadásnak eredménye, 

mint azt annak idején egy sóőr megfigyelte. A tó vize a hozzá hasonló sósvizek 

közül egyike a legsósabbaknak, a melyek közül azonban nagy hőfoka által 

tünik ki. 

Dr. L. Lóczy LaJsos vál.tag valószínűnek tartja, hogy az Illyés-tó is éppen 

úgy, mint a környéknek más kisebb tavai is, szintén az egész hegyoldal csuszam- 

lásának köszöni létrejöttét. 

3. Dr. LÖRENTHEY IMRE : c. Harmadkori rákokat mutatott be, ugyanis azon 

anyagnak legszebb és legérdekesebb példányait, a melyeket a magy. tud. aka- 

démia kiadásában legujabban megjelent munkájában F részletesen feldolgozott. 

4. KALECSINSZKY SÁNDOR: a Közlemények a m. kir. földtani intézet chemiai 

laboratoriumábób czím alatt két tanulmányának eredményét adta elő : 

a) A Mellencze mellett (Torontál m.) fekvő Ruszanda-tó partján található só- 

kivirágzást tette részletes tanulmány tárgyává s azt találta, hogy míg az ország 

sok helyén ez úgynevezett széksókivirágzás főtömege szódából áll, a melyet 
szappangyártásra használnak, addig ezen ruszandai kivirágzott só csak 40 szódát 

és helyette 8600 kénsavas nátront (glaubersót) tartalmaz. Végül összehasonlította 

a kivirágzott só és a tó vizének elemzését egymással, valamint néhány más vidéki 

sepert sóval. 
b) Az elmult esztendőben a Budapesten épülő eskütéri hidfő talajának meg- 

vizsgálásakor a budai oldalon a Rudasfürdő kertkerítésénél furás közben 17,16 m 

mélységnél 47" C. meleg artézi víz szállott fel ; a furást csakhamar be is tömték, 

mert a szomszédos házak pinczéit a víz elárasztotta. 

Ezen felszökött vízből sikerült néhány literrel felfogni és azt az előadó rész- 

letes chemiai vizsgálatnak vetette alá. 

Ezen elemzésből constatálható, hogy a betömött artézi víz minden tekin- 

tetben hasonló a Gellérthegyi hévvízcsoport forrásaival s alkatórészeire nézve 

majdnem megegyező az egyik Rudas-fürdői forrásvízzel és a Rácz-fürdő ugy- 

nevezett Uj-forrás vizével, csakhogy valamivel melegebb. 

Dr. Szorvracn Tamás megjegyzi, hogy e forrásvíz kitörése is csak másodla- 

gos, mint valamennyi a Gellérthegy tövénél kifakadó hévvizé. 

x Paleontologiai tanulmányok a harmadkorú rákok köréből. (11 táblával). — 

Mathem. és természettud. Közlemények, vonatkozólag a hazai viszonyokra. XXVIII. 

köt. 2. sz. Budapest, 1898. 
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5. HoRusITzkY HENRIK : a Budapest észak-nyugati részének agronom geolo- 

giai viszonyairól, értekezett : 
Budapest III. kerületének alapágyát a másodkori fődolomit képezi. A dolo- 

mit felett a felső eocseenhez tartozó nummulit-és bryozoamészkő egymásra tele- 

pülve fordul elő. A geologiai képletek sorrendjét követve, a Csúcshegy ÉNY-i 

részén, a solymári határ szélén van a hárshegyi homokkő feltárva ; erre követke- 

zik a budai márga és a kisczelli agyag (tályag). E három képlet az alsó oligocsen- 

hez tartozik. A. kisczelli agyagról megemlítendő, hogy helyenként homokréte- 

gekkel és számos levéllenyomatos homokkő padokkal váltakozva fordul elő. Ezen 

képlet annál érdekesebb, mert eddigi kutatások alapján területünkön még isme- 

retlen volt. A levéllenyomatokat dr. SrauB Móxicz volt szives meghatározni; köz- 

lése szerint a meghatározott 8 faj közül 5 faj a kisczelli agyagból már ismeretes, 

3 faj azonban még eddig Ó-Buda területéről ismeretlen volt. 

Az eddig felsorolt képződményeket a szarmata-korig tenger borította. 

A szóban forgó terület jelenlegi képét a Szt.-Endre— Visegrád közti hegyláncz 

vulkanikus kitörése és az utána következő vizek romboló és építő működése, egé- 

szen a felső diluviumig alkotta. ; 
A barmadkori képletekre a diluviumhoz tartozó képződmények rakódtak le. 

Alsó diluviumhoz tartozik először a homokos kavics, a mely képződményt csak a 

legujabb reambulatio alkalmával dr. SCHAFARZIK FEREwxcz fedezte fel. A dilu- 

vialis kavics felett sárga, kissé vöröses homok fordul elő, a mely az eddigi térképeken, 

valamint az irodalomban is lösznek vétetett. E homokra, számos forrás fel- 

bugyogása következtében, az édesvizi mészkő rakódott le. A felső diluviumkép- 

letei: Lösz, kőtörmelékes lösz, vörös agyag és löszagyag. 

Alluvialis képződmények : A Duna üledéke, a hegyekről az esővíztől lemo- 
sott hordalék, a mésztufa, és a nagyon agyagos tőzeg. 

A szóban forgó terület talajminőségét 21 főcsoportba oszthatjuk, u. m : 

. A dolomit málladéka 

. Anummulit mészkő málladéka ( barnás fekete laza agyag (kötörmelékes). 
A bryozoa mészkő málladéka 

— 

ös  W19 . A hárshegyi homokkő málladéka—vasas kavicsos agyagos homok. 

] világos kötött agyag. 

J barna kötött agyag. 

kötött nehéz agyag. 
kötött kőtörmelékes agyag. 

§ Budai márga málladéka 

00 6 A AT 
" Kisczelli agyag feltalaja 

9. Kavicsos agyagos homok. 

10. Agyagos homok. 
11. Édesvizi mészkő-málladék, fekete porhanyós agyag. 
12. Lösz feltalaja, vályog. 

13. Kőtörmelékes vályog. 

14. Barnás vöröses agyag. 

15. Agyagos vályog. 

16. Mész- és homokkőtörmelékes agyag. 

17. Futóhomok, homokbuczkákkal. 

18. Kötött homok. 
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19. Vályogos. homok. 

20. Vályogos agyag. 

21. Agyagos és homokos iszap és mo csaros területek. 

A szőlőmívelésre alkalmas talajok azonban csak a következők : 

9/0 9 /o 

Az5-ik és6-ik, a melynek mésztartalma 5—20 (Az altalaj 50—60 CaCo s-ot tartalmaz) 
a 5-ik és 8-ik a ( a 9—10 ( a 5—20 ( 

A 10-ik ( ( ( 1— 5 a c .10—20 a ( 

c 12-ik a ( a 5—20 : a c  25—35.  x a 

a 18-ik 0, ő SEBE ús adta 20 s ZÜLNÁK ; 
c 14-ik ( ( ( 0— 2 a tt 02 c ( 

a 17-ik c ( a 8—10 a a 15—25 a fi 

c 20-ik a Túl a 10-15. a DOS) a a 

A legszebb szőlők vannak az ujonnan beültetett Ürömhegy és Péterhegy 
DNy-i lejtőin, a diluvialis agyagos homokon és a löszön. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a nevezett szőlőhegyoldalok nem az 

amerikai szólőfajtákkal vannak beültetve, hanem az európaiakkal, a mely fajták a 
szénkénegezési kultura mellett gyönyörüen díszlenek. 

A folyó évi januárius 5-én tartott választmányi ülésen az e. titkár jelenti 

hogy ScHMIT Géza kir. főbányamérnök a társulat r. tagja beküldte az elhalt 

GERBER FRiGYES nekrologját, a melynek közlését a választmány elhatározta. 

Az e. titkár bemutatja a mult évi milleniumi kiállításon nyert érmet és 

oklevelet; továbbá az 1900. évi párizsi világkiállítás kormánybiztosának leiratát, 

a melyben tudomására hozza a társulatnak, hogy a kiállitás közművelődési cso- 

portjában a tudomány jelenkori állása lesz első sorban bemutatva, 8 kéri a társu- 

lattól az erre vonatkozó adatokat. 

Az e. titkár mint pénztáros bemutatja a selmeczbányai fiókegyesület mult 

évi zárszámadását és a társulat a mult évi deezember havára vonatkozó pénztári 

jelentést. Tudomásul vétetnek. 

A délafrikai Köztársaság geologiai intézete a társulat kiadványait kéri, úgy- 

szintén a Budai Könyvtár- és Museum-egylet; a választmány az első intézetnek 

felajánlja a csereviszonyt, míg az utóbbinak a  cFöldtani Közlönyt, fogja meg- 

küldeni az 1897. évfolyamtól kezdve. 

A társulat könyvtára részére ujabban érkezett ajándékkönyvek : 

Lispsrgöm G.: Analys of edingtonit fran Böhlet. 

TöRNERBOHM A. BE.: Det centrala Skandinaviens bergbyggnad. 

AGassiz A. : Ann. Reports of the curator of the Museum of comparat. Zoölogy 

at Harvard college for 1896—97. — Köszönettel vétetnek. 
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A f. évi januárius 26-án tartott választmányi ülésen az e. titkár jelenti, 

hogy a múlt évi közgyűléstől kiküldött pénztárvizsgáló bizottság a pénztár állását 

és a pénztári könyveket megvizsgálta és bemutatja annak jelentését. Ezzel kap- 

csolatban az e. titkár mint pénztáros bemutatja a közgyülés elé terjesztendő mult 

évi pénztári jelentést és a jövő 1898. évi költségi előirányzatot. Mindkettő tudomá- 

sul vétetett. Az e. titkár ajánlja a választmánynak, hogy a társulat egyik legrégibb 

tagja, KELLER EMIL gyógyszerész Vág-Ujhelyen, a ki a természettudományok terjesz- 

tése körül több mint három évtizeden át működött, az idei közgyülésnek lev. taggá 
való megválasztásra ajánltassék ; a mely indítványt a választmány elfogadja. 

Az e. titkár előterjeszti a tisztújító közgyülés tárgysorozatát ; végül a tiszti- 

kar és a választmány jelölése került sorra ; a mely alkalommal az elnök bemutatja 

dr. KRENNER J. SáwxpoR alelnök levelét, a melyben ez kéri a választmányt, 

hogy az ő személyétől az alelnöki jelölésnél tekintsen. el. A választmány azonban 

az alelnök iránt való tiszteletének akként kivánt kifejezést adni, hogy az alelnök 

kérése ellenére is őt ajánlotta e tisztségre első helyen. 

A f. év márczius 2-án tartott tartott választmányi ülésen az e. titkár fel- 

olvasta KELLER Emrn vág-ujhelyi gyógyszerész levelét, a melyben az idei köz- 

gyülésen lev. taggá való megválasztását köszöni. Bemutatja továbbá a januárius 

és februárius hónapokra vonatkozó pénztári jelentéseket, s bejelenti, hogy a cPoly- 

technikai Szemlev szerkesztősége a csereviszonyt felajánlja, a mit a választmány 

el is fogadott. 

BöcgxH Jáwsos elnök azt az eszmét, a mit az utolsó közgyülési megnyitó 

beszédében már érintett, most, mint inditványt terjeszti a választmány elé. A tár- 

sulat iránt való érdeklődés felkeltése, a vidék szakférfiaival egy szorosabb kapcso- 

lat létesítése és saját tanulmányaink czéljából üdvösnek tartaná, ha olyanképen, 

mint évekkel ezelőtt. a társulat időnkint hazánknak geologiai vagy mineralogiai 

tekintetben érdekesebb vidékeire kirándulásakat rendezne. Ha a választmány az 

indítványt helyesli, legezélszerübbnek vélné, ezt egy szükebb bizottságnak átadni, 

a mely e kirándulások szervezetét és egész programmját megállapítaná. Végül első 

kirándulási czélpontul ajánlja Kolozsvárt és vidékét, onnét pedig az Erdélyi 

Érezhegység bejárását. 
A választmány az indítványt egyhangulag magáévá tette és hosszabb meg- 

beszélés után, a szervező bizottságot küldte ki, a melynek tagjai dr. KocH ANTAL 

elnöklete mellett dr. SrauB Mónxicz e. titkár, dr. Permő GyuLa, dr. L. Lóczy [L4Jos, 

dr. SZorraGH TAMÁS és dr. SCHAFARZIK FERENcz vál. tagok. A bizottságnak jogában 

áll magát a szükséghez képest a választmányon kívül álló tagokkal is ki- 

egészíteni. 

Végül dr. Sraus Móxgicz mint pénztáros kéri a választmány intézkedését a 

.Szabó-emlék alap, pénzeire vonatkozólag. A választmány határozata szerint az 

alap pénzéből alkalmas időkben értékpapirok fognak vétetni. 



viz PÁLYÁZAT. 

Pályázat-hirdetés 1898-ra. 

Kivántatik a Magyar Birodalom valamely érdekes környékének önálló 

geológiai tanulmányozása, lehetőleg összekötve vagy ásványtani, vagy kőzettani, 

vagy őslénytani kutatásokkal." — Jutalma a Bugát-alapból négyszáz (400) forint. 

Beküldésének határnapja 1899. október 31-ike. 

E kérdésre csupán a K. M. Természettudományi Társulat tagjai pályázhat- 

nak. — 2. A jutalmazott pályamű, ha kisebb, a Társulat Közlönyében is meg- 

jelenhet, s ez esetben pályadíjon kívül még a szokásos tiszteletdíjban is részesül ; 

ha pedig nagyobb, akkor a pályázó tulajdona marad, s mint a K. M. Természet- 

tudományi Társulattól koszorúzott pályamunkát, külön, maga is kiadhatja. — 3. 

A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen. A hozzá tar- 

tozó rajzok külön mellékeltessenek. — 4. A szerző nevét rejtő pecsétes levelen 

ugyanazon jelmondat álljon, mely a pályamű homlokán áll. — 5. Az így felszerelt 

pályamű a megszabott határidőig a Társulat titkári hivatalába (Budapest, VIIL., 

Erzsébet-körút 1.) küldendő. — 6. A jutalmat nem nyerő pályamunka kéziratai a 

Társulat irattárában megőriztetnek, a szerzőknek vissza nem adatnak, legfeljebb 

az azokba való betekintés és esetleg a Társulat helyiségében való lemásolásuk 

engedtetik meg. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

tisztviselőt, 

választattak az 1895. februárius 6-án tartott közgyülésen az 1895/6—1 897/8. 

trienniumra. 

FUNCTIONÁRE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT, 

gewahlt in der am 6. Februar 1895 abgehaltenen (reneralversammlung 
für das Trienniuum 1895/6—1897/8. 

Elnök (Prásident) : BöcgxHn János, m. kir. min. osztálytanácsos, a m. kir. földtani 

intézet igazgatója, a III. oszt. vaskoronarend vitéze, a m. tud. akadémia 

levelező, a magyar földrajzi társaság tiszteletbeli tagja, a bécsi cs. kir. föld- 

tani intézet levelezője stb. 

Alelnök (Viceprásident) : Dr. KRENNER JózsEr SÁnpox, tud. egyetemi ny. r. tanár 

és nemzeti múzeumi igazgató-őr, a m. tud. akadémia rendes tagja. 

Titkárok (Secretáre): Első titkár dr. SrauB MónRicz, kir. tanácsos, am. kir. 

középisk. tanárképző intézeti gyakorló főgymnasiumban tanár, stb. ; 

másodtitkár dr. ZrmányI KáRorx nemzeti múzeumi segédőr. 

Pénztáros (Cassier) : dr. SrauB MóRrcz. 

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.) 

HALaAváTs GYULA PETRIK [Lajos 

dr. ILosvax Lasos T. Rory LaJos 

P. INKEY BÉLA dr. SCHAFARZIK FERENCZ 

KALECSINSZKY SÁNDOR dr. SCHMIDT SÁNDOR 

dr. L. Lóczy Lasos dr. S. SEMSEY ÁNDOR 

dr. PETHŐ GYULA dr. SZONTAGH Tamás. 

A földrengési bizottság tagjai: (Mitglieder der Erdbeben-Commission.) 

Előadó (Referent) : Dr. SCHAFARZIK FERENCZ. 

Tagok (Mitglieder): Appa KÁLMÁN, KALECSINSZKY SÁNDOR, dr. L. Lóczy Lasos, 

dr. SzorracH Tamás, Ványa MIKLós. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

NÉVSORA 

ÜZ 15972 éVDeN 

VERZEICHNISS 

DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISUHEN GESELLSCHAFT 

im Jahre 1897. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztási évét jelenti. A 
hol két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét. 

Pártfogó. (Protector.) 

: GALANTHAI HERCZEG HsTERHÁzY PáL, Edelstetten herczegi grófja, Sopron megye 

örökös főispánja, az aranygyapjas rend vitéze, cs. és kir. belső titkos 

tanácsos stb. 

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.) 

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geologiai társulat titkára, 

London 1886. 

Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geologia tanára, és a R. Comitato 

geologico elnöke, Bologna 1886. 

(t) Ettingshausen Constantin báró, cs. kir. kormánytanácsos, egyetemi tanár, 

Graz 1883. (Megh. 1897. febr. 1.) 

s Hall James, állami geologus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója, tanár 

Albany, New-York államban 1886. 

Hauer Ferencz lovag, cs. kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 

museum nyug. intendánsa, Bécs 1867. 

Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1853. 

Semsei Semsey Andor dr., nagybirtokos, a Szt. István rend középkeresztese, a 

budapesti és kolozsvári tud. egyetemek tiszt. doctora, a m. tud. akadémia tiszt. 

és igazg. tagja, a kir. m. természettud. társulat tiszteleti tagja, a m. kir. földtani 

intézet tiszt. igazgatója, a m. nemz. museum ásványtári osztályának tiszt. fő-őre. 
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Stache Guidó, cs. k. udv. tanácsos és a cs. k. geologiai intézet igazgatója, 

Bécs 1872. 

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geologia tanára stb., Bécs 1886. 

Zittel Károly Alfréd, kir. titk. tanácsos, a müncheni egyetemen a geologia és palee- 

ontologia tanára, München 1883. 

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.) 

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874. 

Buda Ádám, földbirtokos, Rea (1866) 1885. 
Conwentz Hugó, prof. dr., a nyugatporosz tartományi müseum igazgatója, Danzig 

1892. 

Felix János, dr., a palegontologia tanára, Lipcse 1888. 

Fraas Eberhardt, prof. dr., a württembergi kir. természetrajzi museum conservatora. 

Stuttgart 1895. 

Korniss Emil gróf, Budapest 1880. 

Majláth Béla, Budapest 1873. 

Müller Károly, Villány 1875. 
" Roccatagliata Péter, dr., Nápoly 1885. 

Splény Béla báró, ny. min. tanácsos, Budapest 1888. 

Stevenson John, a newyorki egyetemen a geologia tanára, New- York 1892. 

(t) Szelle Zsigmond, ny. kir. járásbíró, Dunaföldvár 1882. (Megh. 1897. febr. 4.) 

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) 

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő 1885. 

Budapest székes főváros 1881. 

Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873. 

Északmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat  részvény-társaság, 

Budapest 1885. 

Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886. 

Köszénbánya és téglagyar részv.-társulat, Budapest 1872. 

Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883. 

Osztrák-magyar államvasuttársaság, Budapest és Bécs 18835. 

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 18853. 

Rimamurány-Salgó- Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Tarján 1885. 

Schwarcz Gyula, dr., m. tud. egyetemi ny. r. tanár, Budapest 1864. 

Szlávy József koronőr, Budapest 1883. 

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) 

Balla Pál, ügyvéd, Ujvidék 1883. j 

Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánya 1885. 

Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest 1884. 

Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866) 1884. 
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10 Déchy Mór, birtokos, Odessa (1875) 1897. 

Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886. 

Fischer Samu, dr., gyógyszertár-tulajdonos, Verőcze (1877) 1888. 

Herz ( Királdi) Zsigmond, a magyar által. kőszénbánya részvény-társulat vezér- 
igazgatója, Budapest, 1896. 

Iosvay Lajos, dr., műegyetemi ny. r. tanár, Budapest (1883) 1885. 

45 Inkey Béla (palini), földbirtokos, Tarótháza (1875) 1886. 

Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) 1890. 

Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859. 

Koch Antal, dr., egyetemi ny. r. tanár, Budapest (1866) 1884. . 

Kuncz Adolf, dr., csornai prépost, Csorna (1880) 1886. 5 

so Lőrenthey Imre, dr. egyet. magántanár és tanársegéd, Budapest (1885) 1893. 

M. kir. kath. főgymnasium (Balla Pál alapítványa), Ujvidék 1883. 

Pethő Gyula, dr., m. k. főgeologus, Budapest (1873) 1886. 

M. kir. tengerészeti hatóság, Fiume 1876. 

Mágócsy-Dietz Sándor, dr., egyet. ny. rk. tanár, Budapest (1877) 1885. 

55 Rapoport Arnót (porodai), dr., bányabirtokos, Bécs 1891. 

Salgó-Tarjáni köszénbánya-részvény-társaság, Budapest 1872. 

Schafarzik Ferencz, dr., m. kir. osztálygeologus, műegyet. magántanár, Budapest, 

(1875) 1884. 

Staub Móricz, dr., kir. tanácsos, m. kir. középiskolai tanárképző intézeti tanár. 

(1868) 1887. 

Fülöp, Szász - Coburg - Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella 1885. 

so Szontagh Tamás, dr., m. kir. bányatanácsos és osztálygeologus (1879) 1887. 

Urikány-Zsilvölgyi magy. köszénbánya-részvény-társaság, Budapest 1895. 

Zimányi Károly, dr., m. nemzeti museumi segédőr (1885) 1893. 

Zsigmondy Béla, mérnök, a cs. kir. Ferencz József-rend lovagkeresztese, Budapest 

(SZÁL NÜSTBS 

Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder. ) 

a) Budapesti rendes tagok. 

Adda Kálmán, m. kir. segédgeologus 1887. 

s: Báthory Nándor, székes fővárosi főreáliskolai igazgató 1875. 

Bedő Albert (kálnoki), m. kir. nyug. államtitkár, 1888. 

Belházy János, m. kir. miniszteri tanácsos 1867. 

Benes Gyula, bányaigazgató 1867. 

Berdenich Győző, magánmérnök 1892. 

ro Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolai igazgató 1866. 

Böckh Hugó, műegyet. tanársegéd 1895. 

Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója 1868. 

Braun Gyula, dr., magánzó 1885. 

Burchard-Bélaváry Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885. 
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15 Chyzer Kornél, dr., m. kir. miniszteri tanácsos 1879. 
Dulácska Géza, dr., székes fővárosi főorvos 1882. 

Duma György, kir. főgymnasiumi cz. igazgató 1872. 
Eötvös Loránd báró, dr., m. kir. nyug. miniszter, a Ferencz József-rend nagyke- 

resztese, egyetemi tanár, a m. tud. akadémia elnöke, főrendiházi tag 1867. 

Erőss Lajos, dr., szék. főv. polgári iskolai tanár 1885. 

Fábry Gyula, dr., kir. itélőtáblai biró 1886. 

Fialowsky Lajos, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1887. 

Fillinger Károly, szék. főv. keresk. iskolai igazgató 1871. 

Francé Rezső, műegyet. tanársegéd 1893. 

Franzenau Ágoston, dr., nemzeti museumi őr 1877. 

Gerenday Béla, márványműgyáros 1888. 

Gesell Sándor, m. kir. főbányatanácsos, bányafőgeologus 1871. 

Grenzenstein Béla, m. k. államtitkár 1872. 

Halaváts Gyula, m. kir. főgeologus 1874. 

Hasenfeld Manó, dr., egyetemi magántanár 1866. 

Hoitsy Pál, dr., földbirtokos 1885. 

Horusitzky Henrik, m. kir. segédgeologus, 1897. 

Hültl József, ny. m. kir. miniszteri tanácsos, bányaigazgató 1878. 

Hüttl Ernő, magánzó 1890. 

Iszlay József, dr., fogorvos 1880. 

(t) Jurányi Lajos, dr., egyetemi ny. r. tanár 1879. (Megh. 1897. febr. 27.) 

Kalecsinszky Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze 1882. 

Karlovszky Géza, a aGyógyszerészeti Közlönyv szerkesztője 1892. 

Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880. 

Kis Victor Manó, tanárjelölt 1895. 

Klein Gyula, műegyetemi ny. r. tanár 1873. 

Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros 1880. 

König Henrik, dr., orvos 1890. 

Krenner József Sándor, dr., tud. egyetemi ny. r. tanár és nemz. museumi igaz- 

gató-őr 1864. 

Láng Sándor, mérnök 1885. 

Legeza Viktor, szék. főv. felsőbb leányiskolai tanár 1874. 
Lendl Adolf, dr., műegyetemi magántanár 1887. 

Lengyel Béla, dr., miniszteri tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár 1892. 

Doczka József, nemzeti museumi őr 1883. 

Lóczy Lajos (lóczi) dr., tud. egyetemi ny. r. tanár 1874. 

uo Lukács László, v. b. t., m. kir. pénzügyi miniszter 1882. 

Maderspach Livius, bányatársulati igazgató 1893. 

Mártiny István, m. kir. bányatiszt 1883. 

Melczer Gusztáv, dr., székesfővárosi polgárisk. tanár 1889. 

Moesz Gusztáv, egyet. tanársegéd 1897. 

Muraközy Károly, dr., m. kir. cultur-vegyész és műegyetemi magántanár 1886. 

Nagy Dezső, műegyetemi ny. r. tanár 1884. 

Nagy László, állami tanitónő-képezdei cz. igazgató, tanár, 1880. 
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Nuricsán József, dr., m. kir. cultur-vegyész 1891. 

Papp Károly, műegyet. tanársegéd 1897. 

120 Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai ez. igazgató, tanár, 1873. 

Pálfy Mór, dr., m. kir. segédgeologus 1895. 

Petrik Lajos, m. kir. állami ipariskolai tanár, 1887. 

Pfiszter Károly, m. kir. pénzügyi tanácsos 1869. 

Posewitz Tivadar, dr., m. kir. osztálygeologus 1877. 

125 Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus 1870. 

hybár István, állami tanítónő-képezdei tanár 1871. 

Saxlehner Kálmán, magánzó, 1891. 

Schenek István, dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár 1871. 

Schmidt Sándor, dr., műegyetemi ny. r. tanár 1876. 

150 Schulek Vilmos, dr., miniszt. tanácsos, egyetemi ny. r. tanár 1875. 

Schuller Alajos, műegyetemi ny. r. tanár 1874. 

Siehmon Adolf, mérnök 1874. 

Szathmáry Béla, m. kir. miniszteri tanácsos 1869. 

Szontagh Pál (gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885. 

185 Szterényi Hugó, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1883. 

Téry Ödön V., dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő 1878. 

Thirring Gusztáv, dr., a szék. főváros statiszt. hiv. aligazgatója, tud. egyet. magán- 

tanár 1883. 

Treitz Péter, m. kir. segédgeologus 1891. 

Válya Miklós, szék. főv. polgári iskolai igazgató 1876. 

o Vángel Jenő, dr., egyetemi magántanár és tanársegéd 1887. 

Veress József, m. kir. bányatanácsos 1867. 

Vécsey József báró 1868. 
Wagner Jenő (zólyomi), dr., kir. tanácsos, vegyészeti gyártulajdonos 1885. 

Wagner Vilmos, m. kir. miniszteri tanácsos, a III. oszt. vaskoronarend tulaj- 

donosa 1881. 

145 (t) Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885. (Megh. 1897. febr. 12.) 

Wartha Vincze, dr., miniszteri tanácsos és műegyetemi ny. r. tanár 1808. 

Wein János, szék. fővárosi vízvezetéki nyug. igazgató 1867. 

Wettstein Antal, curiai biró 1866. 

Winkler Lajos, dr.. egyet. magántanár és tanársegéd 1892. 

iso Zenovitz Gusztáv, m. kir. főfémjelző és fémbeváltó-hivatali pénzbecsőr 1855. 

Zsigmondy Árpád, bányaművezető 1883. 

b) Vidéki rendes tagok. 

Alexy György, m. kir. kohótiszt, Zalathna 1859. 

Almásy Andor (szentannai), m. kir. erdőtanácsos, erdőhivatali főnök, Soóvár 1888, 

Andreics János, bányaigazgató, Petrozsény 1890. 

155 Ágh Timót, dr., cist.-r. főgymnasiumi tanár, Pécs 1885. 
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Baczoni Albert, áll. főreáliskolai tanár, Kassa 1874. 

Bene Géza, főbányamérnök, Anina 1885. 

Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. jószágigazgató, a Ferencz József-rend lovag- 

keresztese, Mernye 1886. 

Beutel Engelbert, nagyolvasztó és öntődevezető, Nadrág 1893. 

Bibel János, műépitész, Oravicza 1886. 

Bothár Samu, dr., városi orvos, Beszterezebánya 1885. 

Bradofka Frigyes, m. kir. bányatiszt, Kapbánya 1890. 

Brelich János, főmérnök, Leányvár, 1891. 

Búza János, collegiumi tanár, Sárospatak 1872. 

Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867. 

Czárán Gyula, földbirtokos, Menyháza 1895. 

Derzsi K. Ferenez, tanár, Szentes 1879. 

Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Vajda-Hunyad 1874. 

Dologh János, kir. bányatanácsos, Selmeczbánya 1883. 
Eichel Lipót, bányagondnok, Tokod 1883. 

Franzl Ernő, bányagondnok, Nadrág 1893. 

Fritz Pál, m. kir. bányatanácsos, Maros- UJvár 1885. 

Gallik Oszvald, benedek-rendi tanár, Komárom 1887. 

(t) Gerber Frigyes, bányaigazgató, a Ferencz József-rend lovagkeresztese, Salgó- 

Tarján 1890. (Meghalt 1897. decz. 5.) 

Gerő Nándor, bányagondnok, Inaszó 1885. 

Gianoni Adolf, államvasuti felügyelő, Miskolcz 1878. 

Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874. 

Glos Arthur, fürdőigazgató, Csiz 1890. 

Gombossy János, m. kir. miniszteri tanácsos, nyug. kincstári jogügyi igazgató, 

Beszterczebánya 1872. 

Gothárd Jenő, földbirtokos, Herény 1880. 

Gsehwandtner Albert, m. kir. főbányatanácsos és főbányahivatali főnök, Akna- 

Szlatina 1889. 

Gvürky Gyula (gyürki), társulati bányamérnök, Ózd 1885. 

(1) Halmay Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884. (Meghalt 1897.) 

Henrich Viktor bányamérnök. Petrozsény 1896. 

Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885. 

Héjjas Imre, dr., főgymnasiumi tanár, Csurgó 1895. 

Hikl József, föőgymnasiumi tanár, Nagybánya 1876. 

Hoffmann Richárd, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883. 

Hollósy Jusztinián, dr., dömölki apát, Kis-Czell 1869. 

Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Rimaszombat 1892. 

Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871. 

Jahn Vilmos, id., uradalmi igazgató, Temesvár 1885. 

Jahn Vilmos, ifj., vasgyárigazgató, Nadrág 1893. 

Jelinek Ernő, bányaigazgató, Óza 1885. 

Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881. 

Joós Lajos, m. kir. főmérnök, Nagyág 1883. 
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Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Beszterczebánya 1887. 

Kanka Károly, dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851. 

Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhely 1864. 

Klekner László, bányagondnok, Bettlér, 1893. 

Kocsis János, dr., áll. főgymnasiumi tanár, Kaposvár 18835. 

Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883. 

Kovách Dömjén, cisterc.-rendi főgymnasiumi tanár, Eger 1885. 

Köllner Pál, a muszári bányatársulat igazgatója, Brád 1896. 

Kremnitzky Amandus, m. kir. főbányamérnök, Akna-Szlatina 1887. 

Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Felsőbánya 1876. 

Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885. 

Kuncz Péter, nyug. miniszt. osztálytanácsos, Pomáz 1868. 

Laczkó Dezső, kegyesrendi főgymnasiumi tanár, Veszprém 1897. 

Leithner Antal, báró, nyug. min. tanácsos, Kis-Garam 1884. 

Matyasovszky Jakab (mátyásfalvi), nyug. m. kir. osztálygeologus, Pécs 1872. 

Márkus Károly, bányamérnök, Sajó-Szt.-Péter 1889. 

Mártonfi Lajos, dr., gymnasiumi igazgató, Szamos-Ujvár 1880. 

Miháldy István, esperes-plébános, Bakony-Szt-László 1872. 

Müller Sándor, bányamérnök, Rákos 1890. 

Nyulassy Antal, szt.-benedek-rendi ny. lelkész, Bakonyból 1869. 

Oelberg Gusztáv (L.), m. kir. bányakapitány, Zalathna 1867. 

Okolicsányi Béla, m. kir. számtanácsos, Mármaros-Sziget 1875. 

Pantocsek József, dr., orsz. kórházi igazgató, a közegészségügyi tanács tagja, 

Pozsony 1885. 

Pelachy Ferencz, kir. mérnök, Selmeczbánya 1887. 

Petrovits András, bányagondnok, Mizserfabánya 1834. 

Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875. 

Poor János, kegyesrendi tanár, Nagy- Károly 1886. 

Profanter János, dr., kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatag 1885. 

Prunner Róbert, kir. bányagyakornok, Nagyág 1883. 

Reich Henrik, bányaművezető az osztr.-magy. áll. vasuttársaságnál, Anina 1890. 

Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánya 1874. 

Riegel Vilmos, üzemvezető, Anina 1890. 

Rombauer Emil, kir. főigazgató, főreáliskolai igazgató, Brassó 1886. 

Ruffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872. 

Ruzitska Béla, tud. egyet. magántanár Kolozsvár 1888. 

Schmidt Bernát, a rimamurány-salgó-tarjáni vasmű részv. társaság kohóinak 

igazgatója, Likér 1896. 

Schmidt Géza, kir. bányafőmérnök, Salgó-Tarján 1885. 

Schmidt László, m. kir. sóbányahivatali főnök, Rónaszék 1890. 

5 Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Dernő 1872. 

Sehröckenstein Frigyes, bányamérnök az osztr. áll. vasút-társaságnál, Kuktore- 

Szekul 1896. 

Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasuti főfelügyelő, Debreczen 1879. 

Singer Bálint, főmérnök, Nagy- Mányok 1591. 
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Sóbányi Gyula, polgáriskolai tanár, Bánffy-Hunyad 1896. 

Starna Sándor, bányaigazgató, Vörösvágás 1885. 

Steinhausz Gyula, m. kir. bányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág 1871. 

Süssner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahivatali főnök, Felsőbánya 1869. 

Szádeczky Gyula, dr., tud. egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár 1883. 

Szellemy László, m. kir. bányatiszt, Oláh- Láposbánya 1889. 

Szikora Béla, kéményseprőüzlet tulajdonosa és járási tüzrendészeti felügyelő, 

Devecser 1896. 

Tallatscehek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883. 

Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875. 

Téglás Gábor, ez. kir. főigazgató és állami reáliskolai igazgató, Déva 1872. 

Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár 1869. 

Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867. 

Traxler László, dr., gyógyszerész, Munkács 1889. 

Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Petrozsény 1886. 

Velics Antal, dr., magánzó, Szarvaskeve 1890. 

Veress József, ifj., m. kir. főmérnök, Felsőbánya 1895. 

Zsilinszky Endre, dr., földbirtokos, Békés-Csaba 1895. 

c) A selmeczbányai fiőkegyesület tagjai. 

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876. 

Baumerth Károly, m. kir. zúzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1887. 

(t) Breznyik János, kir. tanácsos, evang. lyceumi igazgató, Selmeczbánya 1876. 

(Meghalt 1897.) 
Broszmann Jenő , m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878. 
Cseh Lajos (szt.-katolnai), m. kir. bányatanácsos, főbányamérnök és bányageologus, 

Selmeczbánya 1871. 
Farbaky István, m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai igazgató, ország- 

gyűlési képviselő, Selmeczbánya 1871. 
Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871. 

Hlavacsek Kornél, bányatiszt, Hegybánya, 1883. 
Kachelman Farkas, m. kir. miniszteri titkár, Selmeczbánya 1885. 

Kachelman Károly, Ifj. gépgyáros, a Ferencz József-rend lovagkeresztese, 

Vihnye 1871. 

Litschauer Lajos, kir. bányásziskolai tanár és bányafőmérnök, Selmeczbánya 1836. 

Richter Géza, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1888. 

Schelle Róbert, m. kir. bányász-akadémiai tanár, Selmeczbánya 1876. 

Schwartz Ottó, dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871. 

Selmeczbánya város tanácsa 1875. 

Svehla Gyula, m. kir. zuzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1880. 

Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876. 

(1) Wagner József, m. kir. bányatanácsos és bányatársulati gondnok, Selmecz- 

bánya 1881. (Meghalt 1897.) 

Winkler Benő, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 6 
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d) A rendes tagok jogaival birő intézetek és egyesületek. 

Brassói bánya- és kohó-részvény egylet központi igazgatósága, Budapest 1884. 
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka 1885. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872. ; 
Esztergom város tanácsa 1873. 

Felsőmagyarországi bánya-polgárság, Igló 1866. 

Főmonostori könyvtár, Pannonhalma 1891. 

Községi iskolai könyvtár, Nagy- Várad 1893. 

Kuun-reform. collegium, Szászváros 1875. 

M. kir. állami főreáliskola, Arad 1880. 

M. kir. állami főreáliskola, Budapest VI. ker. 1897. 
M. kir. állami főgymnasium, Fehértemplom 1880. 
M. kir. állami főreáliskola, Kassa 1890. 

M. kir. állami főgymnasium, Makó 1895. 

M. kir. állami főgymnasium, Zombor 1885. 

Nagygymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881. 

Ó-Casino, Eger 1876. 

Polgári iskola, Miskolcz 1883. 

Premontrei főgymnasium, Szombathely 1880. 

Reform. főiskola, Kecskemét 1873. 

Reform. főgymnasium, Miskolez 1880. 

Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág 1882. 

Geo-palaeontol. Nemzeti-Museum, Zágráb 1896. 

e) Magyarországon kivül lakó tagok. 

Fuchs Tivadar, egyetemi rk. tanár, cs. és kir. termr. udv. museumi igazgató, 

Bécs 1879. 

Hofmann Rafael, m. kir. bányatanácsos, bányabirtokos és bánya-vezérigazgató, 

Bécs 1867. 

Hörnes Rudolf, dr., egyetemi tanár, Grácz 1884. 

Lukács József, okl. bányamérnök, Mariemont 1897. 

Maass Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság köszénbányáinak vezérigazgatója, Bécs 1882. 

Mednyánszky Dénes, báró, Bécs 1851. 

Mrazec L., egyet. tanár, Bukarest, 1897. 

Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) 1885. 

Schröckenstein Ferencz, nyug. bányafőgondnok, Prága 1867. 

Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz 1893. 

Uhlig Victor, dr., műegyetemi tanár, Prága 1891. 

Wichmann Arthur, dr., egyetemi tanár, Utrecht 1884. 

Zlatarski George N., geologus és bányafőnök, Sofia 1891. 

Zujovié J. M., főiskolai tanár, Belgrád 1886. 
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f) Levelezők. (Correspondenten.) 

Brunner Antal, állami útmester, Keszthely 1888. 

Kovách Károly, polgármester, Zala- Egerszeg 1888. 

Lunácsek József, néptanító, Felső- Esztergály 1888. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

csereviszonyosainak kimutatása 

az 1897-ik évben. 

Magyarország. 

. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 
( Természetrajzi Füzetek. 

a Magyar Turista Egyesület. 

c Köztelek. 

Nagy-Szeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften. 

. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet. 

. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 

EGES 

SELEZE ZÁSA ZztS 

Musztria.. 

8. Bécs, Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung. 

9. c  K.k. Geographische Gesellschaft. 

10. c  K.k. Geologisehe Reichsanstalt. 

11. c  K.k. Naturhistorisehes Hofmuseum. 

12. . c  K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 

13. Brünn, Naturforschender Verein. 

14. Graz, Montan-Zeitung für Oesterreich-Ungarn und die Balkanlánder. 

15. Laibach, Krainischer Musealverein. 

16. Prága, Lotos. 
17. Reichenberg, Verein der Naturfreunde. 

18. Szerajevo, Bosnyák és herczegovinai országos museum. 

19. Troppau, Natarwissenschaftlicher Verein. 

Németország. 

90. Berlin, Naturae Novitates. 

21. Danzig, Naturforschende Gesellschaft. 
22. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft alsiss . 

23. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein. 

24. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.. 

25. Greifswald, Geographische Gesellschaft. 
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26. Görlite, Naturforschende Gesellschaft. 

27. Halle a/S., Verein für Erdkunde. 

28. Köntgsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

29. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 

30. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 
31. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde. 

Olaszország. 

32. Padova, Nuova Notarisia. 

33. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architett 

34. Roma, Reale Comitato Geologico d Italia. 

Francziaország. 

35. Páris, Feuille des Jeunes Naturalistes. 

Angolország. 

36. New-Castle-upon- Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers. 

Oroszország. 

37. Kiew, Gesellschaft der Naturforscher. 

38. Moszkva, Société Impériale des Naturalistes. 
39. Nova- Alexandria, Annuaire géologigue et minéralogigue de la Russie. 

40. Szt. Pétervár, Comité Géologigue de la Russie. 
41. a Société des Naturalistes. Section de Géologie et de Minéralogie. 

42. a Russ. kais. Mineralogische Gesellschaft. 

Svédország. 

43. Upsala, The geological Institution of the University. 

Dominion of Canada. 

44. Ottawa, Coramission Géologigue et d" Histoire naturelle du Canada. 

Eszakamerikai Egyesült- Államok. 

45. Chicago, Academy of Sciences. 

46. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. 

47. Minmesota, Geological and Natural History Survey. 

48. New- York, American Museum of Natural History. 

49. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science. 
50. Rochester N. Y., The Geological Society of Amerika. 
51. San Francisco, Academy of Sciences. 



52. 
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56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
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Topeka, Kansas Academy of Science. 
Washington, Smithsonian Institution. 

a United States Geological Survey. 

a United States Departement of Agriculture. 

Mexico. 

Mexico, Sociedad Cientifica cAntonio Alzates . 

Mustralia.. 

Melbourne, Geological Society of Australasia. 

( Australasian Institute of Mining Engineers. 

New South Wales, Australian Museum. 

Sydney, Geological Survey. 

A m. kir. Földtani Intézet utján még a következő bel- és külföldi társulatok 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

. Bern, Naturforschende Gesellschaft. 

. a — Schweizerische Gesellschaft f. d. ges. Naturwissenschaften. 

. Bologna, Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna. 

. Bonn, Naturhistorischer Verein f. d. Rheinlande und Westfalen. 

. Bordeaux, Société des Sciences Physigues et Naturelles. 

. Boston, Society of Natural History. 

. Bruxelles, Commission Géologigues de Belgigue. 

kapják a, a Földtami Közlönyt . 

Amsterdam, Academie Royale des Sciences. 

Basel, Naturforschende Gesellschaft. 

Berlin, Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1 

a —  Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt und Bergakademie. 

a Deutsche Geologische Gesellschaft. 

a Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein. 

( Société Belge de Géographie. 

( Musée Royal d"histoire naturelle. 

a Société belge de Géologie, de Paléontologie et d"Hydrologie. 
( Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts. 

. Budapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi Intézet. 
( Mérnök- és Építész-Egyesület. 
( Kir. m. Természettudományi Társulat. 

a Országos Statisztikai Hivatal. 

a M. Tud. Akadémia. 

. Buenos- Ayres, Direction general de Estadistica La Plata. 

. Caen, Société Linnéenne de Normandie. 

. Calcutta, Geological Survey of India. 

. Christtania, LV Université Royal de Norvége. 

a Recherches géologigues en Norvége. 

3). Darmstadt, Verein für Naturkunde u. mittelrhein. geolog. Verein. 
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89. Dorpat, Naturforschende Gesellschaft. 

90. Dublin, Royal Géological Society of Ireland. 

91. Firenze, R. Istituto di Stud superiori pratici e di perfezionamente. 

92. Frankfurt a/ M., Senckenbergisehe Naturforschende Gesellschaft. 
93. Frankfurt a/O., Naturwissenschaftlicher Verein. 
94. Freiburg i. B., Naturforschende Gesellschaft. 

95. Göttingen, Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften. 
96. Graz, Naturwissenschaftlieher Verein für Steilermark. 

97. Halle a. d. Saale, Kais. Leop. Carol. Akademie d. Naturforscher. 

98. a Naturforschende Gesellschaft. 

99. Heidelberg, Grossh. Badische Geol. Landesanstalt. 
100. Helsingfors, Administration des mines en Finlande. 
101. a Société de Géographie de Finlande. 

102. Innsbruck, Ferdinandeum. - 

103. Kassel, Verein für Naturkunde. 

104, Klagenfurt, Berg- und Hüttenmünnischer Verein für Köárnthen. 

105. Kiel, Naturwissenschaftl. Verein für Sechleswig-H olstein. 

106. Krakau, Akademie der Wissenschaften. 

107. Lausamne, Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 

108. Leipzig, Naturforschende Gesellschaft. 
109. a Verein für Erdkunde. 

110. Liége, Société Géologigue de. Belgigue. 

111. Lisbonne, Section des Travaux Géologigues. 

112. London, Royal Society. i 

113. London, Geological Society. 

114. Milano, Societá Italiana di Scienze Naturale. 

TA a MEG Reale Istituto Lombardo di Scienza e Lettere. 

116. München, Kgl. Baierisches Staatsmuseum . 

1117/6 a Kgl. Baierische Akademie der Wissenschaften. 

iket a KgIl. Baierisches Oberbergamt. 

119. Napoli, R. Accademia delle Scienza Phisiche e Matematiche. 

190. Neuchátel, Société des Sciences Naturelles. 

121. New- York, Academy of Sciences. 

199. Osnabrück, Naturwissenschaftlicher Verein. 

193. Padua, Societa Veneto-trentina di Scienze Naturale. 

194. Palermo, Accademia Palermitana di Scienza Lettere et Arte. 

195. Paris, Academie des Sciences. Institut National de France. 

ke 

126. — c — Société Géologigue de France. 

19297. . v — Ecole des Mines. 

128. — . — Club alpin francais. 

199. Pisa, Societa toscana di Scienza Naturale. 

130. Prag, Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 

131. Riga, Naturforscher- Verein. 

132. Rio de Jameiro, Commission. Géologigue du Brésil. 

133. Roma, Reale Academia dei Lincei. 
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Roma, Societa Geologigue Italienne. 

Rostock, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 

St.-Louis, Academy of Sciences. 

Samtiago, Deutscher Wissenschaftlicher Verein. 

St.- Petersbourg, Académie Impériale des Sciences de Russie. 

Selmeczbánya, Kir. Bányászakadémia. 

Stockholm, Académie Royale Suedoise des Sciences. 

( Geologiska Föreningen. 
c Bureau géologigue de Suéde. 

Strassburg, Commission für die geologiscehe Landesuntersuchung von Elsass- 

Lothringen. 

Stuttgart, Verein für vaterlándiscehe Naturkunde in Württemberg. 

Tokio, Seismological Society of Japan. 

a University of Tokio. 

c Imperial Geological Office of Ji apan. 

Trondhjem, Société Royale des Sciences de Norvége. 

Torino, Reale Academia della Scienze di Torino. . 

Venezia, Reale Istituto Veneto di Scienze. 

Washington, United States Geological Survey. 

-Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 

c K. K. Militár-Geographisches Institut. ú 
"c — Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der technischen Hochschule. 

c  K. K. Technisches und Administratives Militár-Comité. 

c — Section für Naturkunde des österreichischen Touristenclubs. 

a Kais. Akademie der Wissenschaften. 

Würzburg, Physikalisch-medicinische Gesellschaft. 

Zágráb, Jugoslovenska; akademia. 

Zürich, Kidgenössisches Polytechnicum. 
c " Naturforschende Gesellschaft. 

Budapesten, 1897. deczember hó.31-én. 

Dr. SrauB Móxicz s. k. 

első titkár. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
SZÁMÁRA AZ 1897, ÉV FOLYAMÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK 

JEGYZÉKE," 

I. Cserepéldányok. 

Address, Annual — read by E. W. BrarcHroRkp president of the Chicago Acad. of 

Sci. — Chicago, 1878. 

Address, Presidents Inaugural — of the Geolog. Sec. of Australasia. Session 1896/97 . 

Richmond, 1897. 

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. XII. — Wien, 1897. 

Annuaire géologigue et minéralogigue de la Russie. Vol. I. Liv. 2. Vol. IL. Liv. 

1—7. — Varsovie, 1897. 

Bericht — XV. — der meteorologischen Commission des naturforschenden 

Vereins in Brünn. — Brünn, 1897. 

PBolletino del R. Comitato Geologico d "Italia. Ann. 1897. Nr. 1—2. — Roma, 1897. 

Bulletin of the American Museum of Natural History. Vol. VIII. — New- 

York, 1897. 

Pulletin of the Chicago Academy of Sciences. Vol.I. Nr. 1—10. — Chicago, 

1883—1886. 

Bulletin, Farmers — Nr. 54. — U. 8. Departement of Agriculture. — Washington, 

1897. 

Pulletin of the Geological and Natural History Survey. Nr. 1. (The Chicago Acad. 

of Sci.) — Chicago, 1897. 

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. VII. Vol. VIII. — Rochester, 

1896—1897. 

Bulletin of the United States Geological Survey. Nr. 123—126 ; Nr. 19298—199 ; 

Nr. 131—134. — Washington, 1896—1897. 

Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. Vol, III. Part. 

1. Nr. 5. — Uspala, 1896. 

Pulletins du Comité (Géologigue. Vol. XV. Nr. 5—9. Vol. XVI. Nr. 1—2. — 

St. Pétersbourg, 1896—1897. 

Cartes attachées au Rapport Ann. (Nouv. Sér.) Vol. VII. 1894. — Ottawa, 1896. 

Carox DEaw Jonw: Artesian wells. (Különlenyomat). — Chicago, 1874. 

Character constitution and by-laws of the Chicago Academy of Sciences. — 

Chicago, 1895. 

x E művek az 1876. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 

intézet könyvtárának adatnak át. 
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Colleetions, Smithsonian Miscellaneous. — Nr. 1031, 1035, 1037, 1038, 1039, 
1071, 1072, 1073, 1075, 1077. — Washington, 1896—1897. 

Constitution and by-laws of the Chicago Academy of Sciences. — Chicago, 1887. 

Coutributions to Knowledge, — Smithsonian. — Vol. XXX., XXXI., XXXII. és 

Nr. 1033, 1034. — Washington, 1897. 

Fauna — North American — Nr. 13. — U. S. Departement of Agriculture. — 

Washington, 1897. 

Feuille des Jeunes Naturalistes. Ann. XXVII. Sér. III. Nr. 317—324. Ann. XXVIII. 

Sér. III. Nr. 325—326. — Paris, 1897. 

Glasnik. Vol. IX. Fasc. 1—4. — Sarajevo, 1897. 

Izvestja. Let. VI. Ses. 1—6. — Ljubljani, 1896. 

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Jahrg. 1897. Bad. XLVI. Heft 3—4. Bd. 

XLVII. Heft, 1—2. — Wien, 1897. 

Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. L.— Wiesbaden, 1897. 

Közleményei, — A pozsonyi orvos-természettudományi Egyesület — 1894—1896. 

Uj] folyam. IX. füzet, — Pozsony, 1897. 
Közlemények — Földrajzi, XXV. köt. — Budapest, 1897. 

Köztelek, VII. évf. — Budapest, 1897. 
Materialien zur Geologie Russlands. Bd. XVIII. — St.-Pétersbourg, 1897. 

Mémoires du Comité Géologigue. Vol. XIV. Nr. 2, 4, 5. — St.-Pétersbourg, 1896. 
Memorias y Revista de la Sociedad  Cientifica Antonio Alzatev. Tom. II. 

Nr. 10. — Tom. X. Nr. 1—4. — Mexico, 1896. 
Mittheilungen des Vereines für Erdkunde zu Halle a. S., Jahrg. 1897. — Halle a. 

5.:.18997. 
Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jahrg. IX. — Laibach, 1897. 

Mitthe:lungen aus dem Vereine der Naturfreunde zu Reichenberg. dJahrg. 

XXVIII. — Reichenberg, 1897. 

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau. Jahrg. III. Nr. 

5-——6. — Troppau, 1897. 
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. XL. — 

Wien, 1897. j 

Nature Novitates. Jahrg. XIX. — Berlin, 1897. 

La Nuova Notarisia. Ann. 1897. Ser. VIII. — Padova, 1897. 

Occasional Papers of the California Academy of Sciences. Vol. V. — San Fran- 

cisco, 1897. 

Proceedings of the California Academy of Sciences (Third Serles). Vol. I. Nr. 1, 2. 

(Second Series). Vol. VI. — San-Francisco, 1896—1897. 
Rapport Annuel (Nouv. Sér.). Com. géol. du Canada. Vol. VII. — Ottawa, 1897. 

Records of the Australian Museum. Voi. III. Nr. 1—3. — Sydney, 1897. 

Records of the geological Survey of New South Wales. Vol. V. Part. 3. — Sydney, 

18975 

Report — Annual —- of the President. American Museum of Natural History. — 

For the years 1895 and 1896. — New-York, 1897. 

Report — Thirty-Ninth Annual -— Chicago Academy of Sciences. — Chicago, 

1897. 
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Report of the Trustees — Australian Museum — for the year 1896. — Sydney, 1896. 

Report — Annual — of the Department of Mines and Agriculture, New South 

Wales. For the year 1896. — Sydney, 1897. ; 

Report — Annual of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. (U. S. 
National Museum) June 30, 1893. — June, 30. 1894. — Washington, 

1895,1896 . 

Report — Annual of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. July, 
1894. — July, 1895. — Washington, 1896. 

Report — Annual — of the Council etc. North of England Institute of Mining 

and Mechanical Engineers. For the years 1895—96 and 1896—97. — New- 

Castle-Upon-Tyne, 1897. 

Report — Fifteenth Annual — ofthe United States Geological Survayi 1893— 94... 

Washington, 1895. 

Report — Sixteenth Annual — ofthe United States Geological Survey. 1894—95. 
Part. I., II., III., IV. —: Washington, 1896. 

Report — Seventeenth Annual — of thé United" States Geological Survey. 

1895—96. Part. III. 1—2. — Washington, 1897. 

Sehriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge. Bd. IX. 

Heft 2. — Danzig, 1897. 

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellechait zu Köntétbére im lBe 

Jahrg. XXXVI, XXXVII. — Königsberg, 1897. 

Sitzungsberichte u. Abhandlungen d. natúrwiss. Gesellschaft aIsiss in Dresden. 

Jahrg. 1896. Juli— December. Jahrg. 1897. Januar— Juni. — Dresden, 1897. 

Supplément au T. XV. des Bulletins du Comité Géologigue. — St.-Pétersbourg, 

1896. 

Survey of Canada, Egolósitái FEalaéois Fossils). Vol. III. Part. 3. — Ottawa, 

1897. . 

Természetrajzi Füzetek. XX. köt. — Budapest, 1897. 

Természettudományi Füzetek XXI. évf. — Temesvár, 1897... . 

Transactions of the Geological Society of Australasia. Vol. I. Part. 2, 3, 5, 6. — 

Melbourne, 1887, 1892. 

Transactions of. the North of England Institute of Mining and. Mechanical Eng1- 

neers. Vol. XILLV. Part. 4—5: Vol. XVI. Part.. 1—5...Vol.. XLVII. Part. 1. — 

New-Castle-Upon-Tyne, 1896—1897. 

Travaux de la Section Géologigue du cabinet de sa Majesté. Vol. II. Livr. 1. — 

St.-Pétersbourg, 1897. 

Travaux de la Société Impériale des Naturalistes de St.-Pétersbourg. Vol. XXVII. 

Liv. 1. Nr. 6—7. Vol. XXVIII. Liv. — Nr. 1—5. (Comptes rendus des Séances.) 

St.-Pétersbourg, 1897. 

Transactions of the Wagner. Free énőtifte of Science of Philadelphia. Vol. IV. - 

Philadelphia, 1896. 

Turisták Lapja. IX. évf. — Budapest, 1897. 

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgisehen Vereines für Naturwissen: 

sechaften zu Hermannstadt. Bd. XLVI. — Hermannstadt, 1897. 

Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Jahrg. 1897. — Wien, 1897 
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Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXXVI. — 
Brünn, 1897. 

Verhandlungen der k. k. zoologisech-botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. 

XLVII. — Wien, 1897. 

Verhandlungen der russischen kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St.- 

Petersburg. II. Sér. Bd. XXII. Bd. XXXIV. Lief.. 2. — St. Pétersbourg, 1897. 

Yearbook of the United States Department of Agriculture — Washington, 1897. 

Zeitung — Allgemeine österr. Chemiker und Techniker Jahrgang XV. — 

Wien, 1897. 

Zeitung — Montán — für Österreich-Ungarn und die Balkanlünder. Jahrg. IV. 

Graz, 1897. 

II. Ajándékok. 

Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. Tomo IV. (Sér. 2. t. I.), Tomo V. 

(Sér. 2. t. ID. — Buenos Aires, 1895—97. 

AspEnssox J. G. : Till Frágan om de Baltiska postarküáiska eruptivens álder. 

( Különlenyomat) — Stockholm, 1896. 
AspERgssox Fr.: Über die guartáre Layerserie des Ristinge Klint auf Langeland. 

(Inaug disert.) — Upsala, 1897. 

BAKER F. C. : A naturalist in Mexio. — Chicago, 1895. 

BERTRAND J.: AuGusTE DAUBRÉE. — Discours prononcés aux fanérailles. de M. 

Auguste Daubrée. — Paris, 1896. 

BRapwELL J. : The paramidophenol and amidol HeGEÉNESSES (Különlenyomat) — 

Chicago, 1892. 

Boletin del instituto geológico de México. Nre. 4—6. Nr: sag —- Mexico, 1897. 

CARLHEIM-GYLLENSKÖLD V.: Sur la forme; analytigue de Vattraction magnétigue 

de la terre. — Stockholm, 1896. i 

Carte géologigue internationale de 1 Europe. II. Livr. — Berlin, 1897. 

CrevE Th. P. : Bidrag till kánnedom om guicksilfvereyanidens föreningar med 

rhodanmetaller. (Különlenyomat) — Stockholm, 1862. ú 

CnevE Th. P.: Mineral-analytiska undersökningar. (zlsslényeráat —  Btock- 

holm, 1862. 

Colorado College Studies. Vol. VI. — Colorado Springs, 1896. 

CoxwEwxTrz H.: Die Moorbrücken im Thale der Sorge. ( Különlenyomat) — Dan- 

vara tty i 

Décny M.: Ásványforrások és fürdőhelyek az éjszaki Kaukasusban. (Különlenyo- 

mat) — Budapest, 1895. 

Értesítő, Akademiai. 85—-96 füzet. — Budapest, 1897. 
Értesítő, Matbematikai és Természettudományi. XV. köt. — Budapest, 1897. 

FEuix J.: Untersuchungen über den Versteinerungsprocess und  Erhaltungs- 

zustand pflanzlicher Membranen. ( Különlenyomat) — Berlin, 1897. 

Feres Th. M.: Naturalhistorien i Sverige in till medlet af 1600-talet. — Upsala, 

1894. 
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GgöswaLn K. A.: Öfverskit af skánes yngre öfversiluriska bildningar. (Különle- 

nyomat) — Stockholm, 1897. 

Geological Map of the State of New- York. — New-York, 1897. 

HALE E. :M.: Nelumbium luteum or great american water lily. —  Chi- 

cago, 1871. § 

Haun J.: Palsontology. Vol. VIII. — (Geol. Survey of the S. of New-York. — 

Albany. 1894. 

HEncsrögm F. BE.: Undersökningar om det inflytande niváförendigen 1 botaniska 

viken. (Inaug. dissert.). — Helsingfors, 1895. 

HEMMExDORF E. : Om Ölands vegetation (Inaug. dissert.) — Upsala, 1897. 

HERLIN R.: Palüontologisk-vüxtgeografiska, studier 1 Norra Satakunta. — (Inaug. 

dissert.) — Helsingfors. 1896. 

Hormauisr Jo.: Synthetische Studien über die Perowskit- und Pyrochlorminera- 

lien. (Inaug. dissert.) — Upsala 1897. 

Kilátás a Lomnieczi csúcsról. Fénynyomat magyarázó szöveggel. — Budapest, 

1897. 
Kovács S. A. és Bogpásrv Ő.: Vizépítészet az 1896. évi ezredéves országos kiállí- 

táson. — Budapest, 1897. 

LawxGngY S. P.: Memoir of GEoRGE BRoww GoopE 1851—1896. — Washington, 

1897. 
Lispsrgpöm G.: Analys af Edingtonit fram Böhlet. (Különlenyomat.) — Stock- 

holm, 1896. 
Memoria del Museo Nacional, correspondente el afio 1894, 1895, 1896. — Bue- 

nos-Aires, 1897. 

Monographiája, — Alsófehér vármegye — I. köt. — Nagy-Enyed, 1896. 

MuwTHE H.: Jakttagelser öfver gvartára aflagringar pá Bornholm. (Különlenyo- 

mat) — Stockholm, 1889. 

MuxrHeE H.: Om fyndet af ett benredskap i Áinléstástóák nüra Norsholm i Östergot- 

land. (Különlenyomat.) — Stockholm, 1895. 

MuwsTHE H.: Om biologisk undersökning af Leror 0. S. V. (Különlenyomat.) — 

Stockholm, 1894. 

MUuNTHE H. : Om fyndet af grásál i ancylusleran vid Skattmanső i Upland. ( Külön- 

lenyomat) — Stockholm, 1895. 

MuwxTHE H.: Till fragan om Foraminiferfaunan i Sydbaltiska  kvartárlager. 

( Különlenyomat) — Stockholm, 1896. 

MuwsrTHE H.: Till künnedomen om Foraminiferfaunan i skánes krytsystem. 

(Különlenyomat) — Stockholm, 1896. 

NORDENSKJÖLD 0. : Om Sjöarne övre vand och nedre vand mellan saltenfjorden och 

sulitelma. (Különlenyomat) — Stockholm, 1895. 

NORDENSKJÖLD 0.: Om bossmo grufvors geologi. (Különlenyomat) — Stockholm, 

1895. 

NORDENSKJÖLD O.: Om förmodade spár at en istid i Sierra de Taudill i Argentina. 

(Különlenyomat) — Stockholm, 1895. 

NORDENSKJÖLD O.: Kristallografisk och optisk undersökning of Edingtonit. ( Külön- 

lenyomat) — Stockholm, 1895. 
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Pawgkurr C. W.: Undersökningar om granater. (Különlenyomat) —  Stock- 

holm, 1861. 

PArJkULL 0. W. : Om fyndet af en menniskoskalle i Fyris-áus fordna utloppsbassin. 

(Különlenyomat) — Stockholm, 1864. 

PETTERSSON G. W. : Studier öfver Gadolinit. (Inaug. dissert.) — Stockholm, 1890. 

PrANTHAN A.: Über eine isomorphe Reihe von Formiaten des Calcium, Strontium, 

Baryum und Blei. (Inaug. dissert). — Kuopio, 1897. 

Report — Fourteenth Annual — of the board of trustees of the Public Museum 

of the City of Milwaukee. — Milwaukee, 1897. 

Report — Fourteenth Annual — of the State Geologist for the year 1894. 

Albany, 1895. 

Report — 48-th Annual of the Regents 1894. Vol. I. II. and III. with 43 colored 

plates — New-York State Museum. — Albany, 1895. 
Revista Trimensal do Instituto Historico e Geographico Brasiliero. Tom. LVIII. 

part 1. 2. — Rio de Janeiro, 1896. Í 

SCHRÖCKENSTEIN F. : Silicat-Gesteine und Meteorite. — Prag, 1897. 

SsögtGEN H5.: Undersökningar af chondroditartade mineral fran Laudgrufvan 1 

Wermland och Kafveltorpo i Westmanland. (Különlenyomat) — Stockholm, 

1881. 
SJÖRGEN H5.: Om de svenska jernmalnslagrens genesis. (Különlenyomat) — 

Stockholm, 1891. 

SJÖRGEN H5. . Bidrag till Sveriges mineralogi. I1—VI. (Különlenyomatok.) — Stock- 

holm, 1891—1892. 

SsöRGEN H57. : Preliminüra meddelanden om de Kaukasiska Naftafáltan I. II. (Külön- 

lenyomatok) — Stockholm, 1891—1892. 

SJÖRGEN H7.: Bericht über einen Ausflug in den südösflichen Theil des Kaukasus 

(Különlenyomat) — Wien, 1890. 
SsögGEx H5.: Über die Thátigkeit der Scehlammvulkane in der Kaspischen Region 

wührend der Jahre 1885—87. (Különlenyomat) — St. Petersbourg, 1887. 

SJÖRGEN H5.: Meddelande om nágra Nordamerikanska Jernmalmer M. M. ( Külön- 

lenyomat) — Stockholm, 1891. 

SJöRGEN HJ5.: Om vötskeimneslutningar i gips frán Sicilien. (Különlenyomat) — 

Stockholm, 1893. 

SJÖRGEN H5. :-En ny jernmalmstyp representerad af Routivare malmberg. ( Külön- 

lenyomat.) — Stockholm, 1893. 
SJÖRGEN HJ.: Nágra jemförelser mellan Sveriges och Utlandets jernmalmslager. 

(Különlenyomat) — Stockholm, 1893. 
SJÖRGEN H5.: Om Sulitelmakisernas  geologi. (Különlenyomat) —  Stock- 

holm, 1894. 
SJÖRGEN H7.: Beitráge zur Geologie des Berges Savelan in nördlichen Persien. 

(Különlenyomat.) — St.-Petersburg, 1895. 
Szabályzata — Az 1900-ik évi párisi nemzetközi világkiállítás általános. — Buda- 

pest, 1897. 

Tovza F.: Vorláufiger Bericht über eine weitere geol. Reise in den transsylvani- 

schen Alpen Rumüniens. ( Különlenyomat) — Stuttgart, 1897. 
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Touza F.: Eine geol. Reise in die transsylvanischen Alpen  Rumüniens. — Wien, 

1897. 

Touvra F.: Hine geol. Reise in die transsylvanischen Alpen LATNSA Vorliufige 

Mittheil ungen aus dem Tagebuche. (Különlenyomat) — Stuttgart, 1897. 

Tovra F.: Bemerkungen über den Lias der Umgebung von Wien. (Különlenyo- 

mat) — Stuttgart, 1897. 

Tovra F.: Uber neue Wirbelthierreste aus dem Tertiür Österreichs und Rume- 

liens. ( Különlenyomat) — Berlin, 1896. 

TöRNEBOHN A. E.: Grundragen of det central Skandinaviens bergbyggnad. — 

Stockholm, 1896. 

Transactions of the Australasian Institute of Mining Engineers. Vol. IV. — Mel- 

bourne, 1897. 

VáRapy F.: Baranya multja és jelenje, I. köt. — Pécs, 1896. 

WESTMANN J.: Bidrag till kánnedom om jöárnglansens magnetism. (Inaug. dissert.) 

— UDpsala, 1897. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

részére telt alapitványok az 1897-ik évi deczember 31-ikén. 

1850. (t) Gróf Andrássy György : .-157-eso uzi. uis -2r szi ikészpénzben : 105írt 

ta) eBátótBodmaniózkyi János ess atták ett asztalt ( 105 a 

ÚSZÓT HBÁTÓMSTTAT OTT OTT  ERRERN KNER ÉSE NTÉSESTTÉRASE S NT SESRÁNRESEAR LAS ( 595 a 

1858.(1) Ittebei Kis Miklós 35 a EGGY ÖET? er eyelt ( 105 a 

1860. (t) Prudniki Hantken Miksa, LG ÉL ETÉSASI TÉVÉ esés 909 MERÉ a 105 a 

1864. Dr. Schwarz Gyula, Budapesten .-.: --- ---  ---  kötelezvényben 300 a 

1867. (1) Drasche Henrik lovag Bécsben  .. .. ... ... készpénzben 100 , 

1872. Pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat DENES ( 300 : 

— Salgótarjáni kőszénbánya-társulat og öl gádek e eázsáeáeet ( 100 a 

1873. Az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat, Buda- 

pest és Pécs Te ze 17 IE LETE AL ga 200 a 

— — Kállay Benjamin, Bécsben oz BOAT etet tag S ( 100 

1876. (t) Rónay Jáczint, Pozsonyban szán 2 gvégágass c 100 

—  M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében — ... ... .-- ( 100 c 

TSZ AT JIGTÓLETÁ OT SÁN AOL - SZÉ Stt 12 Vf a 100 a 

1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából . . . tés a 100 

1881. BuúdapestSzékös (ÖVáTOB. --2 22 SSE 2 E a 200 a 

1883. Okányi Szlávy József, Budapestem "2-2. --- .-- -- a 200 a 

— és 1885. A pesti hazai első Takarékpénztár- Hgy esület a 200 a 
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1883. A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű- 

ALLÉL et AT NB SS Ete e tt ad I EKNMONOT ÉL készpénzben 200 frt 

SS Da Pál Üjyvyidékemte ses task set tisztesi et a 100 - 

—  — Palla Pál alapítványa az ujvidéki magy. kir. főgym- 

názium nevére .. .. e nala ete VEGE EN LAN VNES E EERTA OT VEB ( 100 c 

1884. Bezerédy Pál, Hnduásdéni CEZBK IG Sea RÉ "1 Sá E NTRE ag EREBEt u 100 a 

TET) EMódtóvits GKerSöly ae zsak ei sa 2 NET ss ee ( 100 : 

—  (t) Zsigmondy Vilmos, Budapesten --- 2-2- ---. --- ( 200 c 

— — Dr. Koch Antal, Budapesten " v.. :... ..- --- ---,  állampapirban 100 a 

st) DESRothaSamk MÖGSÉnN EN Zr z Sa Hz a 100 a 

— — Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten  ..-. .--  --- a 100 

(EDESSZAbótJózset (Budapesten ee ett Seat f 900 a 

1884. Dr. Ilogsvay Lajos, Budapesten...  --. --- --- -- ( 100 

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten sé e ( 100 a 

szü David Vilmos: Búdapesten úttest s ( 100 

—  (t) Gróf Andrássy Manó, Edd élte 2" 2. készpénzben 200 a 

szel eelüsztsanmtebudajbes tettetett SGEN NSB ( 100 c 

—  (t) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Cizádob els A állampapírban 100 a 

1885. (1) Klein TipótABúdaposten eses eses e, Et készpénzben 100 c 

Te GLTORAMATÁSGY DENES ED ST Ont ESEN MEKESNERNTKELRENNNEBE a 200 a 

— Észak-Magyarországi egyesített köszénbánya- és ipar- 

vállalat-részvénytársulat, Budapesten — ... .-.- 0 --- a 2900 a 

— Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, 5al- 

SÓCATJÁTLÓAN szek ee toVefelek zs TÓZSE USETÉ EEEN Eb f 900 : 

— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő Fensége vasgyára 

BOltoTel Láma sálat ezet ét S MSÉS E LEAR LNI LSE ÁRAK a 100 a 

"seu Beszterezebányassz tk evátosáa Mea ERNE ue a 100 

Sz NGrót Csáky iltászló, "Budapesten es sze ee ( 200 : 

— — Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút- ÍTAESAGÁG 

DUdADOSLN CB BOGAR Me A ELEN al ela PET 0 ESEN (ERŐ PEN a 900 a 

— Dr. Mágócsy-DietzSándor, Budapesten . . 

— Dr. Pethő Gyula, Budapesten — ... 

1885. Kempelen Imre, Mohán 

28 kötelezvényben 100 - 

--. állampapirban 100 

készpénzben 200 : 

ASS DE. Kümnez Adolt" PrTéDosSt: FK CBOrTLa út 7 ENTER fi 100 c 

sz 1 0Dr: Elortetikároly ABüdaposton ee ae ( 100 : 

szá USZter SOT tÓkáptAlán szen szd: ehen e et a 100 : 

s b. dikoy, béla; Búdaposten, eg sz eso ty eze nat a 100 : 

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten a 100 : 
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1887. Dr. Szontagh Tamás, Budapesten . --- .-. 0 ---  ..- készpénzben 100 frt 

1888. .Dr.:(BiseherSamu, Budapestem — 7 LEN ( 115 c 

1890. Kauffmann Kamilló Budapesten  .. 0 0 3 --- a 100 a 

1891. Porodai dr. Rapoport Arnót, Bécsben , EL ( 100 a 

1892. Özv. dr. Hofmann Károlyné bold. férje dr. HZtdan 

Károly; emlékére. 22z4v ező got esete etet AT a 100 a 

1893. Dr. Lőrenthey Imre, Budae SAKE szzy s-kötaldaáásbbn 100 a 

SI HIDr. Zimányi Károly, "Budapesten tte gu ess készpénzben 100 a 

1895. Urikány-Zsilvölgyi Magyar köszénbánya HRészvény- 

LÁtSASÁD Budapesten, 2 sát ette ő 13 IA ( 100 a 

1896. Királdi Herz Zsigmond, BuJáD áteá SEEK ÉTYANY AJ MSZT ÉSE ( 100 a 

Ü897ADéchy Mór sOdossáb am áttett ő et EROSEN ESR a 100 c 



SUPPLEMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXVIII. BAND. 1898, JÁNNER—APRIL, 1—3, HEFT 

DER EUKLASKRYSTALL DES MINERALOGISOHEN MUSEUMS 

DER UNIVERSITÁT BUDAPEST. 

Aus dem literarisehen Nachlasse von weil. Prof. Dr. JosEF v. Szapó 

mitgetheilt von 

ÁLEXANDER SCHMIDT. 

Der verstorbene Gelehrte, ein Musterbiid unermüdliechen Fleisses und 

rastloser Thátigkeit, reprásentirte für sich allein ein ganzes Zeitalter. Es 

bedeutet dies viel bei den Söhnen unserer orientalische Neigungen besitzen- 

den Nation und ist deshalb auch von umso grösserer Wirkung. Das 

Vorbild des vorzüglichen Meisters zog auch die jüngere Generation an und 

unsere im schönen Aufschwunge begriffene Fachliteratur giebt davon ein 

beredtes Zeugniss. 

Ausser der Pflege der Wissenschaft war die Entwickelung des unter 

seiner Leitung stehenden mineralogisehen Insitutes der Universitát Buda- 

pest eine der Hauptbestrebungen v. SzABó"s. Er befasste sich mit demselben 

mit solcher Liebe und Fürsorge, wie die Mutter mit ihrem einzigen Kinde. 

Aus der Sammlung des alten Centralgebáudes der Universitát wurde im 

neuen Palais ein wahres Museum und es machte dem verblichenen Pro- 

fessor immer grosses Vergnügen, wenn er die seiner Obhut anvertrauten 

Schátze vermehren konnte. Und es war dies 80 auch am Besten. Die Cen- 

tralisirung, das ausschliessliehe Aufstappeln an einem Orte bewies sich im 

Laufe der Zeit nirgends als vortheihaft, und so entstanden auch bei uns 

neben dem Nationalmuseum noch andere Sammlungen. Hine ergünzt dié 

andere, jede besitzt ihren wohlumsehriebenen Kreis, der es nicht erlaubt, 

dass sich die eine auf Kosten der anderen hebe, der es aber auch erfordert, 

dass für die Entwickelung einer jeden nach ihrer Art und Weise gesorgt 

werde. 

Was Prof. JosEF v. SzaBó für die mineralogisehe Sammlung der Uni- 

versitát geleistet hat, darüber brauche ich nicht zu. schreiben. Wer das 

Institut besuchte, überzeugte sich bald, dass die That mehr wiegt als jedes 

sehőne Wort. Auch jetzt, schon drei Jahre nach seinem Tode, giebt seine 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. / 
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thátige Hand durch mich Bericht über eine Raritát, die er ebenfalls 

diesem Institute erwarb. 

Der erste Theil der folgenden Publication ist Wort für Wort die 

Arbeit des Verstorbenen, nur der letzte Theil, den ich seiner Zeit auf sein 

freundliches Ersuchen ausarbeitete, entstammt meiner Feder. v. SzaABó be- 

absichtigte diese Arbeit bei der ungarischen Akademie der Wissenschaften 

in Begleitung einer farbigen Tafel zu publiciren, aber jene ist auch ohne 

Abbildung interessant und verstündlich. 

KxXx 

cDas mineralogisehe Museum der Universitát gelangte unlángst in 

den Besitz eines Minerals, welches obwohl schon seit mehr als hundert 

Jahren bekannt, dennoch jene Bigenschaft bewahrte, dass es sehr selten ist 

und durch seine Schönheit und seine interessanten Krystalle nicht nur die 

Aufmerksamkeit der Fachmünner, sondern auch die der Juweliere, nach 

denen es dem Smaragde nahe steht, auf sich zog. 

1875 brachte DomBEeY aus Peru nach Huropa zurückkehrend den 

Euklas mit und Haüx stellteihn als eine eigene Mineralspecies auf, 

jedoch erwies sich nicht Peru, sondern Brasilien, namentlich Capáa do Lano 

und Boa Vista, in der Náhe von Villa Rica als Fundort, wo man in der 

ersten Hülfte dieses Jahrhunderts ziemlich viel in den Höhlungen eines 

ehloritisehen Sehiefers fand. Wenn ich aber xziemlich vielv sage, so ist 

dies im Verhüáltniss zur Seltenheit dieses Minerals zu verstehen. Meines 

Wissens nach ist das Wiener Hof-Mineralien-Cabinet am reichsten mit 

brasilianisehem Euklas versehen; dort befinden sich 23 schöne Krys- 

talle, in London dagegen 21. In der zweiten Hálfte dieses Jahrhunderts 

kommt der Huklas aus Brasilien schon spárlicher. 1858 fand man in Russ- 

land, im südlichen Theile des Urals, in den entlang des Sanarka-Flusses lie- 

genden Goldwüschen mehrere Krystalle, aber auch seit jener Zeit schützt 

man die Zahl der uralischen Huklaskrystalle auf etwa 9. Da er sich in 

einer Richtung leicht spaltet, so finden sich im Sande des Sanarka öfter 

solche Spaltungsbláttehen und die Mineraliensammlungen sind ott gezwun- 

gen, sich mit solchen Bruchstücken zu begnügen, da die Krystalle bei ihrer 

Seltenheit auch üusserst theuer sind, so dass ihr Erwerb keine alltágliche 

Sache ist. 

Wenn ich noch hinzufüge, dass der Wiener Mineraloge BECKE vor 

einigen Jahren in Tirol auf Glimmersehiefer, der aus der Gegend des Gross- 

Glockner stammen mag, in der Gesellschaft von Periklin und WOuarz etc. 

winzige Euklaskrystalle entdeckte, so habe ich die bis jetzt bekannten 

Fundorte erschőpft. 

Im Sommer des Jahres 1886 war ein bekannter Mineraloge, Staats- 

rath SremascHKo aus Petersburg in Budapest und brachte dieses Exemplar, 
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welches ich als Tausch für die von ihm verlangten Meteoriten bedungen 

hatte, mit sich. Er nannte als Schátzungswerth 1000 Gulden. 

Der Fundort war nicht beigegeben, da er das Exemplar bei einem 

Londoner Juwelier, der es sehleifen lassen wollte, um es als Edelstein ver- 

wenden zu können, kaufte. Herr SIEMASCHKo behauptete ganz bestimmt, 

dass es ein sibirisches sei, da es den ihm gut bekannten sibirischen Kry- 

stallen sehr gleicht; andere Forscher dagegen, denen er es wáhrend seiner 

Reise durch Deutschland vorzeigte, waren getheilter Ansicht. Die einen 

stimmten für den Ural, die anderen wieder für Brasilien. 

Schon dieser Umstand allein, aber noch vielmehr die Bitte Prof. 

AÁRZRUNIS in Aachen, der von der Berliner Akademie ausgesendet 

war, um die mannigfaltigen Mineralien des im südlichen Theile des Urals 

lángs des Sanarka-Flusses gelegenen goldhültigen Sandes zu studieren, 

und der dabei auch alle von dort stammenden Krystalle erwáhnen wollte, 

wünschte deshalb auch die Beschreibung des in meinem Besitze befindli- 

chen uralisehen Exemplars zu erhalten und dies bewog mich, dass ich 

zunüáchst die Angabe betrefis des Fundortes aufkláre und zweitens auch die 

Beschreibung des Krystalls selbst gebe. 

Nach Dr. ARzRuwI besitzen wir nur von 9 Krystallen Kenntniss, 

von denen seiner Zeit KokscHARow sechs beschrieb. Von diesen kam 

Nr. 1 in das Museum von Stuttgart, Nr. 5 befindet sich im Besitze des 

Herzogs von Leuchtenberg, wáhrend drei Stücke (vielleicht Nr. 2, 3 und 4) 

mit den übrigen wundervoll sehőnen russischen Mineralien KOKSCHAROWS 

nach London in das British-Museum kamen. Wo sich der Krystall Nr. 6 

befindet, ist unbekannt. 

Ausserdem befinden sich noch in der Mineraliensammlung der Berg- 

Akademie zu Petersburg drei Krystalle, deren einen KULIBIN, den anderen 

JEREMEJEWw beschrieben, wáhrend der dritte noch unbesehrieben ist. 

Wahrend GgorH das Budapester Exemplar für ein uralisches hült, er- 

kannte es Hofrath BRAuNx in Wien als dasjenige, welches sich in seinem Besitze 

befand. Infolge dessen ersuchte ich ihn brieflich, er möge die Güte haben, 

sich über den Fundort zu üáussern, was er im Folgenden that: cIch bekam 

den EBuklaskrystall durch die freundliche Vermittlung des brasilianischen 

Gesandten Baron SONNLEITHNER direct aus Rio-Janeiro. Mit einem Theile 

meiner Sammlung ging auch der EBuklas in den Besitz des Baseler Minera- 

lienhándlers Hoserus über, der ihn, wie es scheint, in London verkaufte, 

wo ihn Staatsrath SIEMASCHKO erwarb und mir 1886 bei seiner Durchreise 

durch Wien als seine werthvollste Mineralaguisition zeigte. Herr SIEMASCHKO 

war nicht wenig erstaunt, als ich ihm dies bemerkte. Ob er Ihnen diesen 

Euklas überliess oder einen aus dem Ural, weiss ich nicht. Mein.Exemplar 

war üusserst voluminös und, wenn ich mich gut erinnere, meergrün, beinahe 

durchsichtig und die eine Spaltungsíláche besonders charakteristischo . 
7r 
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Ich sehrieb Herrn Hosxus und er theilte mir folgendes mit: cleh ver- 

kaufte den fraglichen Euklas an einen Kaufmann in London. Der Krystall 

war kurz und war einem Diopsid von Ala üusserst áhnlich, er ist nicht 

sehön und war daher mehr für den Scbliff geeignet, als Krystall war er 

nicht zu verkaufen. Seine Lünge ist etwa 20, sein Durchmesser 10 mm. 

Seine Farbe ist mattgrün und er ist zweifellos ein brasilianischer und kein 

sibirischer. Herr SIEMASCHKO ist mir unbekannt) . 

Wer der Londoner Kaufmann sei, konnte ich nicht erfahren; jedoch 

halte ich die Sache für nicht ganz klar, da weder die Daten von Hosrus, 
noch die von BRAUN vollstándig auf mein Exemplar passen. Dieses behaup- 

tet auch als Krystall seinen Platz, es sind an iam nicht nur die Seitenflichen, 

sondern an einem Ende auch die terminalen Fláchen gut entwickelt. Jedem 

Sachverstándigen fállt der starke Pleochroismus auf; welcher durch die 

Spaltfláchen gesehen gelblich, sonst heller und dunkler meergrün ist. 
Wenn wir nun die allgemeinen Higenschaften der brasilianischen 

und uraliscehen Euklase in Betracht nehmen, so sind die ersteren fast alle 

mit glatten Fláchen versehen. Über die im Besitz des Londoner Museums 

befindliehen bin ich durch einen Brief darüber verstándigt worden, dass 

von den 21 Krystallen nur einer abgewetzt ist, die anderen aber alle 

scharfe Winkel besitzen; wáhrend die drei uralisehen Exemplare augen- 

scheinlich infolge der Abwetzung düster sind. Betrefis der Farbe stimmen 

die beiden Fundorte im Allgemeinen überein, sowie auch betrefis des Pleo- 

ehroismus. Endlich ist noch der Umstand hervorzuheben, dass die brasilia- 

nischen Krystalle meistens schlank sind, und dass sich die dicken unter 
den uralisehen befinden. Die abgeriebenen Kanten und die gedrungene 

Gestalt reihen unser Hxemplar mehr den uralischen an. 

Es ist immer ein grosses Übel, wenn ein Mineral nicht mit einer 

Aufsehrift  versehen ist; das fragliche Exemplar kam aber ohne eine 

solche in die Sammlung des Hofrathes BRaux und kam auch so aus seinen 

Besitz. Unter solcehen Umstánden ist es oft schwer, ja unmöglich, die 

Wahrheit zu eruiren. 

Da er dem allgemeinen Aeussern nach sich mehr den uralischen Kry- 

stallen anschliesst, so halte ich ihn, bis ich nicht positivere Daten erwerben 

kann, als zu jenen gehöőrig. 

Die krystallographischen und einige optisehe Eigenschaften bestimmte 

auf meine Bitte hin Herr Dr. ALEXANDER SCHMIDT im mineralogischen 

Institute der Universitát.? 
XKIXK 

Der Euklaskrystall der Mineraliensammlung der Universitát Budapest 

misst in verticaler Richtung 22,3 mm, in der Richtung der Symmetrieaxe 

11,3 mm: and senkrecht zu den beiden vorigen Richtungen 13,2 mm. Sein 

Gewicht ist 5,9 gr. 
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Seine vorzügliehe Schönheit bildet sein Pleochroismus. Auf der Fláche 

(010) ist er mit freiem Auge durehgesehen gelblichgrün, auf der Flüche 

(100) lieht meergrün, in der Richtung der verticalen Axe aber dunkel meer- 

grün. Am liehtesten ist er in der ersten Richtung, in der letzten hingegen 
ist seine Farbe am intensivsten und dunkelsten. Diese Farben geben die 

folgenden Glieder der RAppr-sechen internationalen Farbenscala : § 

Auf der Fláche (010) : Grasgrün, ins blüáulichgrüne spielend, Columne 

19. p: 

Auf der Fláche (100) : Blaugrün, bláulich, Columne 17. n. 

In der Richtung (001) : Blaugrün, Columne 16. h. 

Die morphologischen Eigenschaften des Krystalls sind nicht so her- 
vorragend. Wenn wir der Interpretation von F. ScHABus folgen,YY so ist 

in der Zone (001) am grössten b. 0101, dessen eine Originalíláche 10,4 
mm breit, jedoch getrübt ist, die andere Flüche ist gespalten und besitzt 

Diamantelanz. Auf dieser Spaltungsfláche kann man zahlreiche, sehr 

winzige in parallelen Richtungen angeordnete Löcher und einige sogenannte 

negative Abdrücke beobachten. Die an Grösse folgende Form des Krystalls 

ist in dieser Zone s. 11203, deren Flchen sehr angegriffen sind. Auf der- 

selben sind parallel mit der verticalen Axe verlaufende winzige Linien und 

ebensolche mit unebenen Seiten versehene Grübchen sichtbar, gerade als 

ob sie ein Lösungsmittel herausgeützt hátte. Die kleinste, aber noch immer 

3 mm breite Form in dieser Zone ist a. 11007], deren Fláchen auch ange- 

griffen sind und kaum glünzen. Es fallen uns auf diesen einige grössere 

Aetzfiguren auf, deren Symmetrielinie mit der verticalen Axe parallel ist. 

Ausser diesen grossen Flöchen sind noch einige sehr schmale, unvollstán- 

dige Klinoprismen daran zu beobachten. 
Oben am Krystall befinden sich die beinahe gleichgrossen Fláchen 

zweier Formen. Die eine ist r. Házba deren Flöchen infolge sehr winziger 

dichter Grübchen matt sind. Die andere Form ist f. (131), die auf ihren 
Fláchen noch tiefere unregelmássige Furchen besitzt, welche von der Spitze 

des Krystalls aus auf die entsprechende nachbarliche Prismenfláche gerich- 

tet sind. Diese beiden Formen besitzen sowohl in der Náhe der eigenen als 

auch ihrer Combinationskanten noch mehrere matte, krumme Fláchen ; be- 

sonders zieht sich in der Náhe der Kanten 111: 131 und 111 : 181 eine 
beinahe 2 mm breite, runde Fláchenreihe dahin und an der Spitze des 

Krystalls gewissermassen einen Grat bildend, schreitet sie an der Stelle 

der Kante 131 : 131 beiderseits nach rückwárts und endet beinahe in einer 

k RApDDEs Internationale Farben-Scala. Societé Sténochromigue. Paris. Verlag 

Otto Radde, Hamburg. 

kk Monographie des Euklases. — Denksehriften der kais. Akad. der Wiss. Wien, 

1854, 6. Bd. zweite Abth. p. 57—88. 
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Spitze. Da wir es hier mit einer Reihe gerundeter Formen zu thun haben, so 
ist eine nühere Bestimmung derselben kaum gerechtfertigt. Man kann 

höchstens von der zwischen r:r" — (111) :(111) fallenden Pyramide . 

sagen, dass sie der Form v. 13231 entspricht. 

Ich konnte die Neigung der Flichen mit dem Reflexionsgoniometer nur 

annáhernd bestimmen, wie dies aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, 

in der die berechneten Elemente aus den Grundwerthen von $ScHaABus sich 

ableiten. 
obs. calc. 

b 8. — (010) : (120) — 57" 11 5/Z3040OBL 
b : a — (010) : (100) — 91" 56" ca. Oo ELS 

95. sze (DD AAA SZT égy 782.O6 48 

bS(010) a (AZT) EV ASSS2ZGAK 599 54" 33" 
r va (111) : (114) ZA 56 ea. 932 46" 24" 
S E — (190) (14). Es AS BA AN OUEZBA 
r fe AL ÜLDEKTB KR 825550 SZONAK 
Set — (N20EÁT YES 6 40" 09" 55" 
fs th -AZDETBVE KOZ SI70Ga TSEKOÉ SAL 

me ve ME 223 elo éca FH ZNDOT 

Der Krystall ist an seinem unteren Ende von mit 101 parallen Spal- 

tungsfláchen und in verschiedenen Richtungen verlaufenden muscheligen 

Bruchfláchen begránzt. Hier kann man zugleich parallel der Spaltungsrich- 

tung, der Symmetrieebene auch jene eigenthümlieche blütterige Structur 

beobachten, die wir an verwitternden Krystallen in der Richtung der Spal- 

tungsfláchen beobachten können. 

Betreffs der optischen Orientierung bestimmteieh auf der Flüche 

(010) bei Na — Licht die Extinction und fand, dass die eine optische 

Hauptricbtung im stumpfen Winkel B zur verticalen Axe unter 407 56" 

geneigt ist. Dies kann nach den Angaben DEs CLorszpaux s? die erste 

Mittellinie sein. Durch die Fláche (100) hindurech konnte ich jedoech im 

convergenten Lichte wegen der Dicke, der dunklen Farbe und der ungleichen 

Oberfláche des Krystalls die optische Axe nicht erblicken. 

k Manuel de Minéralogie, 1862. I. p. 482. , 
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SODABÖDEN IN UNGARN. 
VoN 

PETER TREITZ.F 

(Mit einer Karte.) 

Wenn das Wasser eines Flusses sich auf seinem Inundationsgebiet jáhrlich 

nur durch Verdampfung verliert, so wird natürlieh sein Salzgehalt mit der Zeit 

immer grösser, so, dass zuletzt jede Mulde ein salziges Wasser enthalten wird. 

Dies geschah in den Niederungen des ungarischen Tieflandes. Vor der Regulirung 

der Flüsse ergossen diese ihr Wasser in die Mulden ihres Inundationsgebietes, 

die zu Teichen mit salzigem Wasser wurden. Dieses Wasser verdampíte und 

liess am Boden des Teiches seinen gesammten Salzgehalt zurück; welchen dann 

die Regen- und Schneewásser auflösten und in den Boden hineinsehwemmten. 

Das Wasser der nöchsten Frühjahrsübersehwemmung löste diesen Salzgehalt nur 

theilweise auf. Bis der grösste Theil aufgelöst war, hörte der Abfluss der 

betreffenden Mulde auf. So wuchs der Salzgehalt des Wassers allmálig an. Nach 

dem Hintrocknen einer solchen Salzlacke blieb eine 1—4 em dicke Salzkruste 

auf dem Grunde der Lacke zuruck. In der Sonnenhitze verlor das Salz sein 

Krystallwasser, es zerfiel zu Staub und wurde durch den Wind über die ganze 

Umgebung zerstreut. Wer im Spátsommer durch solche Gegenden reist, wird 

von dieser Erscheinung überzeugt. Der aufgewirbelte Staub sechmeckt salzig, 

(bei uns laugig) und erregt in den Augen Schmerz. Im Boden finden wir jedocb 

nicht dieselben Salze, welche durch das Inundationswasser hineingelangt sind, 

denn sie haben dort schon eine ganze Reihe von Umwandlungen erfahren. 

Im Grossen können wir die Salzböden in zwei Hauptgruppen theilen, u. z. 

1. in solche, in denen die sehwefelsauren Salze überwiegen und 2. in solche, in 

deren Salzgehalt den Hauptbestandtheil die kohlensauren Alkalien bilden. Ver- 

einzelt kommen auch kochsalzhültige Böden vor die immer in der unmittelba- 

ren Náhe von Kochsalzguellen liegen. Was endlich die Böden mit salpetersau- 

rem Salzgehalt anbelanet, so kommen diese nur in der Náhe von Dörfern, Meier- 

höfen vor, wo eine grössere Menge organischer Substanzen der Oxydation ausge- 

setzt ist, und deren Producte an einem geeigneten Orte durch die Verdampfung 

des Lösungswassers auskrystallisirt. Die Böden mit salpetersauren Salzen bilden 

nur einen versehwindend kleinen Theil der Salzböden (Alkaliland). In wüárme- 

ren Klimaten kann die Oxydation, resp. Nitrification dieser organischen Substan- 

zen einen so intensiven Verlauf nehmen, dass die entstandene Salpetersüure an 

Kalk gebunden auf grossen Strecken auswittert ; so in Indien an den Ufern des 

Ganges, wo der ausgewitterte salpetersaure Kalk zusammengekehrt und zur 

r Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Dezember 1897. (Im Auszuge mitgetheilt.) 
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Urbarmachung der Alkaliböden verwendet wird. Die salpeter- und schwefelsau- 
ren salzhaltigen Böden sind in Ungarn von nur sehr kleinem Umfange. Die 
Böden mit schwefelsauren Salzen finden sich in dem grossen ungarischen Tief- 
lande nur als kleine zerstreute Inseln vor. Im kleinen Tieflande beschrönken sie 
sich auf den ausgetrockneten Boden des Neusiedler Sees. Die grösste Verbrei- 
tung haben in Ungarn die Sodaböden. 

Bei den Untersuchungen über die Entstehung der Soda finden wir folgende 
Guellen derselben vor: 1. Der ursprüngliehe Sodagehalt der Inundationswüsser, 
der bei dem Verdampfen derselben in den Niederungen des Bodens zurückbleibt. — 
2. Der Kochsalzgehalt der Flüsse, welcher auf Böden mit Kalkgehalt und freier 
Kohlensüure gelangt, setzt sich in Soda um. — 3. Die in dem Inundationswasser 
sich entwickelnde Lebewelt lüsst nach ihrer Verwesung neben kohlensauren 
Alkalien auch Sulfate und Chloride zurück, welche sich mit dem Kalke des Bodens 
wieder in Soda umsetzen. Diese Wáösser enthalten ausserdem viele Basen an 
Humussüure gebunden, so hauptsüchlieh Natron. Beim Bintrocknen unterliegen 
diese organischen Verbindungen einer Zerzetzung (Oxydation), dessen Endresul- 
tat kohlensaure Verbindungen sind. 

Die Flusswásser, die sich langsam bewegen, haben fast ausnahmslos alkali- 

sche Reaction. Diese Erscheinung wird von DAUPRÉE durch seinen bekannten 

Versuch erklürt, indem er Kalifeldspath-Trümmer zunüchst in einem Hisen-, dann 

in einem Steincylinder mit destillirtem Wasser versetzte und den Cylinder wüh- 

rend lüngerer Zeit in rotirender Bewegung erhielt. Die Untersuchung des Wassers j 

aus diesem Cylinder zeigte von einer ziemlich starken Zersetzung des Feldspathes. 

Die Drehungen des Cylinders in Weglünge umgerechnet, hatte das Wasser nach 

2 bis 300 km zurückgelegten Weges schon sehr stark alkalisch reagirt. Es ent- 

hielt Kalilauge und Kieselsüure in Lösung, zeigte auch die Reaction auf Chlor 

und Schwefelsüure. Es ist erklürlich, dass Flüssse mit einem so langen Laufe 

und so langsamer Bewegung, wie z. B. die Theiss, Kőrös, Berettyó u. s. w. unbe- 

dingt eine alkaliscehe Reaction haben müssen und wirklich sind es hauptsüchlich 

die oben erwáhnten Flüsse, in deren Inundationsgebieten sich die Soda-Lünde- 

relen erstrecken. Jene Flüsse durchfliesen in der Ebene Lössgebiete und ergossen 

ihr Wasser im Frühjahre auf Löss. Der Kalkgehalt dieses war es hauptsüchlich, 

der die Umsetzung der Salze in Soda bewerkstelligte. Die zweite Ouelle der Soda 

bildet das Steinsalz. Wenn wir fein zertheilten hohlensauren Kalk in Gegenwart 

Íreier Kohlensüure in einer Lösung von Steinsalz sehwebend erhalten, so tritt 

sogleich eine Umsetzung der beiden Salze ein. Es entsteht Soda und Calcium- 

ehlorid.x Das Wasser der Flüsse enthült immer Steinsalz. Wenn das Wasser 

bei einer Übersehwemmung in eine Mulde gelangt, so entwickelt sich dann bald 

eine Vegetation. Die Pflanzenreste gehen mit der Zeit in Verwesung über, die 

hiebei frei werdende Kohlensüure und der Kalkgehalt des Bodens bewirken dann 

ebenfalls die Entstehung der Soda. So setzt sich Glaubersalz mit Kalk in Gyps 

und Soda um. E. V. HrnGakp XX bewies als Erster durch einen Versuch die Umse- 

k Berichte der Deutschen Chemischen Ges. Jhrg. XXV. p. 209. 

kk DAUBRÉE : Experimental-Geologie. Übersetzt von Dr. A. Gurlt p. 209. 
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tzung des Kochsalzes und Kalkes in kohlensüurehültigem Wasser. Wie schnell 
diese Umsetzung in der freien Natur vor sich geht, beobachtete BÉLA v. IXxEy in 

Siebenbürgen. Aus einem Berge bei Maros-Ujvár entspringt eine Salzguelle. 

Wihrend das stark salzige Wasser der 0uelle den kalkhaltigen Boden der Berg- 

lehne durchsickerte, setzte sich der grösste Theil des Steinsalzgehaltes der Ouelle 

mit dem Kalke des Bodens in Soda und Calciumechlorid um. Auf der Sohle des 

Thales bildeten sich schon typische kahle Sodaflecken. Der Steinsalzgehalt des 

Bodens der Thalsohle war noch 0,1790, daneben aber fanden sich sehon 0,1059/ 

Soda. Die Salzlösung setzte sich nach kaum 300 m Wanderung schon zur Hülfte 

in Soda um. j 

Wenn auf irgend einem Boden Wasser stagnirt, so entwickelt sich hierin 

bald eine lebhafte Vegetation. Pflanzen wie Thiere gebrauchen zu ihrer Entwick- 

lung grosse Mengen Schwefels, welehen sie dem Boden entnehmen. Nach dem 

Absterben der Thiere und Pflanzen geht ihr Körper in Fáulniss über. Der Schwe- 

fel gelangt als Thiongas (H, 8) in das Wasser, wird da zuerst an Hisen gebuuden, 

welches sich mit Kalk und Magnesia zu Gyps, resp. Bittersalz und Eisenoxyd- 

hydrat umsetzt. Kisenoxydhydrat wird durch die verwesenden organischen Substan- 

zen zu Bisenoxydul reducirt und kommt als kohlensaures Bisenoxydul in Lösung. 

Wenn nun das Wasser eintrocknet oder abgeleitet wird, so vermindert sich auch 

der sehwefelsaure Salzgehalt des Bodens. Entweder fliest er mit dem abgeleite- 

ten Wasser ab, oder er gelangt mit dem Sickerwasser in den Boden. Von einer 

Lösung von Soda und Glaubersalz sickert immer mehr sehwefelsaures als kohlen- 

saures Salz durch den Boden. Überschreitet der Sodagehalt eines Bodens eine 

gewisse Grenze, so verliert er seine Filtrationsfáhigkeit für Regenwasser voll- 

stündig und lüsst Salzwasser nur in üusserst geringem Grade durchsickern. Hs 

ist eine regelmássige Erscheinung in den Sodagebieten, dass die oberen Schich- 

ten des Bodens hauptsáchlich Soda mit Spuren von schwefelsaurem Salz. ent- 

halten, wáhrend das Grundwasser seines hohen Gehaltes an Glaubersalz und 

Bitterzalz wegen bitter sehmeckt und ungeniessbar wird, sowie dass die Boden- 

sehichte, die den Grund des Bodenwassers bildet, hohen sehwefelsauren Salz- 

gehalt zeigt und oft Gypskrystalle von 2—4 cm Lünge enthült. 

Schütteln wir einen Alkaliboden mit destillirtem Wasser, so setzt sich ent- 

weder die Trübung in der Flüssigkeit nach einer bestimmten Zeit zu Boden, 

oder aber bleibt sie wochen-, ja monatelang sehwebend im Wasser. Enthült der 

Boden nüámlich gleiche Mengen von kohlen-, sehwefel- und salzsauren Salzen, 

so klárt sich die trübe Flüssigkeit bald ; enthált aber der Boden hauptsüáchlich 

Kohlensüure, Alkalien, Sehwefel- und Salzsáure nur in Spuren, so bleibt die Trü- 

bung in der Flüssigkeit lange Zeit sehwebend. Übersteigt jedoch der Sodagehalt 

des Bodens 19, 80 bewirkt auch dieses Salz eine Klárung der trüben Flüssig- 

keit. Diese Erscheinung findet ihre Erklárung in der Bigenschaft des Thons, 

nach welcher derselbe in starken Salzlösungen coagulirt. Die kohlensauren Salze 

und Laugen der Alkalien wirken der Flockenbildung entgegen. Alle andern Salze 

begünstigen sie.X Diese Bigenschaft zeigen ausser Thon alle feinvertheilten Kör- 

$ Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Pal. Jahr. 1893. Bad II. p. 147. 
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per : Kreide, Glas, Zinnoxyd, Hisenoxyd u. s. w. Bin Boden, der neben betrüchtli- 

chen Mengen von Soda nur Spuren von sehwefel- und salzsauren Salzen enthült, 

wird die Gewüsser nicht durchsickern lassen. Hs findet keine Flockenbildung 

statt. Der Thon behált seine Hinzelkornstruetur, verstopít die capillaren Öffnun- . 

gen des Untergrundes und die Filtration des Bodens versagt. Enthált ein Boden 

sehwefel- und salzsaure Salze in betrüchtlichen Mengen, so findet eine starke 

Flockenbildung im Thonboden statt. In den capillaren Canülen der Flocken 
kann das Wasser ungehemmt circuliren. Hin soleher Boden besitzt eine normale 
Filtrationsfáhigkeit. Diese Erseheinung erklürt uns, warum wirin den Soda- 

districten in der Oberkrumme Schwefelsüure nur in Spuren neben 0,1— 19 Soda 

finden, wáhrend das darunter stehende Grundwasser durch seinen starken Bitter- 

salz- und Glaubersalzgehalt ungeniessbar wird. Zu bemerken ist noch, dass in den 

Sodadistricten die Oberkrumme in 4—10 dm Máchbtigkeit ausnahmslos keinen 

kohlensauren Kalk enthült, wührend in den darunter liegvenden Sehichten 

20— 3090 Kalk vorhanden ist. Diese Erscheinung ist die natürliche Folge der 

Sumpfívegetation, die hier gestanden hat. 

Was die Salpeterauswitterungen des ungarischen Tieflandes anbetrifft. so 

muss ich bemerken, dass diese keine natürliehen Erscheinungen waren, sondern 

dass sie immer auf Plantagen erzielt wurden, welehe durch Menschenhand ange- 

legi worden sind. Aus den Berichten von Prof. Dr. J. v. SzaBó und Prof. MosER X 

ersehen wir, dass die Plantagen immer in der unmittelbaren Nühe von mensch- 

liehen Ansiedlungen angelegt waren. Das Dorf steht auf einer Anhöhe. Neben 

dem Dorfe fliesst ein Seitenarm irgend eines Flusses. Die organischen Stoffe, die 

neben dem Dorfe aufgehüuft worden sind, wurden von den Niedersehlügen ausge- 

laugt. Die Lösung sickerte durch den Boden und gelangte bis an das Wasser, das 

capillar aus dem Sumpfe, welches der Flussarm bildete, in den Boden aufstieg. 

Hier gelangte es auf dem Abhange zur Verdunstung und brachte die gelösten 

organischen Stoffe auf die Oberfláche. Da der Boden, auf welehem diese Planta- 

gen angelegt waren, ausnahmslos sehr kalkhaltig war (20—300/), fand eine starke 

Nitrification der organischen Stoffe statt. Es witterte aus dem Boden Kalksal- 

peter aus. Erst nachdem man diese Plantagen mit der Asche einer Kalipflanze 

(oft nur Stroh- oder Holzasche) bestreute, erhielt man neben Kalksalpeter 

betráchtliehe Mengen von Kalisalpeter. Das gekehrte Salz musste immer erst 

versoden werden, um den Kalksalpeter in Kalisalpeter umzusetzen. Die Plantagen 

mussten ausserdem, um sie ergiebig zu erhalten, oft mit Jauche u. s. w. begossen 

werden. In den Jahren 1840, 1850 war in dieser Gegend die Düngung der Felder 

noch nicht gebröáuchlicb. Der Stallmist wurde theils als Brennmaterial verwen- 

det, theils wurde er ausserhalb der Ortsehaften sammt Asche und Kehricht zu 

wahren Bergen aufgestappelt. Dass bei der Auslaugung eines solehen Düngerber- 

ges durch die Niederschlüge grosse Mengen organischen Materials in den Boden 

gelangten, liegt auf der Hand. Das diese Mengen bei günstigen Umstünden 

(Kalkboden, Feuchtigkeit, 407 C. Temperatur) einer energischen Nitrification 

unterworfen, erheblieche Mengen von salpetersauren Salzen liefern mussten, ist 

t Jahrbuch der k. k. Reichsanstalt 1850. 
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nur eine natürliche Folge des oben Gesagten. Zur Erklárung derselben braucht 

man nicht so weit zurück za greifen, wie es Prof. OcHsEsius k gethan. Erwihnt 

sei noch, dass in Deutschland selbst, bei der Stadt Hisenach auf einem Acker 

einstens grosse Mengen salpetersauren Kalkes auswitterten.XX Natürlich wurde 

auch hier im Untergrunde ein Salpeterlager gewittert und niemand dachte daran, 

dass derselbe Acker lange Zeit vorher als Viehstand benützt worden ist. 

Sehwefelsaure Salze kommen im Boden in Ungarn in geringem Maasse 

im Untererunde überall vor. Im Tieflande finden wir sehwefelsaure Salze 3—5 m 

tief im Untergrund. In der Oberkrumme finden sie sich nur in jenen Mulden 

vor, die noch vor kurzer Zeit Sümpfe waren. Sobald aber diese austrocknen, wird 

der sehwefelsaure Salzgehalt durch die Niederschláge in den Untergrund gewa- 

sehen: in der Oberkrumme bleibt nur die Soda zurück. Die kleinen Teiche in 

der ungarischen Tiefebene enthalten in ihrem Wasser keine Schwefelsüure. Das 

Wasser des Balaton (Plattensee), Fertő (Neusiedler-3ee) hingegen ist reich 

an dieser Sure. In beide Seen münden Sehwefelthermen. Der Schlamm des 

ausgetrockneten Neusiedler-See s enthült 8090 Schwefelsüure neben 4—59/ Soda ; 

auf den oberhalb des jetzigen ausgetrockneten Grundes liegenden Plateau befin- 

den sich zahlreiche Salzlacken, die nur Spuren von Sehwefelsüure enthalten. Das 

ausgewitterte Salz, welches den Grund dieser oberen Teiche beim Austrocknen 

derselben als 1—3 em dicke Kruste bedeckt, enthült Sehwefelsüure nur in öpuren. 

Xrik 

Der Boden der ungarischen Tiefebene kann in drei Gruppen getheilt wer- 

den : 1. Flugsand, 2. Löss, 3. Alluvium der Flüsse. 

1. Zwischen der Donau und Theiss, oberhalb Szabadka ganz hinaut bis 

an die Sajó, die aus dem Bükk-Gebirge entspringend, sich in die Theiss ergiesst, 

erstreckt sich ein zusammenhüngendes Flugsamdgebiet. Jenseits der Theiss 

finden wir einige Flugsandinseln getrennt von der grossen, zwischen der Theiss 

und der Kőrös in der Umgebung der Stüdte Debreczen und Nyiregyháza liegenden 

Flugsandfláche. Ausser diesen ist noch eine Flugsandinselan der Donau bei Deliblat. 

2. Der Löss bedeckte im Diluvium gleiehmássig das ganze Tiefland, wurde 

aber spáter von den Flüssen theilweise weggesehwemmt, und dadurch in zahllose 

Inseln getheilt. 

Flugsand und Löss sind diluviale Ablagerungen. 

3. Das Alhwium der Ftüsse theilt sich in zwei Gruppen : a) Das Alluvium 

der Flüsse, die aus der Ebene entstammen. Diese waren frülier Arme der einzel- 

nen Flüsse gewesen. Mit der Zeit haben sie ihren Lauf durch Ablagerungen 

selbst versandet, so dass sie spüter nur mehr eine Kette von Sümpfen bildeten, 

welche nur bei Übersehwemmungen Wasser erhielten. Das Wasser floss theilweise 

ab, der grösste Theil desselben verdunstete im Laufe des Sommers. Diese ehe- 

maligen Sumpfgebiete, welche heute meistens ausgetrocknet sind, bilden die 

eigentlichen Sodagebiete. 

t Zeitsch. f. prakt. Geologie 1893. S. 61. 
kk Dr. F. SENFT: Torf- und Limonitbildungen. Leipzig 1864. p. 31. 
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Solche Inland-Flüsse sind die ehemals aus der Theiss entspringende Hor- 

tobágy, die sich mit der Kőrös vereinigte und parallel mit ihr und dem heutigen 

Laufe der Theiss, gegen Süden wandte und sich in der Náhe von Szeged in die 

Theiss ergoss. Aus der Maros entsprang bei Arad ein Arm, die sSzárazér,v der 

sich gegen Norden wandte und sich ebenfalls bei Szeged mit der Theiss vereinigte. 

Ein anderer Arm der Maros floss gegen Süden und ergoss sich ebenfalls in die 

Theiss. Aus der Donau entsprang westlich von Zombor ein Arm, der gegen Osten 

bis unterhalb Zombor floss, wo er sich in zwei Arme theilte. Der eine Arm floss 

weiter nach Osten in die Theiss; der zweite Arm nach Süden, wo er sich wieder 

mit der Donau vereinigte. 

b) Die alluvialen Ablagerungen der heutigen Flüsse sind nur zum 

geringen Theil sodahültig, insofern sich das Wasser eines frühern Sumpfes 

bei Übersehwemmungen oder aber in niederschlagsreichen Jahren sich über sie 

verbreiten. 

Was die Zusammensetzung der Flugsandfláchen anbetrifft, so ist zu 

erwáhnen, dass dieselben von parallel aneinander gereihten Hügelzügen durch- 

zogen werden. Zwischen diesen Dünenzügen sind tiefe Mulden, in denen 

das Wasserder Niederschláge abfliesst. Auf der Fláche zwischen der Theiss und 

Donau haben diese Mulden nordwest-südöstliche Richtung. Auf der zweiten Flug- 

sandfláche oberhalb Debreczen, die .Nyirségy genannt, haben sie eine nordnord- 

west — südsüd-östliehe Richtung. Diese Thüler, in welchen das Wasser sich gröss- 

tentheils heute noch zu Sümpfen aufstaut, sind hauptsáchlich der Sitz der S0da- 

bildung und Sodagewinnung. Wenn in trockenen Jahren diese zahllosen Seen 

und Teiche eintrocknen, bedeckt sich der Boden mit einer ein bis zwei em dicken 

Salzkruste. Das Salz wurde seiner Zeit gekehrt, versotten und als etronav in 

Handel gebracht. Heute hat die Sodagewindung fast ganz aufgehört. Die geringe 

Menge von Soda, die heute noch gekehrt wird, wird von den Dörfern, wo sie 

gewonnen worden ist, verbraucht. Auf der beiliegenden Karte sind diese Flug- 

sandgebiete auf braunem Grund schrüg schraffirt. Die zwei Arten von Alluvien 

sind auf dieser Karte mit einander vereinigt, da heute eine Grenze zwischen 

beiden noch nicht gut su ziehen ist. Zu bemerken ist noch, dass, je weiter 

wir von dem Flussbette der heutigen Flüsse uns entfernen, desto hüufiger 

finden wir die kahlen Sodaflecke vor. Jene Gebiete, die noch in der letzten 

Zeit von den Flüssen übersehwemmt worden sind, haben nur wenig Sodagehalt. 

Der Flugsand, sowie der alluviale Thonboden sind im Untergrund (50 oder 

100 em tief) ausnahmslos kalkreich. Im Flugsandgebiet haben wir sogar regel- 

műssig Kalksteinbildungen, die an der Theiss zu Tage treten und gegen die Donau 

zu immer tiefer unter dem Flugsand begraben sind. An vielen Orten, wo die- 

ser Kalkstein "e oder 1 m miüchtig ist, wird er ausgehoben und zu Bauzwecken 

verwendet. 

Der alluviale Theil des Tieflandes ist ein Thonboden mit 20—459/0 colloi- 

dalem Thongehalt. Der Thon enthült nie mehr als 190 Soda. Infolge seiner 

Undarehlássigkeit kommt hier eine Salzauswitterung nur in sehr geringem 

Grade vor. Unter den kahlen Sodaflecken finden wir überall einen festen, 

harten, gegen Wasser und Luft undurchlássigen -.Thonsteino (szikfok, Ortstein) 

vor. Derselbe ist von scehwarzblauer Farbe, steinhart und lüsst sich nur mit der 
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Spitzhacke bearbeiten. Ein Stück ins Wasser gelegt, bleibt tage-, ja wochenlang 

innerlich trocken. Die üussere Hülle löst sich nass geworden wie Candiszucker 

nach und nach ab; derinnere Kern bleibt dabei trocken. Heute habe ich noch 

keine Sodaflecken beobachtet, die im Untergrunde keine kalkreichen Schichten 

gehabt hütten. 

In der Oberkrumme ist natürlich kein kohlensaurer Kalk vorhanden, was 

ja, nachdem hier ehemalige Sümpfe gestanden haben, natürlich ist. 

DIE LÖSSGEBIETE UNGARNS. 
VoN 

HEINRICH HORUSITZKY.Y 

(Mit einer Karte.) 

Meine vorjáhrige Aufnahme erstreckte sich hauptsáchlich auf Lössablage- 

rungen. Bevor ich zur Ausarbeitung derselben schritt, befasste ich mich mit der 

Literatur dieser Ablagerung und war bestrebt, mich besonders darüber zu orien- 

tieren, was die in Ungarn arbeitenden Geologen unter diesem Namen verstanden, 

wie sie diese Gebilde beschrieben, welche Higenschaften derselben als charakte- 

ristiseh bezeichnet wurden und welche ihre Verbreitung ist. 

Wahrend meines Studiums sah ich alsbald, dass der Begriff eLösss noch 

bei weitem nicht so festgestellt ist, dass über seine Definition noch Zweifel herr- 

schen und dass man in der Praxis die Bezeichnung einzelner Autoren nicht als 

unveránderlieh annehmen kann. Abgesehen von den verschiedenen Anschauun- 

gen über die Entstehung des Lösses, sind schon bei der Beschreibung seiner 

charakteristisehen BHigenschaften grosse Abweichungen bemerkbar, seine Abarten 

und Modificationen werden versechieden gekennzeichnet und benannt ; es kommt 

sogar vor, dass der Name Löss für eine Ablagerung ganz verschiedenen Ursprun- 

ges und von verschiedenen Higenschaften gebraucht wird. 

Es wáre sehr wünsechenswerth, wenn diese Meinungsverschiedenheiten 

über dieses wichtige Gebilde beseitigt werden würden. Das Ziel meines heutigen 

Vortrages ist, eine Übersicht der Literatur, welche über die Lössgebiete Ungarns 

handelt, zu bieten und dadurch den heutigen Stand dieser Frage klar zustellen. 

Der Löss Ungarns ist diluvialen Alters. Dies beweisen die Höhenverhült- 

nisse seines Vorkommens, anderseits die Überreste diluvialer Szugethiere, welche 

sich in ihm vorfinden. 

Bezüglich der Entstehung des Lösses folgte eine Theorie der andern. Er 

wurde bald für Gletscher-Schlamm und für eine Teichablagerung gehalten, bald 

sah man in ihm Überreste grosser Flussanschwemmungen, doch keine dieser Er- 

klárungen entsprach vollstándig dem Vorkommen des Lösses in der Natur. End- 

lich erklárt ev. RIcHTHOFEN dieses Gebilde für subaörischen Ursprunges. 

kr Vorgetragen in der Sitzung vom 13. Jánner 1897. (Im Auszuge mitgetheilt.) 
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v. RIcCHTHOFEN stellte seine Theorie in Asien fest, wo der Löss seine 

grösste Verbreitung erreicbht, und wo er noch in fortwáhrender Ablagerung 

begriffen ist; das aber diese Theorie auch auf den Löss Ungarns vollstündig 

passt, beweisen B. v. INxey.s ausführliche Darlegungen.X Bin Unterschied liegt 

nur in der Müchtigkeit beider Ablagerungen. Wáhrend bei uns zu Lande eine 

Ablagerung von 60 m Michtigkeit zu den Seltenheiten gehört, finden sich in 

Asien Schichten vor, deren Máchtigkeit v. RICHTHOFEN auf 700 m schützte. 

Ausserdem finden wir 400 m über dem Meeresspiegel nur ausnahmsweise 

eine Lössablagerung, wáhrend solche dort bis in einer Höhe von 1900—2500 m 

vorgefunden werden. 

Dass der Löss Ungarns keine Wasserablagerung ist, beweisen die in den- 

selben zerstreut liegenden Landschnecken, wie Succinia, Pupa, Helix u. s. w. ; 

die Süsswassersehnecken Planorbis, Lymnea, Valvata u. s. w. kommen nur in 

den Mulden, im Lösse secundüárer Lagerung, schichtenweise vor. 

Ausserdem spricht noch die Verbreitung des Löss gegen eine Ablagerung 

aus Gewüssern. 

In dem Gebirge von Budapest liegt der Löss 347 m, im Baranyer Comitate 

300—400 m, im Bakonyer Gebirge 400, vielleicht bis 500 m hoch; auf den Ab- 

höngen des Hegyalja-er Gebirges findet er sich 383 m, im grossen Tieflande 

100 m, im Comitate Krassó-Szörény (nach Trerze) 200 m hoch vor. In den 

westlichen Comitaten, namentlich in Vas und Sopron, sowie im siebenbürgischen 

Becken und im Thale der Maros fehlt diese Ablagerung günzlich, trotzdem 

hier die Höhenverháltnisse den oben erwüáhnten vollstándig entsprechend zwi- 

schen 300—-400 m wechseln, und trotzdem das Thal der Maros, welches das 

grosse Tiefland mit dem siebenbürgisehen Becken verbindet, allmálig von 90 bis 

350 m Höhe ansteigt. Wenn der Löss eine Wasserablagerung würe, vorausge- 

setzt, dass derselbe in den Comitaten Vas und Sopron abgescehwemmt wurde, 

műüsste er sich dagegen im siebenbürgisehen Becken und im Maros-Thale in 

ursprünglicher oder secundárer Lagerung unbedingt vorfinden. 

Der Löss ist von seiner Entstehung an bis heutigen Tages mannigfachen 

Einwirkungen unterworfen gewesen. An vielen Orten wurde er von seiner ersten 

Lagerstátte auf weite Enifernungen versehwemmt und daselbst wieder abgela- 

lagert. S0 ist der Löss des grossen Tieflandes grösstentheils ein vielfach überla- 

gertes Gebilde ; es ist kein typischer Löss mehr, sondern dessen versehwemmtes 

Product, so dass weder seine physikalischen, noch seine chemischen Bigenschaf- 

ten, noch sonst seine Zusammensetzung denjenigen in ursprünglicher Lagerung 

gleichkommen. 50 finden wir z. B. im typischen Löss 309/ feinste Theile (Argilite, 

Schlick und Staub bestehend aus Körnern von unter 0,01 mm Durchmesser), 

wührend im versehwemmten Löss diese Bestandtheile 40—509/ betragen. Wel- 

cher Name für dieses Product am geeignetesten würe, das sei spüter erörtert. Auf 

der beiliegenden Karte ist verscehwemmter wie ursprünglieher Löss mit einer 

und derselben Farbe verzeichnet. 

Die erste Beschreibung des Löss finden wir in einem im Jahre 1861 

: Földtani Közlöny Bd. VIII, p. 15. 
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erschienenen Werke von Dr. J. SzaBó vor; er egebrauchte zwar anstatt der 

Bezeichnung Löss den Namen Lehmmergel, doch aus der Beschreibung dieser 

Bodenart ersehen wir, dass hiemit Löss gemeint war. 

Er sehreibt von dieser Bodenart, dass sie von hellgelber Farbe, eine 

Mischung von Lehm, Sand und Kalk sei, Schnecken und Kalkconcretionen 

enthalte; auserdem findet er es für wichtig zu erwáhnen, dass der Löss nur am 

Rande einstiger Flusslüufe und in mit diesen im Zusammenhange stehenden 

Becken zu finden sei, und dass er eine Anhüufung verschiedener Verwitterungs- 

producte ist; J. Haravárs versteht unter dem Namen Löss immer ein Product 

subaériscehen Ursprunges ; B. v. Ixxey befasste sich in der neuesten Zeit am ein- 

gehendsten mit den Lössablagerungen, und hült bei der Definition des Löss des- 

sen petrographische Beschaffenheit in erster Linie für wichtig. 

Bei dem Schlámmen des Löss ist die IV. Classe (siehe die Tabelle), deren 

feinster Sandgehalt 0,02— 0,05 mm Korngrösse besitzt, bezeiehnend, davon enthült 

er 30—409/. Sandkörner von 0,2 mm Durchmesser (d. 1. die VII. Classe) finden 

sich in ihm spárlich vor. Bei dem versehwemmten Lösse oder Lösslehm ist dessen 

Thon- und Sehlammgehalt in erster Linie in Betracht zu ziehen. Wührend der 

normale Löss hievon24—359/ enthált, betrügt dieser Gehalt beim Lösslehm 45 9/o . 

Das Ergebniss der mechanischen Analyse des Lösslehmes hüngt vielfach von der 

Lage des Punktes ab, von welchem wir die zur Analyse verwendete Bodenprobe 

genommen haben ; ob er nahe oder weit entfernt von der ersten Lagerstátte des 

Löss, oder ob derselbe in einer Mulde oder auf einer Anhöhe liegt. 

Beim normalen Löss ist auch dessen Kalkgehalt theilweise massgebend. 

Bei den ő vorliegenden Proben ist er wie folgt : 

Deliblat S AZ ASZ NV/ 

Mibol j 92.040 a 

Muzsla . . S KOZ At 

(( £ 43 30.226 (( 

( 5 (a SZAT 25 
, 

Alsó-Bogát 34,926 a 

Was den kohlensauren Kalkgehalt der einzelnen Bestandtheile des Löss 

anbelangt, so finden wir den grössten Gehalt im Schlick, dann im Thone, 

abgesehen natürlieh von dem Bestandtheile von der VII. Classe über 0.2 mm 

Korngrösse, welcher hauptsáchlieh aus Kalkconcretionen und Bruchstücken von 

Scehneckengehüusen besteht. 

Im Folgendem habe ich die gesammten Higenschaftsbezeichnungen, die 

sich in den oben erwáhnten Schriften vorfinden, einfach summirt, um aus ihnen 

eine Definition ableiten zu können. 

eDer Löss ist eine Anhüufung von Verwitterungsproducten verschiedener 

Gesteine; hat hellgelbe Farbe, enthült immer kohlensauren Kalk, ist nicht 

übermássig nass, trocknet nie vollstándig aus, schrumpft micht zusammen, 

bekommt in Folge dessen beim Austrocknen keine Risse, im Wasser zerfüllt 

er rasch, ist wasserdurchlássig, feinkörnig, nicht plastisch, von feiner Structur, 

porös, subaörischen Ursprumges, schichtenlos, bildet bei Absonderung immer 

senkrechte  Wiünde, enthált viel Kati, aber Phosphorsüáure nicht immer in 

genügendem Maasse: giebt als Acker sichere Ernten, ist zum Anbau von den 
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DIE LÖSSGEBIETE IN UNGARN. Vi3 

verschiedensten Culturpflanzen geeignet, enthült Landschnecken und Überreste 

diluvialer Süugethiere, sowie Kalkconcretionen. 

Von diesen vielen Eigenthümlichkeiten die bezeichnendsten ausgewühlt 

lautet die Definition wie folgt : 

eDer Löss ist ein Lehmmergel von hellgelber Farbe, wenig plastisch, 

porós, kalkhaltig, ehne Schichtung und bildet bei Absonderung immer senk- 

rechte Wünde. 

Nun würe noch die Frage zu erörtern, ob in der Literatur nur der normale 

Löss oder ob auch dessen, versehwemmtes Product mit demselben Namen zu 

bezeichnen ist? Dass der versehwemmte Löss eigentlieh auch nur Löss ist, 

darin stimmen fast alle Fachmönner überein, sie weichen nur bei der nöheren 

Bezeichnung dieses Productes von einander ab. Für dieses letztere fand ich 

drei Benennungen vor, u. Zw. : 

1. Lehmiger oder sandiger Löss. 

2. Lössáhnlicher Lehm. 

3. Versehwemmter Löss-Lehm (Löss-Sand). 

Den normalen Löss nennen wir schlechtweg Löss oder lehmigen Löss; 

enthált er mehr sandige Bestandtheile, dann sandigen Löss. 

Benennen wir nun den normalen Löss als lehmigen Löss, oder einfach 

Löss oder mit betrüchtliehem Sandgehalt sandigen Löss, so müssen wir dem ver- 

sehwemmten Löss, infolge seiner von dem normalen Löss abweichenden 

Eigenschaften einen besonderen Namen geben; es fragt sich nur, welcher von 

den dreien der richtige würe ? 
Die Bezeichnung clehmigen Lösss können wir nicht gebrauchen, da, wie 

gesagt, mancher normale Löss so benannt wurde. 

Unter dem Namen elössühnlieher Lehmo verstehen wir weiters eine solche 

Bodenart, die Lehm ist und mit dem normalen Löss nur eine entfernte Áhn- 

lichkeit hat. Wir können darunter das zusammengesehwemmte Product des 

eigentlichen Löss verstehen, oder einen tertiüren Lehm, wie ich einen solchen 

bei Bajta mit Herrn B. v. IsxEx zu sehen Gelegenheit hatte, der ganz wie Löss 

aussah; weiters können oft alluviale Schlammablagerungen ein lössühnliches 

Aussehen haben. 

Ich halte für das versehwemmte Product den Ausdruck cLöss-Lehmo als 

den zweckentsprechendsten. Darunter ist eine Bodenart zu verstehen, die aus 

Löss entstand und noch Zeichen seines Ursprunges an sich trágt, sonst aber die 

physikalisehen und petrographischen Higenschaften eines Lehmes besitzt. Das 

Wort Löss dient nur als Attribut zu dem Hauptworte Lehm. Ist das Product mit 

mehr Sand untermengt, so wird Löss-Sand die passende Bezeichnung sein. In 

Folge dessen halte ich nun die nachstehenden Namen für die Bezeichnung der 

Löss-Spielarten am geeignetesten : 

1. Typischer Löss, 

2. Sand-Löss, 

3. Löss-Lehm, 

4. Löss-Sand (Lössáhnlicher Sand). 

Die ersten zwei Ausdrüche gelten für den ursprünglichen Löss, die zwei 

letzteren für das versehwemmte Product desselben. 

Földtani Közlöny XXVIII. köt. 1898. teséezéet 4. ÉRSLT 8 
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KLEINERE MITTHEILUNGEN. 
VoN 

Dr. FRANZ SCHAFARZIK.X 

DIE GESTEINE DES KLEINEN EISERNEN THORES. 

Dem Director der Donau-Regulirung am 6 Eisernen Thore Herrn GEoRG 

Ruróró verdanke ich zwei Gesteinsstücke, welche vom Felsen des kleinen Bisernen 

Thores, welcher unterhalb des c kisernen Thoress mitten im Donaubette empor- 

ragt, herstammen. Die Regulirungsarbeiten sind daselbst soeben im Zuge. 

Wihrend die im grossen Canale des Bisernen Thores beobachteten Gesteine 

sehwarze Thonschiefer, Kalkschiefer und glimmeriger, Ouarzkörner führender 

Kalk waren, machten sich die am kleinen Eisernen Thore gefundenen Gesteine 

sowohl durch ihren ganz abweichenden Habitus, wie auch durch ihre unverhült- 

nismássig bedeutendere Hárte in unangenehmer Weise bemerkbar. 

Von den zweierlei Gesteinen ist 

Nummer I. ein lichtgrauer, feinkörniger, sehr frischer Mikroklingneiss mit 

schwarzem Glimmer. Makroskopisch sieht man, dass sich in dem die Hauptmasse 

des Gesteines ausmachenden (Ouarz-Feldspath-Gemenge der spárlich eingestreute 

schwarze Glimmer in geraden parallelen Streifen vorfindet, was dem Gesteine die 

Schieferstruktur verleiht. U. d. Mikroskop ist diese Schichtung nicht gut zu be- 

obachten und erscheint die Struktur vielmehr granitisch körnig. 

Als einen Hauptgemengtheil des Gesteines müssen wir den Mikroklin er- 

wühnen, den wir im polarisirten Lichte zufolge seiner gitterförmigen Beschaffen- 

heit mit Leichtigkeit erkennen. Daneben finden wir aber auch solche Feldspath- 

sehnitte, an welchen diese Gitterstruktur nicht zu beobachten ist. Dieselben können 

entweder Schnitte von gewöhnlichen Orthoklasen, oder aber auch Mikrokline nach 

der Flüche M sein, an welcher bekanntlich die gitterförmige Zwillingswachsung 

nicht beobachtet werden kann. 
Ausserdem liegen im Dünnscbliffe untergeordnet einige unter kleinem 

Winkel auslösehende Plagioklase. 
Als drittes Mineral ist Ouarz zu nennen, welcher Gemengtheil neben dem 

Mikroklin dominirend im Gesteine auftritt. Seine Körner sind ebenso, wie dieje- 

nigen der Feldspüthe unregelmüssig, xenomorph. Den Ouarz finden wir nicht nur 

als selbststündigen Gemengtheil im Gesteine, sondern auch in Form von mehr- 

X Vorgelegt der am 5. Mai 1897 abgehaltenen Sitzung. 
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weniger abgerundeten Körnern als Einschlüsse im Mikroklin. In einigen Füllen ist 

derselbe in dünnen Verzweigungen pegmatitiseh mit dem Feldspathe verwachsen. 

Jene Durchschnitte des Onarz, welche zwischen gekreuzten Nikols sich isotrop 
verhalten, zeigen im convergent-polarisirten Lichte sehr gut das Axenbild und 

mit der "4 Undulations-Glimmerplatte auch den positiven Charakter der Doppel- 
brechung. 

Die Biotitsehuppen liegen im Dünnsebhliffe verstreut. Die Lüngsschnitte 

dieses Minerals sind stark dichroistisch, wáhrend die Ouerschnitte fast gar keinen 

Pleochroismus besitzen und ein scheinbar einaxiges Axenbild liefern. Die Biotit- 

bláttehen sind mitunter parallel mit farblosen Muscovitlamellen verwachsen. 

Scehliesslieh müssen wir als accessorischen Gemengtheil den Zirkon erwáh- 

nen, dessen kleine Krystüllchen lichtbráunlich sind und mitunter eine schöne 

zonale Zeichnung aufweisen. Im polarisirten Lichte zeigen dieselben eine gerade 

Auslöschung und ein ungemein lebhaftes Farbenspiel. 

II. Das zweite Gestein ist ein anscheinend dichter bráunlich-grauer (uar- 

zit, auf dessen Sehichtungsfláchen wir makroskopisch winzige braune Biotitblátt- 

chen, auf den Ouerklüften dagegen Adern, gebildet von weissem Ouarz und grü- 

nem, blátterigem Chlorit, bemerken. 

Unter dem Mikroskope erweist sich dieses Gestein als aus kleinen unregel- 

miüssigen, in der Schichtungsrichtung etwas gestreckten Ouarzkörnern und dicht 

dazwischengestreuten, jedoch orientirt liegenden Biotitbláttehen bestehend, in wel- 

chem Gemenge als weitere accessorische Gemengtheile spüárlich einzelne schwarze 

opake Erzkörner und mikroskopisch kleine Zirkonkrystállechen vorkommen. 

Es geht daher aus dem Angeführten hervor, dass die in Rede stehenden 

Gesteine der Serie der krystallinischen Schiefer angehören. Uns hat das Auftreten 

von krystallinischen Schiefern in der Gegend des kleinen Eisernen Thores durchaus 

nicht überrascht, da wir anlásslich unserer im Jahre 1893 ausgeführten Excursio- 

nen das Vorhandensein von krystalliniscehen Schiefern auf der ramünischen Seite 

bereits etwas oberbalb des Case de picneris, auf serbischer Seite dagegen un- 

" mittelbar unterhalb der Ortschaft Sibb, im Ganzen daher unterhalb der östli- 

chen Endigung der Plocsa-Bank des Eisernen Thores constatirt hatten, 

1 

CALCIT AUS DEM MINIS-THALE IM COMITATE KRASSÓ-SZÖRÉNY. 

Unser Mitglied, Herr FRIEDRICH SCHRÖCKENSTEIN, Bergingenieur in Szekul, 

hat im Sommer vorigen Jahres (1896) eine schöne Stufe von jenem Calcitvorkom- 

men welches, von H. HőrFER im Jahre 1891 in TscHERMAXK "S Min. und petr. Mitth. 

Band XII. p. 487. unter dem Titel a Corrosionserscheinungen am Kalkspathe 

von Steierdorf (Banat)s in Wort und Zeichnung beschrieben worden ist,X der 

k. ung. geologischen Anstalt zum Geschenke gemacht. Der Entdecker dieses 

" Vergil. das Referat im Földtani Közlöny. Band. XXVI. p. 150. 

9x 
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Vorkommens, Herr FRIEDRICH SCHRÖCKENSTEIN üusserte sichin einem an die Direc- 

tion der kön. ung. geol. Anstalt gerichteten Schreiben bezüglich des Fundortes, 

dass die Stelle, wo die Calcitkrystalle die der unteren Kreide (Urgo-Aptien) ange- 

hörige Kalksteinwand überziehen, von der Coronini-Ouelle nicht 2, wie dies bei 

HőórER angegeben ist, sondern etwa 3 Km NW-lich, an der Nordseite der nach 

Bosovicz führenden Strasse gelegen ist 

Die eingesendete Krystallgruppe besteht aus gyrossen —2R x (0211) Rhom- 

botdern, deren Kantenlüngen 2—6 cm, ja in einem Falle sogar 10 cm betragen. 

Gegen die Polecken zu sind die Flichen genügend rein, gelblich-bráunlich 

durchsecheinend, wührend sie gegen die Seitenkanten zu corrodirt, wie zerhackt 

aussehen und umso intensiver eisenockerfarben sind, je stürker die Corrosion 

vorgeschritten ist. Nach HörER enthült dieser Calcit 0,05019/0 Fe, was 0,104.0/9 

Fe COs entspricht. Nachdem anlásslieh der Fortführung des lösliehen Ca COs die 

zu Eisenhydroxyd umgesetzte Kisenverbindung als unlöslicher Rückstand auf den 

corrodirten Flichen zurückbleibt, entsteht sechliesslieh eine Kruste, welche den in 

Rede stehenden Krystallen ihre erwáhnte schmutzig dunkelbraune Föárbung 

verleiht. 

Die Corrosion zeigt sich auf den Flichen in Form gerader einander kreu- 

zender ausgefressener Linien, deren Lage auf den von HörER beschriebenen 

2—3 cm grossen Krystallen sich auf die —/2R x (10124 Flchen zurüeckführen 

liess. Hiebei bemerkte jedoch HörER ganz ausdrücklieh, dass es auffallend sei, 

dass sich nicht auch Corrosionslinien der Flöche R x (10114 entsprechend vor- 

fánden. Unsere Stufeist daher umso interessanter, als wir auf ihren Krystallen 

nicht blos die Corrosionslinien nach — "eh, sondern überdies auch noch recht 

krüftig nach dem Spaltungsrhomboéder R constatiren können. 

Gegendie reineren Polecken zu finden wir auch auf unserem Exemplare 

die von HöFER erwáhnte und auch bildlich dargestellte dachziegelförmige Corro- 

sion sehr schön vor. 

Schliesslich sei noch erwáhnt, dass unter den unregelmássig gestellten 

Krystallen unserer Stufe zwei —2R derart mit einander verwachsen sind, dass sie" 

als Durchdringungszwillinge betrachtet werden können, bei denen die Hauptaxe 

gemeinschaftlich ist, das eine Rhomboüder aber gegen das andere in der Rich- 

tung der Nebenaxen um 609 gedreht erscheint. Dieser Fall gemahnt uns an die 

von J. KupERsarscnH besehriebenen Calcite mit ühnlicher Zwillingsverwachsung, 

die an der Hinmündung des Calugra-Thales in die Minis, ungefáhr 8 km von der 

Coronini1-Ouelle NW-lich anzutreffen sind.k 

J. KUDERNATSCH : Geologie des banater Gebirgszuges. — Sitzungsber, d. kais. 

Akad. d. Wissenschaften. Wien, 1857. Band XXIII. 141—42. 
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HA 

CALCIT VON BÉKÁSMEGYER BEI BUDAPEST. 

Anlösslich der Reambulirung des nördlichen Blattes der Umgebung von 

Budapest erhielt ich im Herbste 1895 vom Aufseher des EpvuaRD NExsehen Dach- 
steinkalkbruches am Rókahegy bei Békásmegyer einen selten grossen Calcitkry- 

stall. Nach der Mittheilung des Aufsehers wurden in eimem Hohlraume des Dach- 

steinkalkes zwei solch grosse Calcite gefunden, von denen ich einen für unsere 

geol. Anstalt erhielt, wáhrend das andere, etwas beschüdigte Exemplar in die 

Sammlung des Herrn Obergymnasial-Professors Dr. L. FiaALowsxYy gelangte. 

Unser Krystall stellt einen schönen R3 z (2131) Durchdringungszwilling 
nach der Basis dar. Von seiner Grösse können wir uns leicht einen Begriff 

bilden, wenn ich mittheile, dass seine schürferen Polkanten ca 20 em, die stum- 

pfen 22 em, die Seitenkanten dagegen durchschnittlieh 10 em lang sind. 

Nöher betrachtet finden wir die Masse unseres Krystalles weisslich, stellen- 

weise sogar durchsichtlich. Die Kanten sind alle gut ausgebildet, die Flöichen — 

bis auf zwei, die durch nachtröágliche Corrosion etwas vertieft sind und rauh erschei- 

nen, — genügend eben und glatt. Diese Flichen sind aber zumeist von einer licht- 

braunen kalkig-ockerigen Kruste überzogen, die man stellenweise, wo die darun- 

ter befindlichen Fláchen glatter sind, mit einem Messer leicht absprengen kann. 

Es ist nicht uninteressant, dass auf den zwei erwáhnten unvollkommen aus- 

gebildeten Flichen unseres Krystalles kleine Krystállehen einer jüngeren Calcit- 

generation sitzen, die wasserhell sind und insofern sie nicht von der Oekerkruste 

überzogen sind, an ihren Flchen einen vollkommenen Spiegelglanz besitzen. 

Merkwürdiger Weise sind diese kleinen, durchsehnittlieh 5 mm besitzenden 

Krystüllchen viel flüchenreicher, als der Hauptkrystall. Indem ich dieselben 
mit den an Ofener Calciten vorkommenden Formen verglich,X konnte ich an den- 

selben folgende Flichen beobachten, wobei ich vor Allem bemerken muss, dass sie 

sümmtliech einfache Zwillinge im Sinne der Fig. 5. auf der I. Tafel der MELCczER- 

schen Abhandlung darstellen. 

Als dominirende Flüche tritt an ihnen AR3 x (2131) auf, die oben von der 
Fláche AR x (1011) zugespitzt wird. Die schárferen Polkanten des Skalenoöders 
R3 werden durch schmale leistenförmige Flichen von —2R x (0221) abgestumpft, 

unterhalb welecher dann das Prisma coR (1011) zu finden ist. Am unteren Ende 

der stumpferen Polkanten von B3 tritt die Flüche 4R (4041) auf, zu deren beiden 

Seiten, ebenso wie auch beiderseits der Flöche coR die winzigen Flöchen eines 

steilen Skalenoüéders sichtbar sind, die aller Warhscheinliecehkeit nach dem von 

Herrn MEcczER an Ofener Calciten neu entdeckten 3R"/, entsprechen dürften, 
und sehliesslieh wenn ich es richtig deute, befindet sich unterhalb der Flüche 

4R auch noch die Spur des sehr steilen Rhombozders 16 R. 

X 5. Gusrav MELCZER: Daten zur krystallographischen Kenntniss des Calcites 

vom kleinen Schwabenberge bei Budapest. — Földtani Közlöny. Bd XXVI. p. 79. 
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DER MAMMUTHFUND VON EGER. 
VoN 

J. HALAVÁTS. 

Im SW-lichen Theile von Eger (Erlau), am S-lichen Abhang des Pap-Berges 

stiess man beim Strassenbau neben dem Szalóker Wege aut Mammuthreste. Von die- 

sen wurden mir ein oberer linker Backenzahn und ein 34 em langes Stosszahnfrag- 

ment übergeben. Ich liess am Fundorte weiter nachgraben und so gelangten wir in 

den Besitz eines 180 em langen und schenkeldicken Stosszahnes, der aber an beiden 

Enden etwas beschüdigt ist; neben diesem lag der obere linke Backenzahn. Aus 

den Lagerungsverhültnissen ist es ersichtlich, dass das Thier nicht an der Fund- 

stelle verendete, sondern vom Wasser hieher transportirt wurde. 

Bei Eger wurden schon im Jahre 1894 im N-lichen Theile der Stadt der 

Backenzahn und drei lange dicke Stosszahnfragmente gefunden, welche ebenfalls 

in das Museum der. kel. ung. geologisehen Anstalt gelangten. 

LITERATUR. 

(1.) Nevnor-Suskt J. :  Petroleum- Vorkommen bei Zsibó, Szilágyer Comitat 
(Ungarische Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1893. IX. Jahrg. p. 146.) 

Den angestellten Untersuchungen zufolge sollen nach Verfas ser die bei 

Zsibó obwaltenden günstigen geologischen Verhültnisse den Schluss zu ziehen 

erlauben, dass hier der Ersechliessung abbauwürdiger Oelmengen nichts im Wege 

steht, nur wáre es unbedingt nothwendig, an mehreren Punkten in grössere Tiefe 

einzudringen. 

Die Ausdehnung des Vorkommens wird mit circa 21 km? veranschlagt. 

Da das Revier mit. dem Boryslawer in naher Verwandtschaft steht, ist die 

Möglichkeit, bei eventuellem Bohren auch OÖzokerit anzutreffen, nicht ausge- 

schlossen. 
Der apodiktische Satz des Verfassers: xs steht aber fest, dass Bohrlöcher 

in dieser Gegend mit 15—25 Barells pr. Tag anhaltend und nicht selten sein 

werdenv erregt nach den bis jetzt in der Gegend gemachten Erfahrungen doch 

einiges Bedenken. Dr. AuGusT FRANZENAU. 

(2.) 4 Marmorvorkommen bei Unter-Sebes. (Verhandlungen und Mit- 

theilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. Her- 

mannstadt, 1894. XLIII. Jahrg. p. 91.) 

Das Marmorvorkommen liegt etwa 6 km in horizontaler Erstreckung bach- 

aufwárts vom Dorfe Alsó-Sebes und dürfte zwischen 100 und 200 m michtig sein. 
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Der Marmor ist krystalliniseh, von mittlerer Grösse des Kornes, von theils weisser, 

theils röthlicher Farbe. Hine deutliche Schichtung verursachen den Kalk durch- 

streichende Hornblende und Glimmerschichten. Das Streichen dieser hült im AIll- 

gemeinen die Richtung 50—NW ein. In den höher gelegenen Theilen herrschen 

Glimmer, dann Ouarz und Granaten vor, so dass das Vorkommen in eine nach 

SW unter 70? einfallende Gneissbildung übergeht, 

Das Vorkommen unterteuft ein gneissartiger Glimmerschiefer. 

Dr. ÁuGusT FRANZENAU. 

(3.) xX. Das Kohlenbergwerk Fénye-Kostolány und Fbedecze. (Ungari- 

sche Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1894. X. Jahrg. p. 41.) 

Die Kohlenformation besagter und im Barser Comitate gelegenen Orte gehört 

der Neogen-Formation an, indem die Flötze zwischen Trachyt und Trachyttuff 

gelagert sind. Ersterer, das Liegende, (im Original-Aufsatz als das Hangende be- 

zeichnet) dem eruptiven Charakter zufolge Mulden und Süttel bildend, liess eine 

horizontale Flötzbildung nicht zu Stande kommen ; diese passte sich eben den 

vorhandenen Gebirgsformen an, lagerte sich in gesonderte Bönke gegliedert und von 

tauben Zwischenmitteln durchsetzt ab, zuweilen auch im Streichen und Verflá- 

ehen von einander abweichend. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass auch 

spütere Trachytausbrüche, als die Kohlenbildung beendet war, die Kohle in ihrer 

Lage gestört haben. 

Es kommen drei übereinander gelagerte Bönke vor. Die unterste 0,6—0,8 m 

máchtige sitzt dem Trachyt auf und ist durch 0,3—0,6 m Deckmittel von der 

12 m michtigen Mittelbank getrennt. Zwischen dieser und der 1,5—1,8 m 

müchtigen Oberbank ist die taube Lage 0,6—1,2 m stark. 

Die Bánke fallen 25 Grad gegen West und streichen Süd-Nord. 

Die Kohle der Oberbank ist der Struktur nach lignitartig, diejenige der Mit- 

telbank, in ausgedehnten Partieen, nimmt den Charakter einer Glanzkohle an, die 

der tiefstliegenden Bank ist eine ausgesprochene Glanzkohle. 

Ueber den Heizwerth der Kohlen liegen keine bestimmten Daten vor. 

Der Kohlenvorrath wird mit 50 Millionen Meterzentner veranschlagt. 

Dr. ÁAugusr FRANZENAT. 

(4.) ZEYNEK R. v.: Schwefelsinter aus Warasdin-Töplitz in Kroatien. 

(TSCHERMAK" s Mineral. und petrogr. Mittheil. 1895. XV. p. 192.) 

In einer kurzen Notiz werden die in den steinernen Canülen der Sechwefel- 

thermal-Ouellen sich abgesetzten Sehwefelsinterbildungen beschrieben. 
Dr. K. ZIMmánYyI. 

(5.) LöRExrHEY E.: Die pontischen Faunen von ciált und Hidegkut im 
Gross-Kokelburger Comitat. (Revue über den Inhalt des Ertesitő. Si- 
tzungsberichte der medic.-naturwiss. Section des siebenbürg. Museum- 

Vereines. Kolozsvár, 1893. XVIII. Bd. p. 89. Naturwiss. Abth.) 

Von der im Oltthale gelegenen Gemeinde Gált oder Szász-Ugra nördlich 
sich ausbreitenden Wiese, sind die pontischen Bildungen als blauer Thon, am 
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( 
nördlichen Fusse der Kirche als rother (im ungarischen Texte als Thon bezeich- 

neter) Thonmergel entwickelt, welchen eine michtige Pasaltlapilli-Schichte 

deckt. (Letztere ist in der Geologie Siebenbürgens von HAvER und STACHE als das 

Liegende angeführt.) An der Berührungsstelle der zwei Gebilde ist der Thonmer- 

gel hart und sieht so aus, wie wenn er gebrannt würe. Hine chemische Untersuchung 

bewies das Vorhandensein von Kalk und Eisenoxyad, letzteres kann nur durch 

Infiltration aus der Hangendschicht dort hinein gelangt sein. 

Die im Thonmergel auftretende Fauna ist an Individuen wohl genug reich, 

an Arten aber arm. Die Schalen, mit Ausnahme der Ostracoden, sind alle zer- 

drückt. 

Bestimmt wurden folgende Formen : 

Congeria croatica Bnus., Congeria (rnezdai Bgus., Gardium x. r., Vivipara 

Vukotinovici FRNFLD., Hydrobia prisca Ngum., sowie die erwüáhnten Ostracoden. 

BEbenfalls im Oltthale liegt auch Hidegkut, wo östlich vom Dorfe am Fusse 

des La Gruja Berges die pontische Ablagerung, wie bei Gált, aus rothen, mit 

einer Basaltlapilli-Schichte überlagerten Thonmergel besteht. Das Vorkommen 

der hier gefundenen Reste ist analog dem des im Vorigen beschriebenen Fund- 

ortes. Angeführt sind : 

Congeria croatica BRus., Congeria (rnezdai Beus., Vivipara sp., Bythinia 

labiata? Neum., Hydrobia prisca NEum., Valvata priscinalis MünL., Neritina 

crenulata KLEIx. 

Eine Vereleichung der beiden Faunen zeigt ihre grosse Übereinstimmung. 

Congeria croatica, Congeria Gnezdai und Hydrobia prisca treten gemeinsam aut ; 

ein Unterschied liegt nur darin, dass bei Gált die Vivipara Vukotinovici do- 

minirend auftritt, bei Hidegkut hingegen die Congerien die Hauptrolle spielen. 

Obwohl die Ueberlagerung der tieferen pontischen Schichten durch die er- 

örterten nirgends beobachtet wurde, werden diese trotzdem auf Grund ihrer Fau- 

nen in den oberen Horizont der pontischen Schichten gestellt und als Vertreter 

des Congeria rhomboidea-Horizontes betrachtet. 
Dr. AugusT FRANZENAv. 

(6.) PRocHázka Vnap. Jos.:. Uber fossile Creusien des máhrischen, mieder- 

österreichischen, steierischen und kroatischen Miocán. (Nach dem Re- 

sumé der sRozpravy őeské Akademie cisate Frantiska Josetfa pro védy, 

slovesnost a umőéni v. Praze. v. Praze. 1893. Trida II. Roőnik II. Cislo 

I. p. 25.s Zeitschrift.) Mit 2 Tafeln. 

Das seichtere Meerwasser liebende Cirripedien, Creusien wurden aus den 

Miocön-Ablagerungen Ungarns und Croatiens von Fraknóváralja, Sct.- Margitta 

und Podsused angeführt, namentlieh (reusia Sturiw. sp. von öct.-Margitta 

Comitat Sopron) und Creusia costata KRAMB.-GoRxJ. von Podsused, über welchen 

Rest schon berichtet wurde. Dr. A. FRANZENAU. 

k Földtani Közlöny. Budapest, 1891. XXI. Bd. p. 258. 
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(7.) PRgocHázxa Vrap. Jos.: Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna des 

marinen Tegels und des diesen überlagernden Samndsteines von Walbers- 
dorf. (Nach dem Resumé der cRozpravy éeské Akademie cisajre Frantióka 
Josefa pro védy, slovesnost a uméni v. Praze. v. Praze. 1892. Trida II. 
Rocnik I. Úislo 37. p. 22. Zeitschrift.) 

Verfasser bespricht das von ihm gesammelte und bearbeitete Material die- 

ser des öfteren besprochenen Ablagerung und kommt zu der schon von KITTL 

geüusserten Ansicht, dass die im Tegel eingebettete Fauna eine Tiefseefauna ist, 

welche der des Schliers nahe steht, im Ganzen aber weitaus verwandter mit der 

Badener Fauna sich erweist, somit eine Mittelstellung zwischen beiden ein- 

nimmt. 

Im Ganzen wurden 205 Arten festgestellt und zwar 83 Foraminiferen, 

6 Korallen, 2 Vermes, 2 Echinodermen, 3 Bryozoen, 26 Lamellibranchiaten, 

65 Gasteropoden und 18 Fisch-Otolithen. 

Die Fauna des im Hangenden vorkommenden, von Fucws entdeckten Sand- 

steines entspreche dem Turritellen-Sandstein von Steinabrunn. 

Dr. AuGusrT FRANZENAU. 

(8.) ScHRoprT F.: Die Foraminiferenfauna des miocánen Molassesand- 

steins von Michelsberg umnweit Hermannstadt (Siebenbürgen). (Bericht 

über die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/ M. 
1893. p. 155.) 

FRIEDR. KINKELIN sammelte gelegentlich einer Studienreise durch Oester- 

reich-Ungarn X aus einem stark glimmerigen, in manchen Schichten grobkör- 

nigen Sandstein bei Kis-Disznód die vom Verfasser im Folgenden bestimmten 
organischen Reste : 

Biloculina bulloides D ORe., B. depressaD" ORB., Spiroloculina limbata D ORx., 
Sp. cfr. arenaria BRapy, Miliolina seminulum L. sp., M. Haidingeri DOnx., M. ve- 
nusta KARB. sp., M. Auberiana D ORw., M. trigonula Lam. sp., M. circularis BoRw. 

sp. M. aff. labiosa DORB. sp., M. bicornis WaAcx. n. Jac. sp., M. Linnaecana D ORE. 

sp., M. cf. Ferussaci D ORB. sp., M. reticulata D ORE. sp., Hauerina compressa DORB.. 

H. ornatissima Kang, sp., Plamispirina contraria D ORB. sp., Cornuspira involvens 

Rss., Peneroplis pertusus FoRsuL sp., Orbiculina rotella  DTORB., Alveolina melo 

D ORB., A. Haueri D ORE. 

Textilaria carinata D ORB., T. sagitula DErx., T. gramen vOne., T. cf. ag- 

glutinans DORe., T. conica DORB., var., ? Gaudryina subrotundata ScHwaG., ? 

Clavulina communis D ORE. k 

Chilostomella ovoides Rss , Allomorphina macrostoma KARR. 

Glandulina laevigata D ORB., Gristellaria cultrata MOoNTr. sp. 

Folymorphina gibba D ORB. sp., P. ovata DORB., P. problema DOns., P. tu- 
berculata DORB. sp., Uvigerina pygmaecea 9 ORE. 

t Siehe: Földtani Közlöny. Budapest, 1893. XXIII. Bd. p. 145. 
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Globigerina bulloides DORB., (Gr. bílobata DORp., Sphaerordina bulloides 

D ORB., Discorbína orbicularis TERe. sp., D. platyomphala Rss., Truncatulina 

Haidingeri v7ORs. sp., T. Dutemplei DORs. sp., T. lobatula WaArx. n. JAc. SP. 
Pulvinulina Boueana wORx. sp., P. Partschiana D ORE. sp., Gypsina vesicularis 

PARK. and Jowx. sp., Rotalia Soldamii DORBe. sp., R. Beccari L. sp. 

Nonionina umbilicatula MowxTrr. sp., Polystomella crispa L. sp., P. macella 

FicHTEL u. MoLtL. sp., P. subnodosa MüNnsr. sp., P. cf. aculeata DORB. 

Spiralis stenogyra Purn. sp. S. cf. Koeneni KirrL, Bryozoen, Stacheln und 

Brut von Spatangiden, Fragmente der Gattung Clypeaster, zu den Gattungen 

Ditrupa und Serpula gehörende Reste, kleine Cistellen, wohl identiseh mit der 

lebenden Cistella cuneata Risso und Cistella cordata Risso, Cranien, deren grös- 

sere der lebenden Crania turbinata Ponr des Mittelmeeres nahe steht, dann Ver- 

treter der Gattungen Pecten. Ostrea, Pectunculus, Cardium, Nucula, Corbula, 

Mytilaceen, Veneriden, ferner Trochiden, Turritellen, Acerithiopsis, Culimiden, 

Chitoniden, Ostracoden, Fragmente von Krebsscheeren, zierliche Lithothamnien 

und Dactylopora, miocenica KARR. Sp. 

Von den specifisch bestimmten, grösstentheils von der Miocönzeit bis jetzt 

lebenden 57 Foraminiferen kommen im Wiener Becken beilüufig 40 Arten vor. 

Die Fauna lüsst auf eine Ablagerung eines wenig tiefen und warmen Meeres 

sechliessen, wie solche heute in der Náhe von Koralleninseln und in den Lagunen 

tropischer Meere zu Stande kommen. Die wenigen, pelagischen Thierreste sind 

wohl nur eingescehwemmt. Dr. AuGusr FRANZENAU. 

(9.) Breuz E. A.: Miocünes Petrefactenlager von Michelsberg. (Verhand- 

lungen und Mittheilungen des siebenbürgisehen Vereins für Naturwissen- 

sehaften. Hermannstadt, 1894. XLIII. Jahrg. p. 92.) 

Bin ausführliches Referat über F. ScHRoprs Die Foraminiferenfauna des 

miocinen Molassesandsteins von Michelsberg, unweit Hermannstadt, (Siebenbür 

gen), betitelte Abhandlung. Dr. ÁuGusT FRANZENAU. 

(10.) MáRrowri L.: Beitrüge zur fossilen Fauna von Bujtur. (Revue über 

den Inhalt des Értesitő. Sitzungsberiehte der medic. naturwiss. Section 

des siebenbürg. Museumvereines. Kolozsvár, X VIII. Bd. Naturwiss. Abth. 

ps 

Nachdem Verfasser seine Hoffnungen getüuscht sah, eine reiche Ausbeute 

an makroskopischen Thierresten gewinnen zu können, legte er sein Hauptaugen- 

merk auf die Ansammlung der mikroskopischen, was insoferne gelang, da er aus 

diesem schon seit mehr als 100 Jahren in die palszontologisehe Literatur einge- 

führten unddesöfteren besuchten Fundorte jungtertiürer Versteinerungen 35 theils 

für ciesen Fundort neue, theils für die Literatur neue Arten constatiren konnte. 

Diese sind : (Siehe das Verzeichniss im ungarischen Texte Seite 43 unter 3.) 

Aus den angeführten sowie aus den schon früher bekannt gewordenen Daten 

entwirft Verfasser für die fossile Fauna Bujturs folgende Zusammenstellung an 

bekannten Arten : 
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335 Arten Mollusken, 

12 c  Bryozoen, 

7 c — Crustaceen, 

92  . — Röhrenwürmer, 

4 — c — Echinoideen, 

141 c Protozoen, 

im Ganzen also 501 Thierarten. Dr. AUGUST FRANZENAU. 

(11.) Sósányr Gy.: A törmelék-kúpok keletkezése. /Die Fntstehung der 

Schutt- Kegel.] (Földrajzi Közlemények. Budapest, 1893. XXIV. kötet, 

1451.) "[Ungamsel] 

In Verbindung mit den Erlüuterungen der Bewegungsformen des Wassers, 

das heist den Fluthen desselben und der Schutt-Arten sind die Bedingungen, 

welche die Bildung der Schuttkegeln veranlassen, wie auch deren Formen aus- 

führlich besprochen. Dr. AuGusT FRANZENAU. 

(12.) TERraspav E.: A sziliczei jégbarlangról. [Über die Sziliczeer Eis- 

höhle.] (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1893. XXV. kötet, 

404. 1.) [Ungarisch.)] 

Verfasser suchte die Bishöhle von Szilicze zweimal auf und zwar im Januar 

und April des Jahres 1892. 

Aus den gelegentlieh dieser Exeursionen beobachteten Wármeverhültnissen, 

welche ausser- und innerhalb der Höhle obwalteten ; aus der Menge des ange- 

troffenen Eises, welches zur Zeit seines ersten Besuches selten, beim zweiten reich- 

lich war, aus der Anordnung des Hises, der Würme des tropfenden Wassers und 

den Verdunstungsverhültnissen kommt -der Verf. zu der Annahme dessen, das 

der Hauptfactor für die Sommer-Campagne des Phünomens der Eishöhlen das 

in den Felsensprüngen der Wölbung im Winter gebildete Bis, für das im Winter 

tropfende Wasser aber die aus dem Grundboden entnommene Würme selen. 

Dr. AuGusr FRANZENAU. 

(13.) GásPÁR Josass : A bálványosi méregbarlang. (Die Bálványoser 

(rifthöhle.F) (Természettudományi Füzetek. Temesvár, 1896. XX. Bd. p. 

40—43.) 

Die -Bálványoser Gifthöhles ist die modernere Benennung der Torjaer 

Büdös-Höhle. 

Hinsichtlich der Entstehung der Höhle sammt dem Sct.-Anna-5ee meint 

das Volk, es sei dies der Krater eines erloscehenen Vulkans; da sich aber im Ge- 

birge weder Eruptiv-Gesteine noch vulkanische Ueberreste vorfinden, so erscheint 

diese Meinung als unbegründet. Wahrscheinlich entstand der Set.-Anna See durch 

: Mit dieser Höhle und den darin befindlichen Gasen befasste sich sehr ein- 
gehend ILosvaY in seinem cChemische und physikalische Untersuchung der Luft der 

Torjaer Büdös-Höhles betitelten Werke. S. Referat im Földtani Közlöny. Bd. XXVI. p. 375. 
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Erdeinsturz und die Bálványoser Höhle trat durch eine wáhrend eines grossen 

Erdbebens entstandene Erdöffínung mit dem Erdinnern in Communication. 

Ueber die Höhle selbst und über die darin befindliehen Gase wird nichts 

Neues berichtet. 

Im weiteren Laufe des Vortrages wird der Betrieb der am Fusse der Höhle 

etablirten Kohlensüure-Condensations-Fabrik beschrieben, und zuletzt führt der 

Vortragende mit fester Kohlensüure verschiedene bekannte Versuche aus. 

JosEF Loczka. 

(14.) JaAuu KaRL: Chemische Analyse der stüdtischen Trinkwüsser von 

Brassó. (Kronstadt.) (Revue über den Inhalt des Értesitő az erdélyi 

Muzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. 1897. XVIII. 

Bd. p. 217—224. 

Verfasser veröffentliecht in dieser Arbeit die Analysen-Resultate I. von dem 

Bolgárszeger Ouellenwasser, II. von der Gesprengguelle, III. von einem Brunnen 

in derinneren Stadt und IV. von dem Wasser der neuen Wasserleitung. Wegen 

der Zusammensetzunrg dieser Trinkwösser sei hier auf das Original verwiesen. 

JosEr Loczka. 

GESELLSÜHA FTSBERICHT E. 

GENERALVERSAMMLUNG VOM 9. FEBRUAR 1898. 

Der Vorsitzende, Dir. J. Böcgn begrüsst zunüchst die in schöner Anzahl 

versammelten Mitglieder; gedenkt kurz der Thütigkeit der Gesellschaft und 

beantragt, man möge aufs neue die cWanderversammlungens der Gesellschaft 

organisiren, welche den Mitgliedern der Gesellschaft nicht nur Gelegenheit bie- 

ten, ihre theoretischen Kenntnisse durch die eigene Anschauung zu erweitern, 

sondern auch die im Lande zerstreut praktisch thátigen Fachfreunde in náhere Be- 

rührung mit unserer Gesellschaft zu bringen. Der Vorsitzende berichtet darauf des 

lángeren über den Verlauf des im Vorjahre in Sct.-Petersburg abgehaltenen inter- 

nationalen geologischen Congresses und seiner eigener Theilnahme an demselben. 

Der e. Secretür, Dr. M. Sravs unterbreitet hierauf seinen Berieht über die 

Thátigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1897. In den sechs Vortrags- 

sitzungen gelangten im Ganzen 26 Originalarbeiten oder kleinere Mittheilungen 

zur Vorlage ; den Miteliedern kamen ausser den 32 Druckbogen des gesellschaft- 

lichen Organs (Földtani Közlöny) noch 54 Druckbogen mit den Publicationen der 

kel. ung. geol. Anstalt zu. Die Gesellschaft steht gegenwártig mit 161 in- und 

auslündisehen Corporationen und wissenschaftlichen Instituten im Sehriften- 

austausche; die von der Gesellschaft edirte xGeologische Übersichtskarte von 

Ungarn erfreute sich eines erfreulichen Abganges. Der Secretariatsbericht gedenkt 

noch der im Vorjahre mit Tod abgegangenen Mitelieder; zum speciellen Vortrage 

gelangten die von G, ScHminr über das o. M. FRrIxpgrcH GERBER und von Dr. M. 

SrauB über das E. M. Baron CoNsSTANTIN v. ETTINGSHAUSEN verfassten Nekrologe. 

(M. s. a. S. 1. und 13. des ung. Textes.) Die Gesellschaft zühlte am Ende des 
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Jahres 1897 : 313 Mitglieder. Aus dem Berichte des Schatzmeisters geht hervor, 

dass im Jahre 1897 die Hinnahmen der Gesellschaft 6653,07 Gulden, die Ausgaben 

5389,65 Gulden ö. W. betrugen ; das Vermögen betrügt 20.054,59 Gulden. Nach 

Vorlage des Kostenvoranschlages für 1898 wühlte die Generalversammlung das bis- 

herige o. M. EmrL KELLER in Vág-Újhely als Anerkennuneg seiner mehr als dreis- 

sigjührigen Thütigkeit im Interesse der Verbreitung der naturwissenschaftlichen 

Kenntnisse in unserem Vaterlande zu ihrem correspondirenden Mitgliede. Die 

Generalversammlung sehritt hierauf zur Vornahme der Neuwahl des Beamten- 

körpers für das Triennium 1898—1900. Es wurden gewáhlt zum ersten Prüses 

JOoHANN BöckH; zum zweiten Práses Dr. Axrox KocH; zum ersten Secretár und 

Schatzmeister Dr. M. SrauB; zum zweiten Secretár Dr. KARL Zrmáwyi, und zu 

Mitgliedern des Ausschusses folgende Herren : Dr. ALEXANDER ScHMIDT, Dr. ANDOR 

v. SEMSEYx, Dr. FRANZ SCHAFARZIK, Dr. THoMAS v. SZoNraGH, Dr. LupwIG ILosvav, 

Dr. Junius PerHő, Dr. LupwiG v. Lóczy, ALEXANDER KALECSINSZEY, LUDWIG v. RorH, 

Junius HALavárs, Dr. JosEF A. KRENNER, LUDWIG PETRIK. 

I. VORTRAGSSITZUNG VOM 5. JANUAR 1898. 

In dieser unter dem Vorsitze von J. BöcgkH abgehaltenen Vortragssitzung 

kamen folgende Vortráge zur Vorlage : 

1. D. Laczkó ( Veszprém) : aNeue Beitrüge zur geologischen Kenmntniss der 

oberen Trias- und Liasschichten des Bakony.v Im cMergel von Veszpréms sind 

neben den Schichten von Cassian auch die von Raibl vertreten. Beide sind durch 

eine nicht nur an Arten, sondern auch an Individuen üusserst reiche Fauna ver- 

treten. Bin betrüáchtlicher Theil der Veszprémer Dolomite lagert unter den 

Raibler Schichten und auch ihre Einsechlüsse declariren sie für ülter als den 

Hauptdolomit. Mit den in ihr Hangendes fallenden Mergeln erheben sie sich als 

Horst aus dem meilenweit sich erstreckenden Hauptdolomit. Der Dolomit von 

Kiválykút-Cserhát, dessen Alter bis jetzt nicht genau feststellbar war, gehört in 

den Rahmen des Hauptdolomits. Auf dem nördliehen Abhange der bei Veszprém 

liegenden und Papod benannten Bergkette liegt ein bisher unbekannt gebliebenes 

Liasgebiet von c. 3 km?. An der Felsenwand Mohoskő und am Bererücken Szögle 

ist der mittlere und, untere Lias in den Facies von Adnett und Hierlatz mit 
reinem alpinem Character entwickelt. Auf der nördlichen Seite der Szögle liegen 

auch Tithonschollen. Das ganze Liasgebiet wird von N vom Neocom und von S 

vom Dachsteinkalk und zum Theil vom Hauptdolomit umrandet. 

Im Anschlusse an diesen Vortrag giebt 

2. Dr. L. v. Lóczy: sBemerkungen zu den im Triasmergel von Veszprém 
und in den Liasschichten von der Bergkette Papod gesammelten Fossilien., 
Den überwiegenden Theil der von D. Laczkó gesammelten Fossilien hat der 

Vortr. bestimmt. Von den im Veszprémer Mergel gefundenen 213 Formen waren 
190 gut zu erkennen; sie gehören 85 Bivalven und 45 Brachiopoden an. In 

grösster Menge sind die Formen von Sct.-Cassian vorhanden ; an sie schliessen 

sich aber auch einzelne Formen der Raibler Schichten und des Dachstein- 

kalkes an. Unter den 50 gut bestimmbaren Formen der Liasschichten waren 
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43 Brachiopoden, durch welche die typischen Formen des Kalksteines von Adnett 

und der Schichten von Hierlatz vertreten. sind. 

3. Dr. J. SzápEczxY ( Kolozsvár) : a Ein neues (xestein von Assuan in Aegyptens 

(vorgelegt vom A. M. Dr. F. SCHAFARZIK). Dieses Gestein kommt in der Umgebung 

von Ássuan in einem Granit-Steinbruche vor; es ist ein dem Basalt áhnliches 

graues Ganggestein; seine Structur ist holokrystallinisech ; seine Gemengstheile 

sind ziemlich umgewandelt. Unter den ursprünglichen Mineralien sind die Augite 

noch die intactesten, die Olivine sind ganz zu Serpentin umgewandelt. Unter den 

Mineralien von secundüárer Ausbildung sind besonders Calcit und Chlorit zu 

erwáhnen. Der Verf. theilt auch eine chemische Analyse des Gesteines mit und 

führt es unter dem Namen xJózsefibb als neues in die Literatur ein. 

Der Vortr., A. M. Dr. F. SCHAFARZIK, der diese Abhandlung auf die Bitte des 

e. Secretürs hin vorlegte, erklárt, dass er in gewisser Hinsicht nicht die Ansich- 

ten des Verf.s theilen könne. Auf Grund des in der Abhandlung Vorgebrachten 

hált er nömlich den  Erhaltungszustand des in Rede stehenden Gesteines 

aJózsefitv nicht für einen derartigen, der die Bestimmung mit der gehörigen 

Sicherheit zulassen würde. Der Serpentin, Chlorit, die Carbonate und die grosse 

Menge des Limonit sprechen dafür, dass dieses Gestein in grosser Decomponi- 

rung sei. Das eine Resultat sei, wie dies auch der Verf. erwáhnt, die vollstündige 

Pseudomorphisirung des Olivin. Es ist aber noch ein zweiter, der Aufmerksam- 

keit würdiger Umstand vorhanden. Die ehemische Analyse lüsst nümlieh 16,379/0 

Al2Os, 3,709/0 NacO, 3,680/Ke-O erkennen ; es sind dies solche Elemente, welche 

entweder gar nicht oder nur zum Theil dem durch die mikroskopische Analyse 

nachgewiesenen Gemengstheilen zugeschrieben werden können. Unter den auf- 

geführten zwei Hauptgemengstheilen enthált der Olivin diese Elemente gar nicht ; 

und auf die Augite kann höchstens ein Bruchtheil der nachgewiesenen Menegen 

fallen ; dagegen kommen der Ribeckit und der Augit in so untergeordneter Ouan- 

titát vor, dass sie aus dem erwühnten Gesichtspunkte gar nicht in Berechnung 

kommen können. Nachdem daher die erwáhnten Alkalien- und Aluminiumguan- 

titáten nur zum kleineren Theile den pyroxenen Gemengstheilen zugeschrieben 

werden können, so scheint es begründet, in dem Gesteéine noch das Vorhanden- 

sein einer Substanz von feldspathiger Zusamménsetzung vorauszusetzen. Auch vom 

Calcium, von dem die Analyse 9,6294 nachwies, föllt gewiss nur ein kleiner 

Theil dem Augit zu, wáhrend ein gewisser Theil sicher aus dem Zerfall eines 

calciumhültigen Plagioklas entspringen konnte. Es ist daher wahrscheinlich, dass 

in dem einst frischen Gesteine auch dem Feldspath eine wesentliche Rolle zufiel 

und wenn es thatsáchlich gelingt, wozu auf Grund der Zahlen der Analysis Aus- 

sicht ist, dass wir in diesem Gesteine, wenn auch nur die versehwommenen Spuren 

des Plagioklas nachweisen könnten, dann würe der adJózsefitv nichts anderes, 

als ein sehr basischer Diabas, mit welcher Gesteinsart er um so eher in Überein- 

stimmung stehen könnte, nachdem er seinem Wesen nach überhaupt ein Augit- 

gestein ist, wo dagegen die Camptoniten und Monchiguiten eigentlich Amphibol-, 

respective augitisehe Amphibol- und Biotitgesteine sind. 

Dr. A. Scnmipr bedauert sehr, dass der Verf. abwesend sei, aber trotzdem 

kann er seine Gegenbemerkungen nicht versehweigen. Herr Dr. SzápEczky fand 

bei Gelegenheit einer Excursion in einen Granitbruch als dünne Ader ein dunk- 
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les, grünlieh braunes, dichtes Gestein, nimmt von demselben ein Handexemplar 

mit und unterwirít dasselbe zu Hause angelangt einer mikroskopischen Unter- 

suchung und wünseht es als neues Gestein in die Wissenschaft einzuführen. 

Aber der Gesteinsbegriff ist gleichzeitig von geologischer Bedeutung, weshalb 

man auf die Vorkommensverhültnisse des Gesteines Rücksicht nehmen muss ; auf 

jene Bedeutung, welche es dem in Rede stehenden Gebiete verleiht, hauptsüch- 

lich aber auf die Gesammtheit der Gesteinssubstanz, welche, wie allgemein 

bekannt, sowohl hinsichtlich der Structur als wie der mineraliscehen Zusammen- 

setzung selbst bei den Gesteinen einer und derselben Art von ráumlicher Zusam- 

gehörigkeit und unbestreitbaren gleichen Ursprunges verschieden zu sein pflegt. 

Von alldem, was zur Begründung einer Gesteinsart gehört, sind in der vorge- 

legten Arbeit keine Angaben erwáhnt. Von den ursprünglichen Mineralien des 

Gesteins zühlt der Verf. Augit, Olivin, Magnetit, Titaneisen und Apatit auf; aber 

er bemerkt, dass der Olivin ohne Ausnahme zu Serpentin umgewandelt ist. Die 

Analyse aber weist nur 1,2299 Magnesia und 0,5190 Wasser nach. Das steht im 

entschiedenen Widerspruche mit der mineralogisehen Zusammensetzung, so dass 

Vortr. die Feststellung des neuen Gesteins nicht für begründet halten kann. 

II. VORTRAGSSITZUNG VOM 2. MAÁRZ 1898. 

In der unter dem Vorsitze von J. BöcgH abgehalteneu Sitzung kamen 

folgende Vortrüge zur Vorlage : 

1. Dr. A. Kocn: c Neuere Beobachtungen von dem berühmten Petrefacten- 

Fundort Felső-Lapugy." Vortr. sammelte alldort im Vorjahre 11.394. Exemplare, 

die 395 Arten angehören und um auf die Höufigkeit der einzelnen Arten Folge- 

rungen machen zu können, stellt er Vergleicbe mit den Faunen der benachbarten 

Fundstellen (Bujtur, Kostej) an. 

2. Dr. B. v. LENGYEL: cDer Illyés-See (Comitat Maros-Torda) und die 

echemische Analyse seines Wassers.v Der benannte See liegt in der Nöhe von 

Szováta am Fusse von Salzfelsen und umgeben von hohen Bergen. Seine Grösse 

betrágt 8—10 Joch; seine Tiefe durchschnittlieh 20 m. Das Wasser enthált in 

einem Liter 233,75 gr gelöste Salze ; sein spec. Gewicht betrügt bei 159 C— 1,174. 

Der des Scehwimmens Unkundige sinkt in ihm nicht unter. Die Temperatur betrágt 

an der Oberfláche 16— 209, drei Bergbáche giessen ihr Wasser in dasselbe; aber 

schon in einer Tiefe von 0,5 m ist die Temperatur 30—40 ; unterhalb 4 m schon 

609 C. Der See ist jungen Ursprunges. In den Jahren 1873—1874. existirte er 

noch nicht ; es ist wahrscheinlickh, dass die aus der Tiefe emporbrechenden war- 

men O0uellen die Salzmasse auflösten, in Folge dessen BEinbrüche stattfanden 

und an deren Stellen befindet sich jetzt der See. Es ist nicht sehr glaubwürdig, 

dass, wiees der eine Salzwüáchter beobachtet haben will, der See seine Entste- 

hung einem riesigen Wolkenbruche verdanke. 

L. v. Lóczy hált es für wahrscheinlich, dass dieser See ebenso wie die 

übrigen kleineren Seen der benannten Gegend, seine Entstehung der Abrutschung 

der ganzen Bergseite verdanke. 

3. Dr. E. LőRExTHEY zeigt jene atertiüren Krebses vor, die er in seiner 
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jüngsten von der ung. wissenschaftlichen Akademie der Wissenschaft edirten 

Publication beschrieben hat. 

4. A. KALEcsisszxy legt unter dem Titel : c Mittheilungen aus dem chemi- 

schen Laboratorium der kgl. ung. geol. Anstalts die Resultate zweier Untersu- 

chungen vor. 

a) Die Salzausscheidung am Ufer des Ruszando-Sees bei Mellenecze im 

Comitate Torontál unterscheidet sich von den übrigen aus Ungarn bekannten 

Salzausscheidungen dadurch, dass sie nur 400 Soda, dagegen aber 869/ sehwefel- 

saures Natron (Glaubersalz) enthült. Sechliesslich vereleicht er die Analyse des 

.3alzes mit der des Wassers des Sees, ferner mit dem in anderen Gegenden des 
Landes gekehrtem Salze. 

b) Bei Gelegenheit derim Vorjahre an der rechtsuferigen Seite von Budapest 

behufs der Anlage des neu zu erbauenden Brückenkopfes ausgeführten Erdboh- 

rung brach aus der Tiefe von 1716 m 479" C warmes Wasser empor, welches sich 

hinsichtlieh seiner ehemischen Zusammensetzung von den übrigen Thermalwis- 

sern dieser Gegend nicht wesentlich unterscheidet. 

5. H. Hogusirzxx : c Über die agronom-geologischen Verhültnisse des nord- 

westlichen Theiles von Budapests ausgeführt zam Zwecke der dort zu reconstrui- 

renden Rebencultur. Als interessant ist hervorzuheben, dass dort der s. g. Tegel 

von Klein-Zell stellenweise mit Sandschiehten und Pflanzenabárücke enthalten- 

den Sandsteinbünken abwechselnd vorkommt. Die Pflanzen scheinen dieselben zu 

sein, die im Klein-Zeller Tegel vorkommen. 

In den am 5. und fortsetzungsweise am 26. Januar, ferner am 2. Márz 

1898 abgehaltenen Sitzungen bescháftigte sich der Ausschuss fast ausschliesslich 

mit internen Angelegenheiten der Gesellschaft. Es wurde besehlossen dem 

geologisehen Bureau für Landesaufnahme der südafrikanischen Republik auf 

deren Wunsch die Pablicationen der Gesellschaft zuzusenden ; ferner legt der e. 

Secretür die zuletzt geschenksweise eingelangten Publicationen vor. (M. s. a. 5. 

70 d. ung. Textes unter 3.) 

Auf S. 73 d. ung. Textes findet man das Namensverzeichniss der Functionüre 

der Gesellschaft im Jahre 1897. 

auf S. 74 das Verzeichniss der Mitelieder der Gesellschaft i. J. 1897 ; 

auf S. 83 das Verzeichniss jener gelehrten Gesellschaften des In- und Aus- 

landes, mit denen die Gesellschaft 1. J. 1897 im Schriftenaustausche stand ; 

auf S. 88 das Verzeichniss jener Publicationen, die der Gesellschaft i. J. 

1897 am Wege des Scehriftenaustausches oder als Geschenk zukamen. 
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FÖLDTANI KÖZLÖN pú 
XXVIII. KÖTET. 1898, MÁJUS— JUNIUS, 5—6, FÜZET. 

ÁSVÁNY-UJDONSÁG BUDAPESTEN A KIS-SVÁBHEGYRŐL. 

Böcgn HuGó-tól.! 

A budai hegységet alkotó sediment-köőzetek nem valami sok ásványfajt 

tartalmaznak. A legelterjedtebb közöttük a calcit. Gyakrabban találni 

még a barytot, gipszet és helyenként a pyritet is. 

Ily körülmények között a magyarhoni földtani társulatnak az 1884-ik 

évi deczember hó 3-ikán tartott szakülésén dr. WARTHA VrisxczE műegyetemi 

tanár úr azon könnyen érthető és általában is érdekes meglepetéssel szol- 

gált, hogy ő a Kis-Svábhegy legéjszakibb bányájában calcit-skalenoéderek 

között apró /flu orit-kristályokra bukkant.? 

E lelet elannyira ritkaság számba megy, hogy néhány darabkán kívül 

azóta a Kis-Svábhegyen tudtommal fluoritot többé nem találtak. 

Egy évvel később a boldogult dr. SzaBó Józser egyetemi tanár 

cMagyarország nevezetesebb fluorit lelőhelyeiv? ezimü értekezésében e 

tárgyra visszatérve kiemelte, hogy ezen genetikailag érdekes és a legrit- 

kábbak közé sorolható fluorit-előfordulás a híres carrarai márványbányá- 

ban találja némi analogonját; a mennyiben Carrarában is a kristályos 

mészkőben ugyancsak mint igen nagy ritkaságot víztiszta fluoritot találni. 

A carrarai fluoritból egy igen szép példány van a budapesti m. kir. 

tudomány-egyetem ásványtani gyüjteményében is, melyet boldogult 

HANTKEN MIxsa egyetemi tanár úr ajándékozott oda. 

Dr. SzaBó JózsEr megemlíti azon körülményt is, hogy Carrarán a 

fluoriton kívül — és nem is épen ritkán — még kisebb víztiszta guarz- 

kristályok is találhatók, melyek ösmeretesen a guarz egyik legszebb elő- 

fordulásainak sorába méltán tartoznak. Ilven víztiszta kristályokban ter- 

mett guarz a kis-svábhegyi nummulitmészkőben ezideig még teljesen 

ismeretlen volt. é 

A budai hegység kőzetanyagában a kovasav helyenkint nem hiányzik 

ugyan, így például a dolomitban parányi guarz-kristálykák szórványosan 

: Előadta az 1897. november 3-án tartott szakülésen. 

: Földtani Közlöny, 1884. XIV. kötet, 571. 1. 

"8 Földtani Közlöny, 1885. XV. kötet, 983. Il. 

Földtani Közlöny XXVIII. köt. 1898. Í 9 
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megfigyelhetők; bővebben találjuk azonban mint szarukövet, például a 

Farkasvölgyben, majd pedig mint sejtes guarzot stb., ugyancsak a dolo- 

mitban, több helyen, sőt egyes dolomit- meg márga-rétegek is néha meg- 

lehetősen elkovásodottak. 

Az 1897. évi október hó 20-án Görz BÉLA barátommal végzett kirán- 
dulásunk alkalmával sikerült azonban a Kis-Svábhegyen, a nummulit- 

mészben levő Scheer-féle kőbányában a nummulitmész felső részét alkotó 

conglomerátos rétegből egy kisebb mészkődarabot gyüjtenünk, a melyen 

meglepetéssel! tapasztaltam, hogy a calcit-skalenoéderekre széthintve, 

apró, víztiszta guarz-kristályok telepedtek le. 

E rendkívül szép kristályok termete teljesen azonos a carrarai 

guarzokéval, csakúgy mint a hegyi kristálynak azon féleségeivel, melyeket 

helyi elnevezéssel gyémántoknak mondanak, mint pl. a bristoli, a lake- 

georgei és hazánkban is az ösmeretes máramarosi gyémántok. 

A dr. SzaBó JózsErF jelzette analogia tehát a carrarai mészkővel ezen 

ujdonság révén most még inkább szembeötlővé vált. 

A calcit, melyre a víztiszta guarzkristályok mint fiatalabb képződ- 

mények letelepedtek, piszkos sárgás színu, bágyadt, zsíros fényű, lapjainak 

felülete kissé drúzos és lényegileg a (2131) formában, apróbb kristályok- 
ban termett. 

A guarz az apró víztiszta kristályokon kívül egy mintegy 9 mm 

vastag és inkább tejfehér színü, kisebb kristályokból alkotott, drúzos oszlo- 

pot 18 formál. 
A víztiszta kristálykák közül a leghosszabb mintegy 2 mm-t mér a 

tőtengely irányában. 

Egy alig 1 mm nagyságú kristályon csak a guarz rendes formáit 

konstatáltam, nevezetesen a két rhomboüdert : Tr — (1011) ész — TOKE 

valamint a prismát m — (10101 158. A rhomboéderek lapjai simák ugyan, 

de kissé hullámosak, a prisma lapjain pedig az ösmeretes vízszintes vona- 

lozás jól szembe tünik. 

A mért lapszögek a következők : 

m : r — (1010) : (1011) — 38" 18 

r : z — (1011) : (0111) — 469" 10 Il 

Megemlítem még továbbá azt is, hogy egy a guarz termőhelyéről 

származó  mészkődarabon, a guarz társaságában termett calcitokhoz 

teljesen hasonló mészpát - kristályokon víztiszta, leveles-táblás gipszet 

is találtam, mely a kis-svábhegyi mészkőben ezideig szintén isme- 

retlen volt." 

k Mint dr. SCHAFARZIK FERENCZ úr szóbeli közléséből utóbb értesültem Carra- 

rán is előfordul ilyen viztiszta gipsz. 
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Megjegyezhetem végül még azt, hogy úgy látszik ez a guarz előfor- 

dulás is olyan szórványos lesz, mint volt a fluorite, a mennyiben a leg- 
szorgosabb utánjárással sem sikerült legalább még egy második peldányt 

18 szereznem. 

A BŐRÖSTŐL MEGMARADT ICHTHYOSAURUSOK EGY ÚJ 
PÉLDÁNYÁRÓL. 

Dr. FRaAAs EBERHARDT-tól (Stuttgartban.) 

(Táblával.) 

A magyar királyi földtani intézet muzeuma  SEMSEY ÁANDOR úr 

bőkezüségéből ? azon iehthyosaurusok egyikének jutott birtokába, a melyek- 

nek nemcsak a csontváza, hanem elenyészett lágy testrészeik eredeti kül- 

takarója vagyis a bőre, illetőleg a bőrnek egy része is még épségben meg- 

maradt. 

E példány bőre oly tökéletes, hogy a megtartás szépsége tekintetében 

az összes eddig talált példányokat felülmúlja. Ennélfogva igen alkalmatos 

arra, hogy e szerfölött érdekes reptiliumok külalakjáról való ismereteinket 

kiegészítse és tökéletesbítse. 

. E kedvező körülmény hatása alatt és magyar szaktársaim felhivására 

örömmel vállalkoztam rá, hogy erről a példányról értekezzem; annál is 

inkább, mert ezzel kedvező alkalom kinálkozott arra, hogy még egyszer 

röviden összefoglaljam mindazt, a mit ebben a kérdésben az eddigi kuta- 

tások kiderítettek. 
A palalemezen fekvő csontváz a leggyakoribb faj, az [chthyosaurus 

guadriscissus OvEnxsT. egy kicsiny, csak 0,80 m hosszú individuumát 

mutatja be, mely átalában kitünő megtartású s egyes csontvázrészei töké- 

letesen összefüggenek egymással. Eredetére nézve a sváb Alb tövében 

fekvő Holzmadenből, az ichthyosaurusok híres lelethelyéről származik. 

Geologiai korát tekintve a felső lias-periodusba (OvEwssrepr Lias e-jába) 
tartozik. A példány 1895 tavaszán a posidonomya-pala mélyebb rétegeiből 

került, megtalálójának közlése szerint 0.40 m-nyire az úgynevezett 

a FleinsnYY fölött, de még az ú. n. xalsó Stinksteiny alatt. kt 

k És FRaas tanár úrnak társulatunk levelező tagjának szives közbenjárása útján. 

kk A telepedésre és a csontváz átalános leirására nézve v. ö. E. FRaas mun- 

kájában  aDie Ichthyosaurier der süddeutsehen Trias- und Jura-Ablagerungens. 

(Tübingen, 1841.) a 44. és követk. II. 

gk 
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A példányt hónapokon át tartó munkával maga a megtaláló, HAUFF 

BERNHARD úr, valóságos mintaszerű gonddal prxeparálta ki a palából, a 

legnagyobb figyelmet fordítván arra, hogy a lágy részek szerves maradvá- 

nyainak gyöngéd s papirünomságú rétegei meg ne sérüljenek. 

Ez a csontváz is, mint a palabeliek kivétel nélkül, teljesen laposra 

van nyomva. Ennek következtében az állatot nem látjuk egészen oldalt, 

hanem kissé alulról, t.i. a hasoldala felől; az állkapocsnak mind a két 

ága előtunik, a vállöv mind a két szélesen kiterjesztett úszóval s a hasbor- 

dáknak mind a két oldali sorozata a néző felé van fordúlva, mig a gerincz- 

oszlopot a bordák részben még elfödik. 

A csontváz csekély hosszaságából (0,80 m) azt következtethetjük, 

hogy az állat még igen fiatal volt, mert az lIehthyjosaurus guadriscissus 

eddig ismeretes méretei 0,52 és 3,35 m hosszaság között ingadoznak ; olyan 

nagyságú példányok pedig mint a szóban levő, még az anya testében 

rejtőző embryók között is fordulnak elő. A fogak erős fejlettsége s a kopo- 

nyának a törzshöz való nagyságbeli viszonya következtében azonban a mi 

példányunkat — ámbár igen fiatal, de mindamellett — teljesen kifejlődött 

egyénnek kell tekintenünk. Ennek a csontvázban sem érdektelen példány- 

nak a méreteiből a legfontosabbak a következők : 

Az állat egész hossza 0,80 m 

A. koponya hosszasága .. vu. vm me szek 0,25 s 

A koponya viszonya az egész KOSSZAKÁSHJ sb fi 32 

A. koponya viszonya a törzshöz — mm 1522 

A törzs hossza (a nyaktól a medenczéig) a 2 

A fark hosszasága .. Z Áss 030 s 

A mellső úszó hossza (a kre SZA a egy ütt) 00959 

A hátsó úszó hossza (a femurral együtt) .. .. 0,04 v 

A csigolyák száma . .. 140 

Ebből 38 hátose ola és 102 Take 

Ebben az esetben már most az az érdekes és fontos, hogy a jelen pél- 

dánynak nemcsak a csontváza van meg, hanem a test lágy részeinek 

lenyomata is, és pedig, a mint én sejtem, a bőrén kivül az izomzat kicsiny 

részei is fölismerhetők. Az ichthyosaurusok lágy részeinek efféle maradvá- 

nyait 1892-ig rendkivül ritkán figyelték meg Y s ennélfogva az ichthyosau- 

rusokról szóló monographiámban, 1891-ben, erre vonatkozólag még én 18 

kevés adatot közölhettem. 

1892-ben azonban a stuttgarti kir. természetrajzi muzeum (kön. 

Naturalien-Cabinet) egy oly remek példánynak jutott a birtokába, mely- 

nek csaknem teljes volt a bőrtakarója. Midőn ezt a darabot annak idejében 

X A régebbi előfordulások irodalmának összeállítása megtalálható HK. FRAAS 

dolgozatában : cDie Hautbedeckung von Ichthyosaurusv. — A aJahreshefte des Ver. 

für vaterlánd. Naturkunde in Württembergi 50. kötetében, 494. lapon. 
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leírtam? a  palaeontologusok és zoologusok körében közérdeklődést 

ébresztett. A nevezetes nagyságú hát- és farkúszóra már akkor felhívtam a 

figyelmet s átalában világosan körvonalozhattam az állatnak élő állapotbeli 
alakját. 

Azóta a leletek meglepően szaporodtak. Már 1892-ben sikerült egy 

holzmadeni nagy példányon, melyet a berlini kir. természetrajzi muzeum 

vásárolt meg, a farkúszót tisztán kipraeparálni; egy pompás farkúszót, 

melynek két csúcsa közötti szélessége kifeszített állapotában csaknem egy 

méter, a solnhofeni lithograph-palában találtak. Ezt a műüncheni kir 

palaeontologiai muzeum váltotta magához. Holzmadenből került az az igen 

szép teljes példány is, melyben a zürichi, 1894. évi geologiai congressus 

tagjainak volt alkalmok gyönyörködni s a melyet magántulajdonúl 

Brüsszelbe vittek volt el. Ezekhez a leletekhez méltó társúl csatlakozik 

a budapesti új példány, minthogy tulajdonságainál fogva nemcsak arra 

alkalmatos, hogy az eddigi megfigyelések helyessége iránt minden kétséget 

eloszlasson, hanem egyszersmind arra is, hogy a szóban levő ősvilági 

lények képét egynémely pontra nézve még tökéletesebbé alakítsa. 

A budapesti példány lágy részeinek megtartásbeli állapota megköze- 

lítőleg ugyanaz, mint a többi holzmadeni példányoké és voltaképen a 

világosbarna és sötétfekete szinek között változó fényes rétegből áll, mely 

a környező palakőzetből élesen kiválik és így a test körvonalait igen vilá- 

gosan előtünteti. Nem kételkedem benne, hogy a mikroszkopos kép is 

ugyanolyan festéksejtes és bőrmirigyes szerkezetet tüntetne elő a vizsgálat 
alkalmával, mint a minőt én a magunk stuttgarti példányán kimutattam. 

Haurr úr, a ki a praeparálás alkalmával a megtartás minden különbségeit 
legjobban megfigyelhette, azt a nézetét fejezi ki, hogy ámbár a megtartás- 
beli állapot átalában véve ugyanaz mint a stuttgarti példányé, mégis a 
bordákon fekvő bőr szerkezetét finomabbnak nézte és tartja, mint az 
úszókét ; különösen a farkúszón a szerves anyag igen szilárdnak és erőtel- 
jesen kifejlődöttnek mutatkozott. 

A. bőrtakaró megmaradt anyaga a csontváz háti oldalán, a koponya 
mögött 4 cm-nyire kezdődik s hátrafelé tartva gyorsan 2 em szélességű 
réteggé duzzad, a melyben számos finom, apró bőrredőt világosan ki lehet 
venni. A koponyától 135 mm távolságra emelkedik ki a háti úszó, a mely- 
ről megjegyzendő, hogy szebb megtartású, mint a stuttgarti példányé. 
Alakjára nézve e háti úszó enyhe kanyarodással hátrafelé hajlik, csúcsa 
gyöngén lekerekített, különben pedig igen megközelíti az egyenoldalú 

xX E. Fgaas: Über einen neuen Fund von Ichthyosaurus in Württemberg. — 
Neues Jahrb. für Miner. Geol. und Palaeont. 1892. évi II. köt. 87. 1.; és E. FRaas : 

Die Hautbedeckung von Ichthyosaurus. Lásd föntebb. 
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háromszög alakját. Hossza, az alapján mérve, 9 cm, mig a magassága 

(a test szélétől mérve) épen 7 cm. A hátuszó megett, a hol a stuttgarti 

példányon ama nevezetes bőrlebenyők (karélyok) vehetők észre, a körvona- 

lak nem igen élesek; szétrongyolódottnak és széttépettnek látszanak. 

Jóformán azt a benyomást ébreszti bennünk, mintha ezen nem lettek volna 

bőrlebenyők kifejlődve, hasonlóképen a mint a brüsszeli példányon sem 

voltak láthatók, ámbár ezen a húsrészek, a háti uszó és a farkúszó között 

különös szépen megtartva mutatkoztak. 

Igen szépen megmaradt a farkuszó is; s rajta oly arányok mutatkoz- 

nak, melyek az összes előbbi észlelésekkel megegyeznek. Töve a gerincz- 

oszlopnak ama sajátságos megbicsaklásától (Knickung) indul ki s 11,5 ecm- 

nyire emelkedik a csigolyák fölé, míg a két karély csúcsának köze 18,5 cm, 

megjegyezvén, hogy a gerinczoszlop farki része az alsó karélyban folytatódik. 

Az állat hasi oldalán szembe ötlik a törzs hátulsó részén a bőr- és a 

hűstömegek hatalmas kifejlődése, melyekből a hátulsó uszópár kurta karé- 

lyai alig tudnak előbukkanni. Ezek ugyanis, mint a többi példányokon is 
megfigyelhető, igen kurták, de aránytalanul szélesek voltak. 

Szerfelett tisztán előtünik s szinte kidomborodik a baloldali mellső 

úszó is, melynek hossza 8 em, szélessége pedig 4,5 em. A hús- és bőr- 

tömeg ezen 18, mint a többi megfigyelt példányokon, a csontrészeken hátra- 

felé húzódva halmozódott össze. Magán a koponyán nem mutatkoznak lágy 

részek maradványai. 

Ha ezek után összefoglaljuk azt a képet, mely az egykori élő ichthyo- 

saurust visszatükrözteti, azt találjuk, hogy átalában véve ugyan megegye- 

zik azzal a képpel, a melyet én már megelőzőleg vázoltam róla, de az új 

példány az eddig megismert körvonalakat némileg mégis kiegészíti, külö- 

nösen a háti uszóra s a mögötte eső testrészekre nézve. Azokat a bőrlebe- 

nyőket ugyanis, a melyeket én a háti uszó és a farkuszó között föltettem, 

vagy egészen el kell ejtenünk, vagy pedig csak igen gyöngén kifejlődöttek- 

nek kell elképzelnünk. 

Mindenesetre a legérdekesebb jelenség az iehthyosaurusok szervezeté- 

ben az a hatalmas fejlettségű farkúszó (kormányúszó), mely e lényeknek 

egészen sajátságos természetét és szárazföldi reptiliumokból való kifejlő- 

dését jellemzi." Eredetére nézve ez csupán afféle háti taréjból keletkezhetett, 

a minővel számos élő reptilium és amphibium máig is fel van ruházva ; 

ellentétben a heterocerc (felemás alakú) farkuszójú halaknak e testrészével, 

a melyben nagyobbrészt az analis úszó, t. i. a hasi karély hátsó részlete is 

részt veszen. 

k V. ö. L. DoLro: Sur Vorigine de la nageoire caudale des Ichthyosaures. — 

Bull. de la soc. Belge de Géologie, de Paléontologie et d"Hydrologie (Bruxelles) T. 

VI. 1892. 
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Az ichthyosaurusok úszója ezen elhelyezkedésének physiologiai jelen- 

tőségéről nem régiben F. E ScHurzEe?Y s valamivel később FR. AHLBORNFF 

nyilatkozott. És ha e két tudós arra a hatásra nézve, mely a farkuszók 
evezőmozgása alkalmával bekövetkezik, valamint a mellúszóknak úszás 

alkalmával föltett helyzetére nézve nem egyezik is meg egymással, lényegé- 

ben véve mégis egyazon eredményre jut, arra ugyanis, hogy az ichthyo- 

saurusok úszómozgása első sorban lefelé hajtó mozgás (uhypobathikuss 

mozgás ÁHLBORN szerint), ellentétben a legtöbb haléhoz s különösen a 

fenéki halakéhoz, melyeknek farkúszója az xepibathikusv t. i. a fölfelé 

hajtó mozgásra alkalmasnak van alkotva. Ebben a tekintetben az ichthyo- 

saurusok egy sorban állanak a repülő halakkal (Exocoetus ; a Sceomberesoci- 

dákkal és a Trichiurus-félékkel), valamint a krokodilusokkal és a vízikigyók- 

kal. Az ichthyosaurusok is épúgy mint ezek a tüdők és az erős bőr alatti 

zsírlerakódás következtében fajsúlyilag könnyebbek voltak mint a víz s ez 

által a nyilt tenger fölszinén pelagikus életet élhettek, míg úszómozgásuk- 

kal — ha a páros üszószervek kellően be voltak állítva — le i8 bukhattak 

és alámerülhettek a vízben. 

Az a számos szép ichthyosaurus-lelet, melyeknek élén szépség és 

a megtartás tökéletessége tekintetében a budapesti új példány áll, e mesozoi 

kihalt állatcsoportról való ismereteinket lassanként annyira tökéletesítette, 

hogy bizvást elmondhatjuk, miként az lehthyosaurusok a fosszil reptiliu- 

mok legjobban megismert csoportjának tekinthetők. 

A szerző kéziratából forditotta 

PErHő GyuLaA, dr. 

k F. E. ScHurzE: Über die Abwürtsbiegung des Schwanztheiles der Wirbel- 

süule bei Iechthyosauriern. — Sitzungsberichte der kön. preuss. Akademie d. Wissen- 

schaften zu Berlin, Jahrg. 1894., pag. 1133. 

kk FR. AHLBORN : Über die Bedeutung der Heterocerkie und ühnlicher unsym- 

metrischer Schwanzformen schwimmender Wirbelthiere für die Ortsbewegung. — 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Band. LXI, 1. 1895. 
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ADALÉKOK 

A BAKONY FELSŐ-TRIAS MEGALODONTJAINAK ISMERETÉHEZ. 

Dr. HoERNEs Ruporr-tól (Gráczban)." 

Lóczy LasJos tanár urnak szivessége folytán abba a helyzetbe jutot- 

tam, hogy a Bakony felső-trias rétegeiből YY számos megalodus-marad- 

ványt tüzetesen megvizsgálhattam. Annál nagyobb köszönettel tartozom 

Lóczy collegámnak a rendelkezésemre adott anyagért, mert ez tetemes 

mennyisége mellett ugyancsak érdekesnek bizonyult, daczára annak, hogy 

a maradványok kizárólag kőmagvak. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a Bakonyból származó 

maradványok között, miként ez a közlendőkből ki fog tunni, csaknem vala- 

mennyi alpesi megalodus-typus constatálható volt. Itt is a Megalodus 
Gümbeli Srorp. a leggyakoribb alak, e mellett aránylag ritkán a valódi 

Megalodus trigueter WurF sp. kisebb alakja, valamint a lapos Megalodus 

complanatus GÜMB. is megjelenik. Vannak azonkivül a Megalodus gryphot- 
des GÜMB. csoportjába tartozó alakok, melyek hasonlítanak azon alakok- 

k Bemutatta dr. Lóczy LaJos vál. tag az 1897. nov. 3-án tartott szakülésen. 

kk Az 1895—96. években a Bakony derekán keresztül építették a győr—dom- 

bovári vasutvonalat. Az építés jelentékeny földmunkával járt és nekem alkalmam 

nyilt az épülő vasutvonalat végig járnom. 
Egyrészt a vállalat mérnökei KELLNER ANTAL és GUBÁNYI KÁROLY urak, külö- 

nösen az utóbbi, több érdekes kövületmaradványt szereztek meg és bocsátottak ren- 

delkezésemre, a miért itt is köszönetet mondok nekik ; másrészt pedig főképen LACZKÓ 

Dezső kegyesrendi főgymnasiumi tanár úr főtisztelendősége buzgóságának és ügy- 

szeretetének köszönhetem, hogy a Bakonynak, különösen pedig Veszprém környéké- 

nek számos kővület termőhelyéről tetemes anyagot meghatározhattam. LAczKó úr 

fáradhatatlan a kövületgyüjtésben és szerencsés keze a veszprémi főgymnasium 

muzeumát gazdag fosszil gyűjteménynyel gyarapította. Ennek feldolgozása felette 

érdekesnek igéri Veszprém vármegye monographiájában a geologiai részt, melynek 

szerzőjéül ép LAczkó úr van felkérve. 
Minthogy csupán kőbelek alakjában kerültek elő e megalodusok, meghatá- 

rozásukra jeles monographusuk, dr. HOoERNES RUDOLF gráczi egyetemi tanár úr, 

társulatunk rendes tagja volt a legilletékesebb. Nagy örömemre szolgál tehát, hogy 

kérésemre a bakonyi megalodonták tanulmányozását elvállalta és köszönetemmel 

adózom fáradtságáért. Dr. Lóczy LaAJos. 
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hoz, miket az ampezzói Alpokból leírtam !; azonban egy részükben azok- 

nál is szélsőlegesebb termetűek és jóval magasabbra nyuló bubmaggal 

vannak ellátva, mint az idézett helyen II. tábla 1. ábrában lerajzolt 

Megalodus Tofanae R. HoERx. példány. Még a Megalodontlidák Zrrr. csa- 

ládjába tartozó Chonchodus és Dicerocardium $SroPP. nemek is képviselve 

vannak a gyüjtésben és pedig egy olyan alak által, melyet én a Conchodus 

infraliassicus Sropp. illetőleg a Conchodus Schwageri Tauscn. fajjal tartok 

azonosnak. 
Dr. Tauscn Lirór?; kinek tudomás szerint a SToPpPANI-féle Concho- 

dus nem első pontos leírását köszönhetjük, maga kifejezte abbeli sejtelmét, 

hogy ezen alak, melyet ő az Északi Alpokból részletesen megismertetett és 

új fajként leírt, a Conchodus infraliassicus Sropp.-val? azonos is lehet. 

TauscH körülményesen kifejtette, hogy mennyire pontatlan a zár recon- 

structiója, mit SroPpasr a Conchodus infraliassicus alakján megkisérlett 

alkalmazni és kimutatta, t hogy ez valamennyi lényeges tulajdonságában 

a Conchodus Schwageri x. F.-val megegyezni látszik. 
Sajnos azonban, hogy TauscH-nak nem volt módjában STOPPANI 

eredeti példányait megvizsgálni, tehát kénytelen volt az északalpesi alakot 

külön névvel megjelölni, bárha ő maga is " rámutatott arra a lehetőségre, 

sőt valószinűségre, hogy azon paleontologus, a ki majdan STOPPANI és az Ő 

eredeti példányait összehasonlítandja, az ő fajnevét megfogja szüntetni. 

Előttem ez igen valószínűnek látszik, annyival inkább, mert a gráczi 

egyetem geologiai intézetének gyüjteményében egy dr. KLIPSTEIN A. tanár 

úr hagyatékából megszerzett nagy Conchodus infraliassicus Sropp. példány 

van Rivából, mely a mennyire a teknő külső jellemvonásairől ítélni lehet, 

tökéletesen megegyezik a Conchodus Schwageri Tavscn.-val. 
A záros perem tájékát ki nem praparáltam ugyan; különben ennek 

tökéletes megegyezése a Conchodus Schwageri-val nem volna még végérvé- 

nyesen bizonyító, minthogy ezzel csak azt mutatnók ki, hogy egy a Con- 

chodus Schwageri-val teljesen azonos alak a Déli Alpokban is található ; 

még mindig lehetséges volna azonban, hogy az igazi Conchodus infraliassi- 
cus Sropp. ettől az alaktól különbözik: ezért azon kérdés eldöntéséhez, 

: R. HoERNES: Materialien zu einer Monographie der Gattuug Megalodus. — 

Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. Bd. 40., Wien, 1880. 

? L. Tauscn: Über die Bivalvengattung Conchodus und Gonchodus Schwageri 

n. form. aus d. oberst. Trias der Nordalpen. — Abhandl. der k. k. geol. Reichsan- 

stalt. Bd. XVII., Heft 1., Wien, 1872. 
3 STOPPANI: Paleontologie Lombarde; 3e Serie, Geéologie et Paleontologie d. 

Couches a Avicula contorta, deuxieme partie, pag. 2467 Milan 1865. 

: Id. h. pag. 2—4. 

5 Id. h, pag. 6. 
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vajjon a TauscH és a STOPPANI-féle alakok azonosak-e vagy sem, a STOPPANI- 

fele eredeti példányok megvizsgálása föltétlenül szükséges. 

i Mindenesetre nagyon érdekes az, hogy a CGonchodus nem, mely az 

Eszak- és Déli Alpok legfelsőbb triasrétegeiben nagy elterjedésben mutat- 

kozik, — Tauscn az alpesi termőhelyeket kimerítően felsorolja — a Ba- 

konyban sem hiányzik, bárha ott ritkábbnak is látszik, a mennyiben a ren- 

delkezésemre álló anyagban csupán egyetlen egy (onchodus példány volt. 

A Dicerocardium $SropP. nem bakonyi előfordulását is csak egy 

kőbéllel constatálhattam és ez is ugyancsak fogyatékos állapotú és 

mállott felületű. Ezen kőbelet általános körvonalai, különösen pedig 

nagyon divergáló hatalmas bubmagjainak formája miatt vélem a Dicero- 
cardium-hoz tartozónak, ámbár a bukok távolról sem olyan nagyok és 

annyira kifelé csavarodottak, mint a nemnek typusán, a Dicerocardium 

Jani Sropp. fajon. 

A bakonyi alak, mely Veszprém környékének ismeretlen termőhe- 

lyéről származik, a szorosabb értelemben vett megalodusok-kal sokkal 

közelebbi rokonságban van, mint azok a szélsőleges alakok, melyeket 

SropPANI a Déli Alpokból leírt, melyekhez az indiai Dicerocardium Hima- 

layense Sror. is hasonlít; azonban ezeknek is, legalább azon hiányos 

maradványoknak, melyekre SroLrrIczka?Y ezt a fajt alapította, kevésbbé 

monstruosus a bubjuk, mint a lombardi Alpok alakjainak. 

A Lóczy tanár urtól hozzám juttatott bakonyi anyagból azonban a, 

legérdekesebbek azok az egymással jól megegyező kőbelek, melyeknek, 

miként erröl alább bőven lesz szó, teknőik nagy mértékben egyenlőtlenek, 

ezenkívül azonban a megalodontok köbeleinek minden egyéb tulajdon- 

ságaival megegyeznek. Ha az ember ZirrEL-nek a Megalodontidák csa- 

ládjáról felállított diagnosisát YY szigoruan akarná alkalmazni, mely sze- 

rint: cAz állat ismeretlen. A váz egyenlő teknőjű, nagyon vastag, stb. stb. , 

akkor az ilyen teknőket, illetőleg azok kőbeleit nem volna szabad ebbe a 

családba tartozó nemhez csatolni, hanem hajlandó volna azokat a követ- 

kező családnak, a Ghamidae Lam.-nak valamelyik nemébe beosztani. Erről 

a családról ZITTEL FFF így ir: vAz idetartozó nemek valamennyien egyen- 

lőtlen teknőjűek stb. 

Hogy én mindezek daczára ezt az alakot Megalodus Lóczyi névvel 
írom le, ennek oka az, hogy más megalodontok-nál is alkalmam volt már, 

bárha jóval csekélyebb mértékben, teknő egyenlőtlenséget tapasztalnom, 

továbbá mert semmi egyéb jelenséget nem figyeltem meg a kőbeleken, 

xr Lásd MEDLICOTT and BLANFORD : Manual of the Geology of India, Vol. II, 

Plate II, Fig. 7. 

kk KARL A. ZITTEL: Handbuch der Palxgontologie I. Abth., II. Band, pag. 69. 

jegjek "Tasi, pp. 71. 
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melyek feljogosítanának egy új nem felállítására. Tekintve a maradványok 

fogyatékos voltát, nincs ugyan kizárva, hogy a teknők vizsgálata, ha ezek 

megvolnának, ilyen tulajdonságokat constatált volna, ennélfogva a min- 

denesetre fölöttébb érdekes alaknak beillesztését a Megalodus nembe egy- 
előre mint bizonytalant kell jellemeznem és azt feltételeznem, hogy talán, 

ha majd tökéletesebb maradványok kerülnek elő ezen alakokból, szüksége 

nyilik annak, hogy a Megalodus Lóczyi számára egy olyan új nem állít- 

tassék fel, mely még közelebbi összekötő kapcsot nyujthat a Megalodonti- 

dák és Chamidák között. E két családnak nembéli rokonságára már 

regebben körülményesen rámutattam.? Újabban ZITTEL, ki NEuMAYR kagyló- 

csoportosítását elfogadta, ezt a két családot elválasztotta egymástól, Fr a 

mennyiben a (/hama-féléket NeumaxyR Pachyodontát-hoz, a Megalodontidá- 
kat pedig ugyanannak Heterodontái-hoz sorolta. Azonban maga ZITTEL azt 

mondja : (A Pachyodonták valószínűleg a Heterodontáknak, az egyik teknő 
megerősítése következtében sajátosan szétoszló oldalágát képviselik és 

talán a vastaghéju Megalodontidák-bóől fejlődtek ki. 

Ehhez a föltevéshez az uj alak, melynek tüzetes leirása itt következik, 

további bizonyítékot szolgáltat 

Megalodus Lóczyi nova, forma. 

A Megalodus Lóczyi alakból két kőbél van előttem. A nagyobbik 

jobb megtartású, az 1. ábra erről ad képet. Vasutépítés alkalmával a Rátót 

és Eplény között levő dolomitból került elő.XYr A kisebbik meglehetősen 

kopott és sérült példány a Czuha völgyből, Zirez vidékéről származik. 

Rosszabb megtartású állapota daczára igen értékes, a mennyiben a két 

teknőnek egyenlőtlen kifejlődését ép olyannak mutatja, mint a nagyobbik 

példány, úgy hogy teljesen meggyőződhetünk arról, hogy a két kőbél hasonló 

módon feltünő egyenlőtlensége, vagyis a teknők belső mintázata a kőbelek 

megvastagodásának nem tulajdonítható; különben a nagy kőbelek kifogás- 

talan megtartási állapota is kízárja a kőbél deformatioját. 

Különösen a nagyobbik példányt véve szemügyre, rajta a következő 

tulajdonságok láthatók: A bal teknő a kőbél bizonysága szerint sokkal 

magasabbra domborodott, mint a jobb teknő, azonfelül erősen kifejlődött, 

nagyon tágan becsavarodott bubja volt. A bubmag erősen görbült és azt 

hirdeti, hogy a teknő megfelelő része nem volt olyan vastagfalú, mint a 

Megalodus gryphoides és a Megalodus Tofanae csoportbeli Megalodus- 
féléknél szokott lenni; mert ezeknél a bub mélyen le egészen tömör és a 

 R. HOERNESs : Die Entfaltung des Megalodus-Stammes. — Kosmos, Bd. V, 1881 

$k KARL A. v. ZITTEL : Grundzüge der Palxgontologie. 1895; pag..275, 289. 

krt Újabban ugyaninnét ismét egy nagy kőbél jutott hozzám, mely a leírt és 

ábrázolt példánynyal tökéletesen megegyezik. Lóczy. 
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kőbélnek megfelelő csapjai ezért viszonylagosan rövidek és alig meghajlot- 

tak. Elől a bubcsapok alatt mély benyomulása van a kőbélnek, a miből a 

Megalodus Lóczyi záros lemezének jelentékeny kifejlődésére lehet követ 

keztetni. Valószinű, hogy a héj erősen kifejlett lunulával is el volt látva. 

A mellső izomnyom a köőbélnek mind jobb, mind baloldalán nagyon jól 

van lemintázva, ezen izomnyom kicsiny és kevéssé kiemelkedő. A mellső 

izomnyom helyzetére és kiterjedésére nézve a Megalodus Lóczyi, a Mega- 

lodus Gümbeli és a Megalodus Tofanae stb. stb. csoportjától jellemzett 

Megalodus-féléktől, melyeknek eme izomnyomata ép úgy, mint a devonbeli 

Megalodus cucullatus-nál nagyon keskeny és a záros lemezbe belemélyed, 

lényegesen különbözik. : 

1-ső ábra. 

Megalodus Lóczyi s. sp. a Rátót és Eplény között levő dolomitból. 

1: lé 

1. A kőbél jobb oldalról, 2. bal oldalról, 3. elülről, 4. hátulról nézve. 

Eredeti nagyságának 9"/s-adára kicsinyítve. 
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A Megalodus Lócgyi mellső izomnyoma hasonlóan a  Megalodus 

complanatus GÜMB.-éhez, a zárólemez előtt és ez alatt fekszik, azonfelül 

aránylag gyenge és nem mély. Világosan látható az ábrázolt kőbelen a 

köpenyperem vonalának elnyulása; nem sikerült azonban a hátsó izom- 

nyomnak határvonalát megállapítanom. A hátsó izombenyomatot viselő 

lécz, mely különben valamennyi Megalodus-félénél nagyon erősen kifej- 

lett, a Megalodus Lóczyi fajon nagyon gyenge lehetett, mert a kőbél 

hátsó részének mint a két oldalán csupán gyenge bemélyedések vannak, 

melyek a bubtól hátra és lefelé irányulnak. Igaz ugyan, hogy e be- 

mélyedések meglehetősen szélesek, azonban nagyon laposak és az éles 

határokat nélkülözik ; ennek folytán a teknők belseje felé tetemesen kiálló 

léczek helyett, a milyenek számos megalodus-félén jelentkeznek, a mi 

fajunkon csakis gyenge megvastagodás lehetett a hátsó izom tapadási 

helyén. Meglepő jelenség az, hogy a bal teknő belső mintázatán hátul nincsen 

olyan lelapult felület, mely az areának megfelelhetne, ellenben a jobb 

oldalon egy ilyen felület jelentékeny kiterjedésű. Akármilyen bajos dolog 

is az ilyenféle nagyon vastag falu kagylók kőbelének formáiról a teknők 

külső körvonalaira következtetni, mégis azt vélem, hogy a teknők egyen- 

lőtlensége ennél az alaknál, különösen hátulról nézve a kagylót, nagyon is 

szembetünő lehetett, minthogy a balteknőnek valószínüleg épen semmi 

vagy csak nagyon gyenge, a jobb teknőnek ellenben meglehetősen széles 

areája lehetett. Azonban a Megalodus Lóczyi elülről tekintve is a teknők 

egyenlőtlen voltát világosan feltünteti, mert a jóval laposabb jobb teknőnek 

belső mintázata egy felette gyengén kifejlődött és alig meggörbült bubcsapot 

visel, melynek magassága a bal teknő bubcsapjáé mögött messze elmarad. 

Nyilvánvaló, hogy a jobb teknő bubcsapja alatt jóval vékonyabb volt a 

záros lemez és külsején sokkal kisebb lunulája lehetett, mint a bal teknőn. 

A kagylóváz agymmetriája a kőbelen különösen azon duzzadás ferde 

állásában nyilatkozik meg, mely a két bub belső mintázata között kiemelkedik 

és azon térség kitöltésének felel meg, mely a két vastagfalú teknő között végig 

nyult. Sajnos, hogy ezen duzzadás, mely a kőbelen akár előlről akár 

hátulról nézzük azt, ferde állásunak tünik elő, csakis a tulajdonképi záros 

lemez megett van meg és ép a zár fogai tájékánál hiányzik, ennélfogva a 

nagyobbik példány semmiféle felvilágosítást nem ad a zárnak alkatáról. 

A másik, kisebbik példányon, mely különben roszabb megtartási állapot- 

ban van, legalább nehány milimeternyi magas lamella van a két bubcsap 

között, a melyen meglátszik, hogy mindkét teknőn a zárnak két-két foga 

lehetett, melyek közül a kisebb, jobb teknőn a hátsó fog, a nagyobb bal 

teknőn pedig a mellső fok lehetett jobban kifejlődve. Biztos felvilágosítást 

azonban nagyon bajos ezekről a körülményekről szerezni, mert az említett 

lamella letörött, igen alacsony, s rajta csakis a fogbenyomatok alja mutat- 

kozik. Úgy vélem, elég biztos alapon állíthatom mégis, miszeriut alakunk 
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zárja a közönséges megalodus-félékétől nagyon különbözik. Egyéb jellemző 
vonásokról a kőbelek természetesen nem orientálhatnak bennünket. Nagy 

érdekű volna, hogyha már tökéletes teknők nem is várhatók, legalább a 

teknők külső lenyomatai kerülnének elő, melyeken a Megalodus Lóczyi 

esetleges különbözései a növedék vonalakon és a néha könyökszerűen meg- 

tört finom ránczokon kivül sima felületű megalodus-féléken láthatók 

volnának. 

Azonban a Megalodus Lóczyi-nak már a teknők különböző termete 
is önállóságot biztosít, mert azt a benyomást keltik, hogy a jobb teknő 

fedélként szerepelt a valószinűleg mindig alul fekvő nagyobbik bal teknőn, 

mely talán felnőtt is lehetett. 

A két előttem fekvő köbélnek méretei az asymetriát világosan fel- 

tüntetik. 

Nagyobbik Kisebbik 

példány példány 

ez -——— —————— S Ezt ————— — 

EElossza --- L. si SA TABó ha LAS c SANS SÁNNYO gnTaTEA TR] 82 mm. 

Magassága a MAZ abbÜe bal telaőn Stt ni gp N308 Eg j 943 se 

Magassága a kisebbik, jobb teknőn... --. .-. --- 106 a KÖGÉGY- NEK 

EGÉSZ vastagsága : ——. Sze É 188 84 c MEZGŐr aa 

A nagyobbik, bal teknő jtöltésémok ZSEBE sé 48 a Z0 0ú 

A kisebbik, jobb teknő kitöltésének vastagsága... SON I 22 a 

Adamellső üZoMmlenyon at HOSSZ ae e zer SEN MEKNEKÉNEB ilsj4 Da — 

A mellső izomlenyomat szélessége. .--. --. --. I TOKE -- 

Általánosságban a Megalodus Lóczyi köbelei valami (CGhama-hoz 

kétségkívül sokkal jobban basonlítanak, mint a normalis megalodus-okhoz. 

Miként a bevezetésben is említém, csakis abból az okból sorozom ezen 

alakot a Megalodus nembe, mert az ampezzói megalodus-ok között is tapasz- 

taltam teknő egyenlőtlenséget, igaz, hogy ezeken jóval kisebb mértékben. 

A Megalodus Tofanae leírása közben?Y meg van említve: rEzen ábra is 
világosan mutatja a kagylóház teknő egyenlőtlenségét, a mi a Travernanza 

vólgy majdnem valamennyi megalodus-án kisebb nagyobb mértékben meg- 

van. Rendesen a jobb teknő a nagyobbik és ez, különösen hátulról nézve a 

kagylót, a két areának kiterjedésein látszik meg; előfordulnak azonban 

egyenlő teknőjű és olyan alakok is, melyek bal teknője a nagyobbik. 

Egy másik agymmetrikus megalodus alakot PaARowsa C. F. Megalodus 

Seccot néven irt le; azonban Tauscn szerint ez a (Gonchodus nemhez való 

volna. Maga PaARowxA értekezésében XX a Megalodus Seccoi-t a (ronchodus 

X R. HoERNES: Materialien zu einer Monographie der Gattung Megalodus. — 

Denkschriften der kais. Akad. d. Wiss. Wien. p. 33, vonatkozással az V. tábla 

1. ábrájára. fi 

kk PARONA C. F.: Contributo allo studio dei Megalodonti. — Atti della Societa 

Italiana, di sciense naturali, Vol. XXX, Milano 1888. 
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infraliassicus-szal hasonlítja össze és hangsulyozza, hogy egyedül az asym- 

metria és a bubok egyenlőtlen kifejlődése különbözteti meg ezt a két alakot. 

Tauscn rámutat a Megalodus Seccoi hiányos ábrázolására és azt mondja : 

cAz ábrák megtekintése közben önkéntelenül fölmerül a sejtelem, hogy a 

bubok asymmetriája azon alapul csupán, hogy a jobb teknő bubja talán 

jobban elkopott, mint a balé, avagy valami véletlen eltorzulás okozta az 

egyenlőtlenséget. Ha ez a különbség elesik, úgy ez a faj is bizvást a Con: 

chodus nembe illeszthető, annyival is inkább, mert az annyira feltünő 

sarokpánt-támasztó ennél is kifejlődött.;, PARowa értekezése ugyan nem 

fekszik előttem, ezért Tavscn sejtelmét tovább vizsgálni nem tudom. Az is 

igaz azonban, hogy BENEcCKE W.Y PaRonA értekezését ismertetve a Mega- 

lodus Seccoi PARowxa-ról ezeket mondja: xEzen új fajnak legfeltünőbb 

jellemvonása az egyenlőtlen teknőkben van, a mennyiben a bal teknő jóval 

nagyobb a jobbnál. Azonkívül domborubb is a bal teknő és erős, nagyon 

kevéssé becsavarodó bubja van. Méretei jelentékenyek ; magassága 230 mm, 

szélessége 222 mm, vastagsága 180/mm. A paviai és az udinei gyüjtemé- 

nyek példányairól következtetve, ez a faj a Déli Alpokban nagyon elter- 

jedtnek látszik. 

E szerint tehát a Megalodus Seccot-t alig lehet a (Jonchodus infraliasst- 

cus-nak egyenlőtlenül málott vagy deformált példányaira vonatkoztatni. 

. — A felsorolt jellemvonások a Déli Alpok alakját ugyancsak elegendő- 

képen elkülönítik a bakonyi fajtól, mégis úgy látszik, mintha mind a két 

megalodus alak ugyanazon csoportba tartoznék, mely aztán kapcsolatként 

áll a megalodus-félék és chama-félék családjai között. 
És pedig nézetem szerint a Megalodus Lóczyi hasonló módon illesz- 

kedik a Megalodus és a ("hama közé, mint a Dicerocardium a Megalodus 
és a Diceras közé. 

Fentebbi közlemények beküldése után, ujabb leletekből Lóczy 

tanár úr a Bakony- és a Vértes hegység fődolomitjának megalodusaiból 
nagyobb sorozatot küldött nekem. Ennek áttanulmányozásának eredmé- 

nyeiből a következőket csatolom hozzá kiegészítésként a fennt elmondot- 

takhoz : 

A Megalodus Lóczyi fajból érdekes kis példány van előttem, mely 

csak 15 mm hosszú és ugyanily magasságú. Vastagsága 11,5 mm, miből 

6,5 mm a nagyobbik bal teknő kőbelére, 5 mm a kisebbik jobb teknő kőbe- 

lére esik. Ezen kis példány, mely minden egyéb jellemvonásában tökéle- 

tesen megegyezik a Megalodus Lóczyi eddig vizsgált kőbeleivel, azért 

nevezetes, mert a teknők asymmetriája kisebb foku rajta, mint a Megalc- 

: Neues Jahrbuch für Miner. Geol. u. Palxeont. 1892. II. p. 363. 
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dus Lóczyi nagyobb kőbelein, miből kitünik, hogy a Megalodus Lóczyi 

fiatal korában kevésbbé agymmetrikus, mint idősebb korában. 

Lelethelye : Veszprém városban, az Aranyosvölgy jobb oldali sziklafala. 

Dr. Lóczy LaJos ujabban ismét küldött Rátót-Eplény vidékéről egy 

Megalodus Lóczyi példányt, mely az ezen faj felállításakor vizsgált kőbeleket 

nemcsak nagyságra nézve mulja felül, miként ezt az alább közölt méretek 

igazolják, hanem ezen példány még lényegesen szélesbíti is ismeretünket a 

vázolt érdekes asymmetrikus megalocdus-formáról az által, hogy ezen nagyobb 

kőbél jobb megtartása és a záró fogak táján levő, habár itt 18 csak rövid es 

tökéletlen közetlemez lehetségessé teszi, hogy a mindeddig csak köőbeleken 

vizsgált Megalodus Lóczyi zárának szerkezetét jobban megitélhessük, mint 

ezt a két kisebb s úgy általános alakjában, mint a zár tájékában rosszabbúl 

megtartott példányon tehettük. Ezen kőbélen, melynek hű képét a 2. ábra 

mutatja, most már sokkal jobban meggyőződhetünk arról, mint a két kisebb 

köbélen, hogy a záró fogak a teknők tetemes méreteihez viszonyítva igen 

gyengék voltak, miként ez az asymmetrikus bivalvákon, melyek egyik tek- 

nője fedélként szerepel, néha elő szokott fordulni, míg néha az ilyen teknőt 

egyenesen a zárószerkezet hatalmas terjedelme jellemzi. Továbbá jól lát- 

ható, hogy a nagyobbik, bal teknő főfoga a jobb, kisebbik vagy fedő-teknő 

főfoga előtt beleillik. Világosan felismerhető továbbá, hogy a bal teknő 

fogának kettőzöttsége, habár a zár táján kiemelkedő kőzetlemez sokkal 

rövidebb, hogysem ezen ketté osztott fog belső basisának lenyomatánál 

többet megláthatnánk. Kevésbbé világosan ismerhető fel a jobb teknő fogá- 

nak alakulata ; az említett közetlemezen látható gödör csak ezen fog legerő- 

sebb, elülre és befelé fekvő kiemelkedésének helyzetét mutatja, hátrább a 

lemez sokkal rövidebb, hogysem azon kérdést biztosan megvilágítsa : vajjon 

a jobb teknő foga általában ketté osztott volt-e. 
Minthogy a jobb teknő főfogának ketté oszlása a typusos megalodu- 

sok-nál általában gyengébb, mint a bal teknő ezen fogáé, s ezen felül 

ezen ketté oszlás nem a fog legalsó részén van, hanem ennek a felső, a 

bubhoz közelebb fekvő részén erősebben lép fel, valószínűbbnek tartom, 

hogy a jobb teknő záró foga Megalodus Lóczyi fajunkon is ketté osztott 

volt, más szavakkal, hogy zárószerkezete a fogak gyengeségétől eltekintve, 

a normalis trias megalontidák záró szerkezetével tökéletesen egybevág. 

Méretei : 
ETOSSZÁT 2 Hgt eros eszét Ez es JAN IES BT HVETS 140 mm. 

Magassága a félvobbil teknő köbelének kúbjától mérve 135 ) 

Magassága a kisebbik jobb teknő mintázaton  ...  .... 105 9 

Egész vastagsága a kőbelen ...... dhy h Ez LETES E Vezette d 

A nagyobbik bal teknő kitöltésének FAGtAGSÁGA 42 ADA 

A kisebbik jobb teknő kitöltésének vastagsága —— ...-. 38 ) 
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9-ik ábra. 

Megalodus Lóczyi S. sp. a Ratót és Eplény között levő dolomitból. 

A kőbél 1. jobb oldalról, 2. elülről, 3. hátulról tekintve eredeti nagy- 

ságának felére rajzolva, 4£. természetes nagyságának !/ ag 2) D D 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 

ére kicsinyítve. 

10 
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Megalodus Lóczyi (vagy NOV. FORM. ?) 

Két rosszul megtartott köbél, mely valószinűleg összenyomódott, vagy 

magához a Megalodus Lóczyi-hoz tartozik, vagy ennek igen közeli rokona. 

Úgy vélem, hogy az előbbi a valószínű, hogy tehát ezen kőbél kevésbbé 

vastag alakja csupán későbbi deformatio eredménye. Ha ezen feltevésem 

nem találna, úgy a Megalodus Lóczyi-nak közel álló, azonban laposabb 

alakjával van dolgunk. A két kőbél közül a nagyobbik, melynek csak a 

kisebbik, jobb teknője van valamennyire jó megtartásban, bal bubcsapja 

ellenben hiányzik, 75 mm hosszű, 65 mm magas (a kisebbik teknő bubmintá- 

zatán mérve) ; vastagsága 42 mm, miből a kisebbik teknő mintázatára 18 mm 

esik. A kövület egy része a közetben volt, melynek lepattintása után lát- 

ható volt, hogy a kököpenyeg a kőbelen hézag nélkül feküdt rajta. 

Ilyennemű megtartásnál a teknőnek, köpenyegnek többnyire gyorsan 

megkeménykedett külső mintázata a belső mintázatra, a kőbélre a külső 

teknöfelület diszítését szokta rányomni (u. n. diszítéses kőbél 9). Az ellen- 

kező eset, azaz a kőköpenyeg formája a kőbélen, ritkán szokott előfordulni. 

Esetünkben egészen vékony, mintegy 0,3 mm-res kovacsos minőségű réteg 

van a sima kőbél és a kőköpenyeg között, s a kőköpenyegen concentricus, 

finom barázdák vonulnak, melyek a teknő növekedési vonalaiból származ- 

nak. Könnyen érthető, hogy ezen vékony közbülső réteg, mely többnyire 

dolomitos mineműségű szokott lenni, mivel hideg sósavval nem pezseg, — 

az eredeti teknő maradványát aligha mutatja, hanem később finom üre- 

gecskében képződött, mely a teknő feloldása s eltávolodása után az egy- 

máshoz közeledő külső és belső lenyomat között megmaradt. 

A szóbanforgó példányból mindenesetre kiviláglik, a mit nagy valószí- 

nüséggel fel kell tennünk, hogy a Megalodus Lóczyi-nak redős növekedési 

vonaláig sima teknőfelülete volt. 

A nagyobbik példány a Vértesből, Gánt s Puszta Kápolna között levő 

szakadékból, PAPPp KÁRoLny gyüjtéséből való ; a kisebbik termőhelye Veszprém 

mellett az Aranyosvölgy sziklafala. 

Megalodus Nxov. FORM. 14 

Igen érdekes formának három jól-rosszul megtartott kőmagva van 

előttem ; jellemzi ezeket mindkét teknő mintázatának asymmetriája. Ennek 

is, miként a Megalodus Lóczyi-nak bal teknője nagyobb és erősebben bol- 

XV. ö. HILBER : Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, 

1878, 11. sz., 226. lap. 
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3. ábra. 

Megalodus NOVA FORMA (4) az Aranyos völgy jobb oldali dolomit-szikfalából, 

Veszprémből. 

2. 5. 

A kőbél 1. jobb oldalról, 2. elülről, 3. hátulról tekintve; eredeti 

nagyságában. 

10" 
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tozott, a külömbség azonban úgy mindkét teknő mintázatának vastagságá- 

ban, mint különösen a bubcsapok különböző erősségben, sokkal csekélyebb. 
A szóban forgó alakot továbbá összkerületének magasabb és rövidebb alakja 

jellemzi, azután a rövid bubmintázat s ez alatt az igen mély hézag, mely 

megfelel a lunula helyzetének. Mivel a teknők igen vastagok lehettek, 

valószinűleg az igen erős bub daczára, a lunula igen kicsiny volt. Jellemző 

továbbá mindkét teknő mintázatára a széles area-felület. Ekkép ezen 

kőmag összkerülete igen különböző a Megalodus Lóczyi-étól. 

Hasonlósága a már említetteken kivül, a sokkal csekélyebb asym- 

metriától eltekintve, abban van, hogy az elülső izom lenyomatának nyoma 

egyik kőbélen kissé látható levén, kerek és a zárólemez alatt fekszik, miként 

a Megalodus complanatus GümB.- és Megalodus Lóczyi-n. 
A Megalodus nov. form. aav-ra tehát jellemző : 

1. a csekély asymmetria, 

9. a magas és rövid alak, 

3. a bub rövidsége és a magas lunula. 

Az cap forma kőbeleinek méretei a következők : 

Hossza 51 mm, magassága 58 mm, vastagsága 39 mm 

( 36 ( ( 4DA  n ( CA ZANRÉLC 

( 34 c ( JO A c DD 

Megjegyzendő azonban, hogy a három kőbél mind sértett és különö- 

sen hosszasági adatai néhány milliméterrel kiegészítendők. 

Lelethelye : Veszprém az Aranyos völgy jobb oldali sziklafala. 

Megalodus xov. FoRm. xb.) 

Körvonalában a Megalodus Lóczyi-hoz hasonló, de kevésbbé asym- 

metrikus és laposabb mint ez. Főkülönbségnek a széles area-felület tekin- 

tendő, mely mind a hat előttem fekvő ab -vel jelölt formán, melyek egy- 

mással pontosan összevágó kőbelek, mindkét teknő mintázatán feltünnek. 

Ezek közül két kőbélnek eredeti nagyságban rajzolt képét a 4. ábra 

mutatja. 

Valószinűleg külső oldalának megfelelően a teknő is széles areával 

ékeskedett, míg ez a Megalodus Lóczyi-n sokkal gyöngébben fejlődött, 

mivel a megfelelő felület a Megalodus Lóczyi nagyobb, bal teknőjének 

mintázatán egészen hiányzik; a kisebb jobb teknő mintázatán valamennyi 

vizsgált példányon csak csekély kiterjedésben lép fel. 

A ab, megalodus legnagyobb példánya erősen megvastagodott, méretei 

azért csak approximativ értékűek. Hossza 60 mm, magassága 52 mm, 

vastagsága 34 mm. Az ennél kisebb példány dimensiói 42, 39 és 28 mm, a 
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legkisebb kőmagé 25, 22 és 18 mm. A többi 3 kis kőbél oly sértődött, hogy 

nem tartottam érdemesnek megmérésüket. 

Megjegyzem még, hogy asymmetriájuk igen gyenge és ép úgy, mint az 

4. ábra. 

Megalodus NOVA FORMA tbv az Aranyos völgy jobb oldali sziklafalából, 

Veszprémaiből. 
9 

- éti 
- 

5 4. 3. 8 

A nagy kőbél 1. jobb oldalról, 2. elülről, 3. hátulról tekintve. A kisebbik 

példány 4. elülről, 5. hátulról tekintve. 

Természetes nagyságban. 

ca megaloduson a teknő mintázatának vastagságában a különbség néhány 

milliméter. 

Lelethelye: Veszprém, az Aranyos völgy jobboldali sziklafala. 

Egyenlőtlen teknői vannak Sct. Cassian rétegeiből való következő 

három megalodus-nak, u. m. Megalodus rimosus Mönsr. sp., M. anceps 

LAUBE sp. és M. Klipsteini Birrs. Mind e három alaknál, a mint ezt BIrr- 

NERY kimutatta, a jobb teknő valamivel laposabb mint a bal; ennél fogva 

k BITTNER A.: Lamellibranchiaten der alpinen Trias. I. Revision der Lamelli 

branchiaten von Sct. Cassian. — Abhdlgn. der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien. 

Bá. XVIII. Heft 1, p. 19, 22, 23, t. II. f£. 1—8. 
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nem hasonlítanak a Bakony itt leírt asymmetrikus megalodontjaival, a 

mennyivel ugyanis lehetséges az említett fajok jól megtartott teknői 

és a leírt kőbelek között összehasonlítást tenni; azonban az általam 

Megalodus Lóczyi név alatt leírt alak és Gyprina strigilata KLIPST. — 
melyre nézve BirrseR a Laubeia nem állította föl — között, úgy 

látszik, szorosabb kapocs van. Fölötte valószinűnek tartom, hogy 

Laubeia, mely, amint ezt BITTNER kimutatta, nemcsak a zár szerkeze- 

tében hasonlít nagyon a §Sct. Cassiantól származó alakokhoz, hanem 

ezekkel a színrajzot tekintve 15 megegyezik, tényleg a megalodusok egyik 

oldalágához tartozik, melyhez Megalodus Lóczyi mini valamint a Megalo- 

dus x. F. cb, nevű kőbelek is volnának számítandók. Megalodus x. F. 4a) 
körrajzai kevésbé jól egyeznek meg. Megalodus Lóczyi, eltekintve nagyságá- 

tól, Laubeia-től az által különbözik, a mennyiben ugyanis ezt a kőbél meg- 

tartásának állapotja meg engedi, teknőinek sokkal nagyobb egyenlőtlensége 

es a bubok erősen kiálló, begöngyölődött mintázatai által, úgy, hogy aggá- 

lyaim vannak a BITTNER-féle nembe való besoroztatását illetőleg ; ezt inkább 

tehetni a Megalodus xs. F. cb, nevű maradékokkal. 

A Bakony és Vértes ujabban talált megalodontjatnak jegyzéke. 

Bak ony "Vértes 

.§ zeeai dr E Jé ázott ] - Js 
2 eg. 03 oj (Mt: 

Ze Vat e § b Az Es 
BE S: VC (RENÉSRÉN Sa 
S B MA Másze ED SEGRMÍESS ET a 
s j XN 32 :O gl ma nm 2 

dgd g ] ÉS [79 ON Pp] rd I N 8 B A 
Se] E 6 jdlss Za Sa SE SSZEG ÉS 
6) IN XO. JA MEZ [Ez t5 

— . 

Megalodus complanatus GÜMB. ek — — —- —. [I - me 8 

Megalodus (Gümbeli SropPp. ... ez — — — — [ - HE 

Megalodus trigueter WUutnr. -k4 EI ÍJ sz ob ee kt 

Megalodus gryphoides GÜMB. j 

; j 
csoportba tartozó alak c. 0 - Sh eaz ELL ie — [ — 

j 
Megalodus Sov. FORMA a Megalo- J j J j ] 

dus Tofanae R. H. csoportjából ] — ] — ] — — I — a sz 
. ! ! j 

IDIGENOCARÁTUN IS — ] — vs SE s et 

Conchodus infraliassicus STEPP. a ] — SZG szi sz ést 

Megalodus Lóczyi R. HOERN. N. F. — ] 7 — Élő Ex Je si 
! ! 

Megalodus Nov. FORMA ad NR. / J 

ELŐ ERNYEEEBT Sen 15 E LEZk AES NE — ] — -— — EI — 

Megalodus wov. FORMA abs R. / j J 

HOERNI e Lődggssz eszel LES G TÉR a ász zi álll ássa Eső HE szé KEN NE 

Legyen szabad eme tárgyalásaim végén Lóczy tanár úrnak őszinte 

köszönetet mondanom, a miért alkalmat adott, hogy a Bakony felső trias 
rétegeiből származó megalodusokat közelebbről megismerjem. 

ET, so. ip, 20 Jé. MEA 3 TBI 
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SPONGILLA GIGANTHBA N. SP. 

Dr. TRAxLER LáÁszLó-tól.F 

(Egy táblával). 

Két év előtt a bilini esiszolópala spongolitjei felől értekezvén,F? ezeket 

a Spongilla fluviatilis Tugpxx (— Spongilla lacustris LBKw.) fajhoz tarto- 

zóknak határoztam meg; azóta azonban alkalmam volt e fajt mintegy 50 
lelethelyről behatóbban tanulmányozni, és a kérdéses kőzetet; is gondosab- 

ban vizsgálván meg, kénytelen vagyok akkori nézetemet megváltoztatni. 

Bármennyire hasonlatosak ugyanis e spongolitok a Spongilla lacustíris 

L8Kx. kovarészeihez, a gemmulatűk ettől mégis nevezetes módon térnek el, 

sőt oly spiculumok is vannak köztük bőven, a milyenek az említett fajnál 

csak kivételképen szoktak előfordulni. 

A bilini csiszolópalát kénsavval és sósavval felnyitván, a szivaccspi- 

culumokat a diatomeáktól iszapolás utján választottam el, és ujolag 10 

mikroszkopi készítményben vettem vizsgálat alá. Nagyobb számű készit- 
ményre nem volt szükség, a mennyiben e kőzet nevezetes módon csu- 

pán egyetlen egy faj spiculumait tartalmazza, és pedig skelettűket, paren- 

himtűket, gemmulatűket és pycnastereket. 

A skelettűk 228—342 vu hosszuak, és 8—15 pw. vastagok, egyenesek 

vagy gyengén hajlottak, hengeresek, lassan hegyesedők, felületükön min- 

denkor egészen simák. 
A parenchymtűk 76—141 yv. hosszuak, 4—11 u vastagok, egyenesek 

vagy gyengén hajlottak, orsóalakúak, lassan hegyesedők, felületükön min- 

denkor apró tüskékkel borítvák. 

A gemmulatűk 38—201 yw hosszúak, és 8—12 u vastagok, gyengén 

hajlottak, hengeresek, tompavégűek, felületükön tüskések. A tüskék legin- 

kább csak a végeken vannak, és miként ez semmi más édesvízi szivacsfaj- 

nál elő nem fordúl, laposak és ferdén a tű közepe felé mintegy visszasí- 

mitottak. 

A csillagalakú spiculumok átmérője 8—35 pw között váltakozik, a 

nagyobb alakoknál a tüskék nagyobb számban vannak, de méreteikben 

megegyeznek a kisebb alakok tüskéivel. 
Úgy a skelettűk, mint a parenchymtűk alakra nézve megegyeznek a 

Spongilla lacustris LBKN. megfelelő tűivel ; a gemmulatűk azonban eltérnek 

ezektől nem csupán nagyságukat, de alakjukat illetőleg is. Bármily válto- 

x Bemutattatott az 1897. november 3-án tartott szakülésen. 

kk Adalék az édesvizi szivacsok ismeretéhez. — Földtani Közlöny 1895, 181— 

185 Il. 
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zandók is e faj gemmulaspiculumai, még sem érik el sohasem a 200 y. hosszü- 

ságot, sem a 12 u vastagságot. Átlagos nagyságuk a lelőhelyek szerint 

35—120 y hosszúság és 3—9 u vastagság között váltakozik, ennél hosszabb 

spiculumok, az incomplet gemmulákat ( WIERREJSKD leszámitva sohasem 

fordulnak elő. A Spongilla lacustris LBgkwx. gemmulatűinek tüskézete is 
egészen más jellegű. A pycnastereket illetőleg, ilyenek akadnak ugyan nem 

egyszer a Spongilla lacustris LBEs. gemmulatűi közt, ezért ezeket itt is 

bizonyos joggal tekinthetem ilyenekül; de a míg az említett fajnál ezek 

mindig csak elvétve, egyesével vannak, itt számra nézve a tűalakú gemmu- 

laspikulumokat túl is haladják. 

Ezen jellegek elégségesek arra, hogy e fajt a Spongilla lacustris 

LEKN.-től, bármennyire rokon is ezzel, élesen elkülöníthessük, és így önálló 

fajnak tekintvén, Spongilla gigamtea névvel jelölöm. 

A spiculumok méretet. 

Skelettűk hosszúsága : 266 144 236 998 266 220 

( vastagsága: 11 8 8 8 3 8 

251 255 266 323 258 361 274 235 289 277 2839 23258 

111 7109 788581K E JARYÁRÉNBE VAI VA VÉG ETEL LR KO 904 AKART 11 Do 0 áld? 

966. 236, 2475 294711 266 3421 5304 4258 

6 TA AT LEN RALKSZK ÜK ONNN E ALL SNEKELKES 

Parenchymtűk hosszúsága: 114 80 141 122 110 1 

( vastagsága: 6 6 6 6 

T0SMLS2 22 ENESZ E KTKIOTNKÁTOT0 NEK ZENET KÉS ZEKE SS AKARSZ GYEN EZ 

6 ÖNK OZEGET AK TASI G ET TENG LYA 
NM A AL STOZ MÉBOL TOT BABS STAAÁÁTTÓ KET TEETÉ 
Ba B TÁ be ti OKE S ESR een tét 

Gemmulatűk hosszúsága: 110 103 76 76 190 201 99 87 

( vastagsága: 9 3 TONNA AKA 3 1111 

84 AMA éL29 4833. 1754495 adós 482 4592 141 Szet), 98 

10. MON Eli. 14. (9 STT LEVET ION ET S ESNI 
méö 68. BTABAÁABOL 189470 TOR AA SONKA 

9 TETTRE Üdóza tt AGA gl kÉK 
Pycnasterek átmérője: 11 8 15 19 11 23 230 son AA 

MENTETTEK SK SE KER 

Táblamagyarázat. 

1—6 ábra skelettűk 200-szoros nagyítással. 

7—9 — c parenchymtűk 690-szeres nagyitással. 

10—14 — c gemmulatűk e fi a 

15—17 — a pyenasterek a c ( 

Ft 



NATHORST A. G.: SPITZBERGA MESOZOI FLORÁJA, 1 or 9 

ISMERTETÉS. 

NArTHokRsT A. G.: Zur Fossilen Flora der Polarlánder. I. Theil 2. Lief. 

Zur mesozoischen Flora Spitzbergens. (Kongl. Svenska Vetenskops-Aka- 

demiens Handlingar. Bd. 30. no. 1. 49 74 pp. 6 táblával. Stockholm 1897.) 

Társulatunk 1894. évi november 7-én tartott szakülésén volt szerencsém 

NaATHORST a czímben megnevezett munkájának első füzetét bemutatni. E füzetben 

az arktikus öv palaeozoi florája van leirva.X Fzen adatokban gazdag munkát követi 

most a második füzet, mely Spitzberga mesozoi, azaz az ott hatalmasan elterjedt 

jura floráját irja le. Spitzbergáról az első növényeket hozták 1872-ben NoRDENS- 

KIÖLD és ÜBERG P.; a gyüjtést folytatta az első 1873-ban és HEER Ozwarp-ra volt 

az érdekes anyag tanulmányozása bizva.XX 1882-ben NarHogsr A. G. báró G. DE 

GEER társaságában látogatta meg Spitzbergát, ott NarHogsr meglehetős gazdag 

gyűjtést tett, melyet DE GEER 1896-ban talált nehány darabbal gyarapított. Nem 

maradhatott tehát el az sem, hogy NATHoRsT újra revidiálta HrER régebbi meg- 

határozásait és éles kritikus szemének sikerült azokat sokban kiigazítani és kiegé- 

szíteni. Az anyag, mely HEER keze alá került, a megtartás igen rossz állapotjában 

volt és így könnyen megesett, hogy a rajzoló tévedésbe esett és HEER-t 15 hamis 

útra vezette. Ez különösen a Cap Boheman-nál gyűjtött növényeket illeti. 

E 

JT 

k V. ö. Földtani Közlöny XXV. 193. 

kk Beitrüge zur fossilen Flora Spitzbergens. — Kongl. Svenska Vet. Akad. 

Handl. Bd. XIV. No. 5. 
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Ez a CaP BoHEMAN (78? 21! é. sz.) hosszú, az északnyugati partról messze a 

jégfjordba nyuló hegyet alkot, melyen a spitzbergai jura csak felső rétegösszlete for- 

dul elő. Az említett jurát ugyanis sok kövületet tartalmazó tengeri. rétegek alkotják 

és ezek fölött kemény, tengeri kövületek éppen nem, sőt majdnem kövületmentes 

homokkő fekszik. A Cap Boheman-nál a homokkő többnyire fehér, helyenként 

. agyaggal van keverve és ilyformán homokos agyagpalába megy át; ezenkívül kis 

szénszalagokat, valamint egy meglehetős gazdag széntelepet is zár magába, me- 

lyet a fókavadászok, mióta kis gőzösökkel indulnak a jövedelmező vadászatra, 

fölhasználnak. E szén közelében, főleg a homokkőben, részben a palában is for- 

dulnak elő ama növények, melyeket NoRDENSEIÖLD hozott haza ; NATHORST maga 

nem látogatta meg a Cap Boheman-t. 

Az eltérés, mely HEER és NarHogtsr meghatározásai között van, könnyen 

fölismerhető az alább közlött egybeállítás utján; NarHogsr számos és indokolt 

kritikai megjegyzéseiről itt megemlékezni nem lehet és e tekintetben az eredeti 

munkára kell utalnunk. 

HEER NATHORST 

Xylomites polaris HEER ..... MEAL MESE VIZES a meghatározás bizonytalan 

Sphenopteris thulensis HEER  ....  ... Sphenopteris thulensis HEER 

( IBOhemaN ÉBEREN Es a meghatározás bizonytalan 

Scleropteris Pomelü HEER ..... 2222 s nem föltétlenül helyes 

Cladophlebis-hez tartozó, megtartá- 

Pecopteris Saportana HEER .. .... suk rossz állapotja miatt közelebb-. 

a [Der at aa ELTER NNNEZ si SZE ről meg nem határozható töredékek 

( deperdíta ÉRER szi 22 N. megjelöli a (ladophlebis sp. a 

névvel. 

( falcinetlaz ELER SEzNe s B 

a egilis (xon PHILLIPS)  ...... j SZÁNTA ÉS sggal BERLV 

Oleandridium vittatum? HEER l. c. t. 

VALE tg Ég CEO E ÉR sen Met Cladophlebis sp. €. 

Oleandridium vittatum? HEER l. e. t. 

MKB NEE att EAK ES 4 ki Taeniopteris sp. 

Eguisetum rugulosum HEER . ...... 

a Bunburyanum HEER (NON Rosszúl megtartott példányok; egy- 

ÁTEASTOJ EVA oz szerűen az FEgvisetites sp. névvel 

Phyllotheca lateralis ? HEER (NON PHIL- megjelölendők. 

EITB ZENNSSES Tt ris. szaz sz ENE 

Ctenopteris Öbergiana HEER ..2. sze me Rosszúl megtartott példány, talán 

Nilssonia Öbergiana HEER SP. 

Phyllopteris bifida HEER etés e TA Szintúgy, talán Anomozatis bifidus 

HEER sp. 

Podozamites lanceolatus HEER .....  ... . 

a FBichwaldi HEBER...... — -..... 
Podozamites lanceolatus L. mr H. sp. 

( plicatus HEERnR ...... s 

Zamites sp. (ex parte) HEER 



SPITZBERGA MESOZOI FLORÁJA. 155 

Podozamites pulchellus HEER . ...... 
é , Podozamites pulchellus HEER EMEND. 

Zarmates so. ÉLRBR 2. br rÁ NÉZET j 

Ginkgo digitata HEER..... — ...... BYTE 
VST GONVÚ SELMERZ ea resist tség VAD Az. Ginkgo digitata BRONGT SP. 

d EEG TÜUSGULG ELHET, VES Sztlee 

Podozamites KVZVA ÉT HEER (ex parte) 

IE S ANNAL A BÉG ALL BEEE ZÁST et a CFR. Baiera longifolia PoMEL sp. 

Pinus LONGS Hun (ex GaNtó) 18 SZte 

VOR ÉSE SZ asta ekék MISS Ae vala Czekanowskia Sp. 

Podozamites  angustifolius HrEeR Il. c. 

b METESZ EGGYET SE Zes MEL sa cFR. Phoenicopsis angustifolia HEER. 

Podozamites amgustifolius HEER Il. c. 

18 VAN ÜTÉS TB EEEN ÉG SEÁRE E BEEE Phoenicopsis CFR. speciosa HEER. 

Baiera longifolia? HEEn I. c. t. VIII, f. 6 

Gycadites gramineus HEER  ..... 2222 Taxites gramineus HEER Sp. 

Pinus Nordenskiöldi HEEnx I. e.t. IX, f. 1, — Pinites (Pityophyllum) Nordenskiöldi 

3—0 HEER sp.X 

Pinus microphylla HEEnR..... ELÉ PH TELE Pimites (Pityophytlum) microphyllus 

HEER sp. 

Pinus prodromus HEER Il. c. t. IX, f. 7, 8. — Strobilites Heeri x. sp. 

Carpolithes striolatus HEER 1. c. t. IX, f. 
ÓSZÁDAÓLAÁYA Ae RT 5 AL ES Stenorrhacháis striolatus HEER sr. 

(Carpolithes Szólt JELE I. GST TEKSET. 

TZEJODDEÓNOTt EE. LNN Aa ése Rey Drepamolepis angustior S. SP. 

Carpolithes hyperboreus HEER .....  ...... Carpolithes hyperboreus HEER 

Pinus Nordenskiöldi HrEx I. c.t.IX,f. 5. Meghatározhatlan mag — (Garpolithes 

SOK 

Pinus Nordenskiöldi HEER Il. ec. t. IX, 

3 EgGE A ; 
Carpolithes sp. b. 

JELÖLÉS AVAT SZ Teve SA e szdttal LE 

A Cap Boheman flórája e szerint a következő növényekből áll : 

Spheropteris thulensis HEEr, Scleropteris Pomelii Sor., Gladophlebis sr. a, b ET c, 

Taemopteris sp.. Nilssonia? Öbergiana HEER sp., Anomozamites ? bifidus HEER 

sp., Podozamites lanceolatus LIspn Er Hurr sp., P. pulchellus HEER, Ginkgo digi- 

tata BRgownGT sp., Baiera longifolia PomEL se., Czekanowskia sp., cFR. Phoenicopsis 

angustifolia HEER, Ph. speciosa HEEr, Taxites gramineus HEER sp., Pinites Nor- 

denskiöldi HEER sp., P. microphyllus HEER sp., Strobilites Heeri NATH., Stenor- 

x Minthogy a Pinites név alatt rendesen valamely a Pinus genushoz tartozó 

maradékot értjük, azt ajánlja NarHoRsr, hogy a névben egyszersmind a szervet isS 

jelöljük meg, a melylyel dolgunk van. A. Pixus-éhoz hasonló tobozokat nevezzük e 

szerint Pityostrobus-nak, a pikkelyeket Pityolepis-nek a magvakat Pityospermum-nak, 

a leveleket Pityophyllum, az ágakat pedig Pityocladus-nak. 
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rhachis striolatus HEER sp., Drepanolepis angustior Narn., Carpolithes hyperbo- 

reus HEER, C. sp. a ET b. 

Mindössze tehát 24 fajt foglal magában ezen jegyzék; köztük 10 nem 

volt véglegesen meghatározható, de a megmaradó 14 faj közül különösen 

Podozamites lanceolatus LISxDL. Er Hurr sp., Baiera  longifolia PomEL sp. és 

Ginkgo digitata BRoscr. sp. és mindenekelőtt ez utolsó a mellett tanuskodnak, 

hogy, a mint ezt annak idején már HEER állította, a barna jurához tartoznak ; 

csak sajnálandó, hogy a Cap Boheman eme rétegeinek stratigraphiai viszonyait, 

valamint a hozzájuk képest idősebb vagy fiatalabb rétegekhez való viselkedésüket 

illetőleg nem tudunk semmit. NarHogsr abban a véleményben van, hogy a Cap 

Boheman szén- és növénytartalmú rétegei Spitzberga egész jurájának legalsóbb 

rétegei volnának és az ott előforduló széntelepek a tengerszín ismételt változásait 

tüntetik föl, mert már a palgozoi flora mutatja, hogy a széntartalmú rétegek sora 

a növénytartalmú culmrétegekkel kezdődik; az ezután következő permocarbon, 

perm és trias tengeri eredetűeknek látszanak, de a Cap Boheman barna jurájának 

széntelepei a tenger transgressiojára vagy visszavonulására vallanak. Első esetben 

a legfelsőbb triasban vagy a legalsóbb jurában még egy régibb szénképződés föl- 

fedezése várható. A barna jurára, úgy látszik, ismét következtek tengeri, az 

Aucella-rétegekbe benyuló rétegek, de a legfelsőbb jurában előforduló növénytar- 

talmú szén és édesvizi molluskák ismét a tenger visszavonulását jelzik. Ezután 

ismét következik egy új, noha nem hosszasan tartó transgressio és végre szén- és 

növénytartalmú rétegek jelzik a posványosodással kezdődő harmadkori transgressio. 

melylyel hatalmas tengeri rétegek rakodtak le és mint legfelsőbb emelet ismét a 

tenger visszavonulására valló növény- és széntartalmú rétegek. Ennek folytán 

Spitzberga növény- és széntartalmú rétegei nemcsak florájuk, hanem az által is, 

által válnak érdekesekké, hogy a tengerszint nagy változásairól 18 tanuskodnak. 

II. A SAssEx-Bav déli oldalán G. px GszR 1896-ban gyűjtött az ottani ho- 

mokos palában vagy palás homokkőben egy nehány rosszúl megtartott növény- 

példányt, melyek közül az egyik Nilssonia crg. orientalis HEER-hoz ; a másik pedig 

a Ptilozamites esetleg a (tenozamites nevű genushoz tartozik. DE GEER azt hiszi, 

hogy a növénytartalmú réteg egy lesülyedt rögben (árokban) fekszik; a talált 

kevés növény pedig meglehetősen valószinűvé teszi, hogy ama rétegek a Cap Bo- 

heman rétegeivel egykorúak vagy talán idősbek is. 
III. A Jégfjordban fekvő Cap SragarscHIx vára mellett, közvetlenül a me- 

redeken fölemelkedő várorom keleti oldalán előfordul sötétszínű, kissé bitumenes, 

palás homokkő növénylenyomatokkal és egy kis szénszegélylyel. Az említett nö- 

vénylenyomatokból hozott NoxpEwssxrörp 1872-ben és 1873-ban egy kis gyűjte- 

ményt, melyet HEER földolgozott.?t 

1882-ben Narnogsr ugyanazon helyen gyűjtött és 1896-ban DE GEER 18 

hozott onnan két Sphenopteris-töredéket. A. növénylenyomatok, a mint azt már 

x Die Kreideflora der arktiscehen Zone etc. — Kgl. Svenska Vetenskaps-Akad. 

Handl. Bd. XII. No. 6. p. 122. (F1. foss. arctica III.) 

3eitráge zur fossilen Flora Spitzbergens. — L. c. Bd. XIV. No. 5. pag. 48. 

MEG os 19, 

szarnkál 
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HEEx is megjegyezte, többnyire rossz állapotban vannak. Az uj anyag meghatá- 

rozása és a régi anyag revisiojának eredménye a következő : 

HEER 

Asplenium Boyeanum HereEex, Kreidefl. p. 

MARK ROM OKET EE 
Gleichenia Zippei? HEER, Beitr. p. 49. t. 

JENO NEK RALTKKÉT 
Sphenopteris hyperborea HzER, Kreidetfl. 

p. 123. (GSEXEKENEY TET SS 20905 e. 57 
Beitr. P. 48. t. XXXII, f. 8 

Asplenium Johnstrupi HrER, Kreidefi. 

DEZGD2 ÜK KEKEKEV a ds 55 e Bettr. 

TS set a NILS ő 

Thinmfeldia arctica HEER, Kreidefl. p. 

123, t. XXXV, f 11—16, t. XXXVI, 

ESŐ Ő merek áz sz 
Eguisetum sp. HrER, Kreidefl. P. 124, t. 

TOLGGÁNTS TEN 

Sclerophyllina cretosa HEER, Kreidefl. J 

p. 124, t. XXXV, f. 8—10 

Baiera cretosa BCHENK, Beitr. p. 49 

Baiera dichotoma HEEzR, Beitr. p. 49, 

u EXEKONETE TET NI 

Seguoia Reichenbachi HEEnR, Kreidefl. 

p.126,t. XXXVI, f. 1—8, t. XXXVII, 

f. 1—2. — Beitr. p. 50 

Seguoia rigida HEER, Kreidefi. p. 128, 

t. XXXVIII, f. 9a, 10.— Beitr. p. 50, 

VEL OKOK) 

Seguoia fastigiata HEzR, Kreidefl. p. 

128, t. XXXVIII, f. 12, 13. — Beitr. 

p. 50 

Phyllocladites rotundifolius HEER, Krei- 

deflora p. 124, t. XXXV, f. 17, 18. — 

Beitr. p. 50 

Araucarites Nordenskiöldi HEER, Kreidefl. 

p: 12594. XXXVII; f...3. 4 — , IBeltr 

p. 50 

Torreya Dicksoniana (?) HEER, Beitr. 

p:. 50, t./X.X.X.II, f. 9 

NATHORST 

Rhizomopteris sp. 

Cladophlebis sp. a. 

(ladophlebis sp. b. 

Sphenopteris sp. a. 

Sphenopteris sp. b. 

Thinnfeldia arctica HEER. 

Egwuisetites sp. 

Meghatározatlan töredékek. 

Elatides curvifolia DUNx SP. 

Drepamolepis x. G., Drepamnolepis ro- 

tundifolia HEER sp. 

valamely conifera vagy cycadea to- 

boza. 

Pagiophyllum (?) sp. 
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Pinus (Juenstedti HEER, Kreidefi. p. 182, 

t. XXXVI, f. 1—4 Pinitus  (Pityophylhum) Lindströmi 

Pinus Peterseni HEerR, 1. c. p. 128, N. SP. 

t. KXN ZO AN RKEKOV TETSZ 

Pinus Staratschini HEEx, Kreidefi. p. 129, 

ts XKXXVIIL$ 67 AP. 0. Pinites (Rityophyitum Stan ats ekét 

HEER SP. EMEND. 

Sehizolepis eylindrica N. Sp. 

Pinites (Pityophyllum) cFR. Solmsi 

SEWARD. 

Pinites (Pityocladus) sp. a. 

Pinites (Pityocladus) sp. b. 

Pinites latiporosus Cgam. — Heer, FI. foss. 

ztelt TÉGjy vagi I (LOJTN SE EE e tzeb Aere Araucariogylon latiporosum CRAM. sp. 

Pinites cavernosum CRam. —1.c. p. 177  Cedroxgylon cavernosum. CRAM. Sp. 

Pinites pauciporosus CRam. — 1. c. p. 176  Cedroxylon pauciporosus CRAM. SP. 

Hypoglossidium antíguum HEEx, Kreidefl. 

p:: 129 ES eREXEKO TETTE Rt s toörlendős 
Monocotyles sp. 2. Hrxx, 1. c.f. 17, 18.. . tűlevelű ágak lenyomatai. 

Ezek szerint a Cap Staratschin vára mellett talált növények a következők : 

Rhizomopteris, (ladophlebis sp. a, C. sp. b, Sphenopteris sp. a. Sph. sp. b, 

Thinmfeldia arctica HEER, Eguisetum ? sp., Schizolepis cylindrica Narn., IFElati- 

des curvifolia DUNKER sp., Pagiophyllum ? sp., Pinites (Pityocladus) sp. a et b, 

P. (Pityophyllum) Lindströmi Narn., P. (Pityophyllum) crFR. Solmsi SEwaRD, 

P. (P.) Staratschim HEER, Auracariogylon latiporosum CRAMER sp., Cedroxylon 

cavernosum ÜRAMER Sp., (. pauciporosum CRAMER sp. Drepamolepis rotundifolia 

HEER sp. 

A mint látszik, kevés benne a jól meghatározható növény, mindazonáltal a 

kor meghatározására fölhasználhatók. Legfontosabbak köztük ama a lerakodásban 

leggyakrabban előforduló levélmaradványok, melyeket HEER Seguoia Reichen- 

bachi Gers. sp.-szel azonosított (későbbi közleményeiben HERR maga vonta két- 

ségbe ama meghatározást) és ennek folytán az egész lerakodást a krétához számí- 

totta; NarHoksr azonban 1882-ben e leveles ágakat tobozostól találta, mely lelet 

kétségtelenné tette azt, hogy a szóban levő növénymaradványok kElatides curvifo- 

lia Dusk sp.-hez tartoznak s így az őket bezáró rétegek nem a krétához, hanem 

a felső jurához tartoznak, mit NarHoRgsr a helyszinen tett megfigyelései alapján 

stratigraphiai és zoopaleontologiai bizonyítékokkal is támogathat. 

A Cap Staratschin várától valamivel keletre, azaz a rétegsorban valamivel 

magasabban az előbbinél valamivel puhább és világosabb homokkő fordul elő 

édesvizi conchyliákkal (Unio sp., Lioplax polaris LANDGR.) és növényekkel. Ezen 

Pioplax-rétegben találta NATHORsT ama sajátságos, valamely haraszt kuszó gyök- 

törzséből fönnmaradt lenyomatokat (Rhizomopteris? sp.) és ismét az emlitett 

klatides curvifolia DUxKk sr. termő ágát. 

Még jobban kelet felé, közel a GREeEx HaARBouR-hoz (zöld kikötő) előfordul- 
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nak azon agyagpalák, melyeket NoRDENSKIÖLD harmadkoruaknak mondott és 

melyek tűlevelüek törzsmaradványait zárják magokban. E törzsöket megvizsgálta 

annak idején URAMER C.X és olyanoknak találta, melyek eddig még más helyről nem 

voltak ismeretesek ; későbben azonban ScCHENK A.XX revideálta e meghatározásokat 

és azt találta, hogy a következő fajokat képviselik; ú. m. Araucarioxylon latipo- 

rosum CRAMER sp., (Gedrogylon cavernosum CRAMER SPp., (Gedroxylon paucipo- 

rosum CRAMER SP. és ezek bizonyítják azt, hogy jurakorabeliek, mert Araucario- 

xylon latiporosum CR. sp.-t, mely talán Elatides curvifolia DUNSKER sp. fája, 

Hannover középső liasában is találták ; az állatimaradványok pedig, a melyek ama 

fatörzsök társaságában előfordulnak és melyeket annak idején Marek K. harmad- 

koruaknak mondott, Fucuns T. ujabb vizsgálatai szerint szintén jurakoruak. 

Az előbbeni lerakodásnál még magasabban fekszik a LUNDGREN által leírt leg- 

felsőbb jurafauna. 

A vár nyugati oldalán, tehát mélyebben a növénytartalmú rétegsornál lát- 

hatók fekete tengeri palák, melyek az Awucella-rétegeket jellemző faunát zárják 

magokban ; ama növénytartalmú rétegek ennek folytán a legfelsőbb jurában, a jura 

és a kréta köztihatár rétegekben (NapHogsr a wealdent a jurához számítja) 

fordulnak elő ; a krétasystema pedig egész Spitzbergán nincsen képviselve. 

IV. A Sassen-öböl és a Zöld Öböl között fekszik az ApvEwr-Bax, ettől 

északra a legszélsőbb harántvölgyben az ottani homokköre kb. 2 m vastag, finom, 

fekete pala számos, többnyire igen jól megtartott növénymaradványnyal települt 

és a fölé ismét homokkő, mely helyzetét tekintve teljesen megfelel a Cap Starat- 

schin vára mellett levő növénytartalmú bitumenes homokkőnek. E palát DE GREER 

fedezte föl és a magával hozott növénymaradványok arra birták NarHogRsr-ot, hogy 

a következő napon fölkeresse a lelethelyet, melyen gazdag gyüjtést végzett. 

1896-ban DE GEER északon az ApvEwxr-Bav bejáratától ismét talált egy nehány 

növényt. 

A DE GEEx-rétegek ezen florája a következő fajokból áll : 
Filicales: Sphenopteris De Geeri w. sp. (esetleg valamely kétszikünek 

levele), Sphenopteris sp. a (a Sph. Mantelli- vagy Seleropteris-typusból), Spheno- 

pteris sp. b (a Dicksonia-typusból), Cladophlebis sp. a, Cladophlebis sp. b, Gleiche- 
mia sp., TI aemiopteris Lundgreni xs. sp. (talán azonos az északnémet és angol 

wealden lerakodásban előforduló T. Beyrichii Schenk-vel; az élő növények közt 

leginkább Elaphoglossum (Acrostichum) latifolium Sw.-mal összehasonlítható, 

csak a termő növény hiánya nem engedi meg a végleges eldöntést). A kevés 

harasztfajt csak töredékekben találták. 
Lycopodiales : Lycopodites Sewardi N. Sp. 

Coniferae: Baiera spetsbergensis w. sp., B. graminea s. sp., Feildenia 

Nordenskiöldi s. sp., Elatides curvifolia DUwx. sp., Pagiophyllum sp., Schizolepis ? 
retroflexa xs. sp., Pinites ( Fityostrobus) Conwentzi x. sp., Pinites (Pityospermum 

cuneatus x. sp., P. ( P.) se., P. ( Pityolopis) tsugaeformis x. sp., P. (P.) pygmaeus 

xv. Sp., PF. ( Fityocladus) sp. a, P. (P.) sp. b, P. (Pityophyllum) cefr. Solmsi SEwaRD, 
P. (P.) Lindströmi s. sp., P. (P.) Staratschim HRER sp. 

k Flora fossilis arctica, I. p. 175. 

kk Öfversigt af Kongl. Sv. Vet. Akad. Förhandl. No. 1. 1890. 
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Csupaszmagvuakhoz tartoznak még Carpolithes sp. a, GC. sp. b, és C. sp. c. 

Ismeretlen rendszerbeli helyüek : Drepamolepis (s. G.) angustior N. Sp., 

Stenorrhachis ? clavata xs. sp. és még egyéb meghatározhatlan maradvány. 

NATHORST még egy igen nevezetes és ezen lerakodásokban igen gyakori 

jelenségről tesz említést. Ugyanis azt tapasztalta, hogy a coniferák tűi nagy 

mennyiségben együtt feküsznek, mintegy levélnyalábokat alkotván, de a közelebbi 

megtekintésnél arról lehet meggyőződni, hogy nem egy és ugyanazon faj tűi 

vannak itt összerakva; sőt az egyes tűk hegye nem mindig egy és ugyanazon 

irány felé mutat. Világos tehát, hogy e tűk e helyre össze lettek hordva, a mint 

azt például a phryganidák vagy velök rokon rovarok álczái saját védelmükre 

szokták megtenni; de az sincs kizárva, hogy e tűhalmazok halfészkek voltak, e 

mellett különösen érdekes az, hogy az állatok épen a Pinites cFrR. Solmsi SEWwARD 

tűli iránt mutatkoztak különös előszeretettel, mert leginkább azok találhatók az 

említett tűnyalábokban. 

A fölsorolt növények között Elatides curvifolia DUNK. sp., Pagiophyllum ? 

sp., Pinites (Pityocladus) sp. a et sp. b, Pinites (Pityophyllum) crg. Solmsi 

SEwaRDp P. (P.) Lindströmi wsarn., P. (P.) Staratschini HEER a Cap Staratschin 

vára mellett levő lerakodásban is fordulnak elő és minthogy mindkét helyen a tele- 

pülési viszonyok is megegyezők és mindkét helyen Elatides curvifolia és a Pinites- 

tűk a leggyakoribb maradványok, nincs kétség az iránt, hogy e két lerakodás 

egykorú és ama feltevés, hogy e lerakodás a legfelsőbb jurához számítandó és 

pedig egy a wealdnél valamivel idősebb szinthez, leginkább közeliti meg a valósá- 

got. A flora igen egyhangú, a tülevelű fák uralkodnak benne és ha nem a vélet- 

lenségnek tulajdonitandó ; akkor föltünő benne a cycadales hiánya. 

V. A CAP BoHEMAN keleti oldalán DE GEER 1896-ban fekete palában találta 

Elatides curvifolia DUNSKER sp. és Pinites (Pityophyllum) crR. Solmsi SEWARD 

maradványait, melyek szintén arra vallanak, hogy e helyen fordult elő a felső 

juraflora. DE GrER ezen előfordulást több párhuzamos törés jelenlétéből és az 

ezekkel járó sülyedésekből magyarázza. 

Ez alkalommal meg kell emlékeznünk azon nevezetes leletről, melyet 

NANSSEN F. északsarki expeditiója alkalmával tett. Midőn visszatért bámulatos 

gyalogutjából és a Ferencz József földön ismét emberekkel találkozott, a Carp 

FroRa északi oldalán levő glecserből kiemelkedő bazalt kúp két helyén talált 

növénylenyomatokat. Az összegyüjtött anyagot NANSEN megküldötte NATHORST- 

nak, ki a következőt írta a növényekről: E növények az első betekintést 

engedik meg a jurakor utolsó szakaszába és pedig oly regiókból, melyek az 

északi szélesség 80-ik foka alatt feküsznek. Legközönségesebbek azon fenyőnek 

levelei, melyek a Spitzberga, Keletszibéria és Japan jurakorbeli rétegeiben talált 

Pinus Nordenskiöldi HzxR-hez hasonlók, de valószinüleg más fajhoz tartoznak. 

Előfordulnak még egy másik faj az előbbeniénél még keskenyebb levelei, 

továbbá porvirágok és egy fenyőtoboz töredéke is. A rajta levő magvak 

egyike a szibériai jurából ismeretes Pinus Maakiana HEER-ra emlékeztet. 

Egyéb coniferák maradékai között megemlítendők még egy széleslevelű Taxgites 

xX NANSEN F.: In Nacht und Eis, II. köt. 353. 1. 
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is, mely Taxites gramineus HEER-hoz hasonlít. Ez utóbbi különösen Spitz- 

bergán és Szibériában találtatott és a jelenleg Chinában és Japánban élő 

Cephalotaxus Fontanei leveleinek nagyságát mutatja. Érdekes továbbá az, hogy a 

Feildenia-genusból is vannak maradványok, mely genus eddig csak a sarkvidékről 

ismeretes (Cap Staratschin, továbbá a Grinnelföld Viscovery öblének harmadkori, 

végre Spitzberga felső jurakorbeli rétegeiben). E levelek az élő Podocarpus-genus- 

nak Nagcia nevü subgenusa leveleire emlékeztetnek. Az egész gyüjtemény leg- 

szebb példányai egy Ginkgo kis levelei. NarHogsr elnevezte (Ginkgo polaris- 

nak és azt hiszi, hogy G. flabellata HxExR-val rokon. Szabásukban különösen 

G. digitata L. er H. leveleivel mutatnak bizonyos hasonlatosságot, nevezetesen 

azon levelekkel, melyek Anglia és Spitzberga barna jurakorbeli rétegeiben talál- 

tattak, de a Cap Flora ginkgojának levelei tetemesen kisebbek. Még egyéb a 

Ginkgo családhoz tartozó maradványok fordulhatnak elő NawsEws gyüjteményé- 

ben; így a Czekanowskia-genus leveleinek töredékei; a levelek keskenyek és 

fenyőtükhez hasonlók. 

A harasztokból igen gyér maradványok voltak. Egyik sem engedte meg a faji 

meghatározást, hanem a következő typusokhoz tartozhatnak, ú. m. Cladophlebis, 

Thyrsopteris, Onyehiopsis Asplenium (petruschinense). 

E flora összeségében a spitzbergai felső juraflora jellegét mutatja, noha a 

fajok valamivel különbözők. Nem igen kedvező éghajlatra vallanak, de kétség 

nélkül a jelenkorinál kedvezőbbre. A lerakodások kétségen kivül tűlevelő erdő 

szomszédságában mentek végbe és a flora inkább a felső (fehér) mintsem a 

középső (barna) jurához tartozhatott, de rendkivül érdekessé teszi ez, mert bizo- 

nyítja, hogy a juraflora jóval magasabbra terjedt el, mintsemhogy ezt eddig 

gondoltuk. Ha most még tekintetbe vesszük azt, hogy Harrz X 1896-ban a kelet- 

grönlandi Car SrewaRr-ról, kb. az északi szélesség 707 30" alatt egy olyan jura- 

florát írt le, mely nagylevelű Cladophlebis-fajaival, eycadales-eivel stb. meglehetős 

erős ellentétben áll Spitzberga felső és középső floráival, akkor önkénytelenül 

fölmerül azon kérdés : vajjon nem mutat-e ez éghajlati különbségekre, vagy csak 

az eddig gyüjtött anyag szegény, elégtelen voltából eredő véletlenségnek tulaj- 

donitandó-e? Csak gazdagabb és tökéletesebb anyag tisztázhatja ama kétes fajok 

igazi voltát is, melyeket NarHogsr a spitzbergai flórából említ és a melyekre 

figyelmeztet, ugyanis a Drepanolepis-fajok, a Stenorrhachis ? clavata, Schízole- 

pus? retroflexa, Lycopodites Sewardi és a rhizomopteridák. 
Dr. Sravg M. 

k HaRrz N.: Planteforsteninger fra Cap Stewart i Östgrönland, med e histo- 

risk oversigt. — Kjöbenhavn, Meddel. om Grönland. 1896. gr. 8 33 pag. u. 14 t. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 11 
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IIT. SZAKÜLÉS 1898. ÁPRILIS HÓ 6-ÁN. 

Elnök : BöckH JÁnos. 

Az elnök megnyitván az ülést, az e. titkár jelenti, hogy HEsxy Jávos bánya- 

igazgató Zalathnán meghalt, a mit a szakülés szomorú tudomásul vesz. 

UJ tagok : 

HEUFFEL SÁNDOR úr, okl. gépészmérnök, magánmérnök Budapesten, ajánlják 

dr. SCHAFARZIK FERENCZ vál. és GESELL SÁNDOR Tr. tagok. 

Lurra AvRéL úr, tud. egyetemi tanársegéd Budapesten, ajánlja dr. KRENNER J. 

SÁNDOR vál. tag. 

Előadások : 

1. HaAravárs GyutaA : (A Budapest vidéki kavicsokról." Előadó ez alkalommal 

azon két kavicslerakódásról szól, a melyek egyike a főváros balpartján Rákos-Ke- 

resztur és Puszta-Szt.-Lőrincz közt, a másik a jobb parton Ercsinél terül el. A bal- 
parti kavicslerakódás geologiailag idősebb, a mennyiben mastodon maradványokat 

tartalmaz s így a levantei emeletbe tartozik. A jobb parton levő kavics korát a 

molluszka-maradványok után nem lehet meghatározni, nem ritkán Elephas meri- 

dionalis maradványait találni benne, a mik után előadó úgy véli, hogy a kavics 

kora diluviális. 

2. Dr. MEnczeg Guszráv : , Ásványtami közleményeket, terjeszt elő. Az elő- 

adó a budai Mátyás-hegy és az Üröm melletti Róka-hegynek calcitjait vizsgálta 

meg. Az ürömi dachstein-mészkő üregeiben cseppkő-képződmények mellett kisebb- 

nagyobb calcitkristályok is vannak ; a kristályok skalenoéderesek zr 121319 — R3 

uralkodása által, ezen alak egyes lapjai túlsúlyban kifejlődvén, a kristályoknak 

sajátságos elnyúlt alakjuk van. Különösen érdekesek e calcitok azért, mert vannak 

köztük 7r 01 121 — —IR szerint ikrek, a melyek nagyon hasonlók a Granajuato- 

ról (Mexico) Porssowx-tól ismertetett ikrekhez. 

A. Mátyás-hegy orbitoid-mészkövén található calcitok hasonlóak a kis- 

svábhegyiekhez; a skalenoüderes kristályokat tetőzi egy érdes, homályos lapú 

oldási alak. 

A kristályok közt vannak ikrek zr 102511 — —2R szerint. Az előadó vizs- 

gálatai folyamán a kis-svábhegyi calcitokon is felismerte a két ritkább ikertör- 

vényt, a honnan eddig csak a basis szerinti ikrek voltak ismeretesek. 

3. Dr. Inosvavx LaJos : aA luhi Margit-forrás ujabb vizsgálatai czímű elő- 

adásában az eredményeket mutatja be, a melyekhez legujab b ehemiai elemzés 
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utján jutott, s ezt összehasonlítja a 20, illetve 10 év előtt végzett vizsgálataival.k 

E beregmegyei ásványvíz összetétele, mint ezt a három 10—10 évenkinti pontos 

elemzés igazolja, tetemesen változik, s pedig ez nem egyszerű higítás, de való- 

színüleg a víz útjának megváltozása következtében, más és más talaj lugozódik ki. 

Legfeltünőbb, hogy ma ismét megjelent a borsav, a mely tíz év előtt teljesen hiány- 

zott, míg 1877-ben megvolt; a vízben most több a natriumcarbonát, de feltünően 

szaporodott a szénsav, a mely most körülbelül tízszer annyi mint 20 év előtt. 

IV. SZAKÜLÉS 1898 MÁJUS HÓ 4-ÉN. 

Elnök: BöcgH JÁnos. 

Az elnök megnyitván az ülést, az első titkár bejelenti, hogy 

HozwExK Jáwos úr, m. kir. kincstári ügyészt Beszterezebányán új tagnak 

ajánlja MARrTIwY IsTváN r. tag. 

Előadások : 

1. KALECSINSZKY SÁNDOR: aA krassó-szörénymegyei szerpentinek chemiai 

összetételétv ismertette. Előadó több bánsági szerpentint és azok eredeti kőzetét 

megelemezte. A szerpentinek mind tartalmaztak magnesvasat, a mit az elemzés 

előtt magnessel kellett porukból kivonni. A szerpentinek pora megnedvesítve a 

curcuma vagy vörös lakmuspapirosra határozottan alkaliasan hat. Összetételük 

egy kissé változó, különösen ingadozik Ca-tartalmuk, ha ez 39/-ot elér, akkor 

már megolvadnak, ellenkező esetben tűzállók, a mennyiben még 150097-nál sem 

olvadnak meg. Az eredeti kőzet vizet alig tartalmaz, a 510.- és CaO-tartalom 

nagyobb, MgO jóval kevesebb mint a szerpentinben ; az eredeti kőzet fajsúlya is 

nagyobb mint a szerpentiné, a mi a vizfelvétel által történő térfogat-nagyobbodás- 

ból magyarázható. Előadó a fajsúlyt is különös gonddal határozta meg pykno- 

meterrel, úgy hogy még a negyedik tizedes is rationalis szám. A megelemzett és 

bemutatott kőzetek a következők: 1. Világos zöld, nemes szerpentin Bozovicsról 

(£. s. — 2,7012) ; 2. sötétzöld szerpentin a Pojana Mucienuról (f. s. — 2,6350) ; 

3. szürkés zöld szerpentinpala a Valea Grabanaczról (f. s. — 2,6304); 4. egy 

szerpentinisalt amphibolit az Opradina Mrakonyaról (f. s. — 2,7774) ; ez már 39/ 

Ca0O-ot tartalmaz, ezért nem tüzálló ; ugyanezen helyről egy tiszta, teljesen ép 

amphibolit (f. s. — 29005), ebben még sokkal több a CaO (8,7"/o), a MgO csak 

4,5"/o; 6. szerpentin Agadicsről, helyenkint aszbesztet 18 tartalmaz (f. s. 2,7302), a 

kőzet t. 1. egy szerpentinisalt dunit; 7. a kőzetben levő szerpentin-aszbeszt más 

összetételű, 13,16"/o CaO- és 20,76"/o Mg0O-ot tartalmaz, könnyen megolvad; 

S. szerpentin a Kukahegyről Resicza mellett (f. s. — 2,8969). 

2. Dr. Poszwirz TivaApaR bemutatott a Saurius-maradványokat a pécsi alsó 

tias-szénbőls. E kövületek nagyobbára biconcav. csigolyák, lapoczka és felkar- 

k Adalék az ásványos vizek összetételének megváltozásához. — Földt. Közl. 

1890. XX. 388. 

UA 
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csont-töredékek; de oly hiányos megtartásuak, hogy a genus nem volt meg- 

határozható. 

3. BöckH Hugó: wAdatok a Pecten denudatus REuvss és a Pleuroncctia, 

comitatus Fowxr. kérdéséhezv. Előadó a magyarországi cSchlierv-ből, Csizről, Fel- 

falu- és Putnokról Gömörmegyében és Szopokról Baranyamegyében mintegy 25 a 

czímben megemlített fajokról adott leirással megegyező teknőt megvizsgált és 

összehasonlított, s azt tapasztalta, hogy e két faj között sok átmeneti alak van és 

ennélfogva egymással egyesíthetőknek véli. Több más kövület az említett lelet- 

helyekről megegyezik az ausztriai cSehlierv kövületeivel, s ezért a magyarországit 

is az alsó mediterránba sorolja. 

4. Dr. SrauB Mónrcz: aA folyó vagy szivárgó víz által keletkezett növény- 

lenyomatokhoz hasonló képződményekrőb beszélt. 

Miután az előadó megemlékezett az irodalomban eddig ismeretesekké lett 

azon képződményekről, melyekről most már tudva van, hogy folyó vagy szivárgó 

víznek köszönik keletkezésüket és növénylenyomatokhoz való hasonlatosságuk 

miatt növényeknek is leirattak, bemutat két olyan képződményt, melyek iszapolt 

kaolinen keletkeztek és a melyek egyike Sphenopteris-, a másik pedig Lepidoden- 

dron-ra emlékeztet. Ezeknek keletkezését PETRIK LaJos szives közlése szerint 

akként magyarázza, hogy a kaolin szürő rekeszeibe, a melyekbe a kaoliniszap híg 

folyadéka addig vezettetik, míg az azon rekesz mellett fekvő és az iszapból kiszi- 

várgó vizet levezető rekeszbe az ezen rekesz falán fekvő és már viztelenített kaolin 

az utóbb beérkező anyag vizét már nem bocsátja át azon erélylyel, mint a beveze- 

tés kezdetén; a szürőkamara végre különböző sürűségű és ennek következtében 

különböző nyomású kaolinanyaggal megtelik és így a leszivárgó víz nehezebben 

találván útját, az említett tényezők közös hatása következtében létrehozza a be- 

mutatott rajzokat. 

PErrix LaJsos vál. tag némileg eltérően gondolja e növénylenyomatokhoz 

hasonló képződmények keletkezését. A mikor a szürősajtó megtelik, a kaolin 

lerakódása először is az oldalokon történik és az egyes rekeszek belsejében még 

higabb iszapolt anyag marad vissza. Kiszáradáskor a tömeg összehuzódik és meg- 

reped, a repedés mentén képződnek a növénylenyomatokhoz hasonló alakok. 

V. SZAKÜLÉS 1898 JUNIUS HÓ 1-ÉN. 

Elnök: BöckH JÁwnos. 

Az elnök megnyitván az ülést az előadások sorát megkezdi : 

1. Dr. Párry Mór. sAdatok Székely- Udvarhely környékének geologiai és 

hydrologiai viszonyaihozv czímű előadásában ismerteti a Székely-Udvarhely kör- 

nyékét felépítő geologiai képződményeket. Ezek mediterrán agyagmárga, az erre 

települt szármát conglomerát és a fölötte levő andesit-tufa. A N.-Küküllő völgyé- 

nek két oldalán kisebb diluvialis kavicslerakódások vannak. A környék hydrolo- 

giájának rövid jellegzése után az előadó ismerteti a székely-udvarhelyi sósfürdő, a 



TÁRSULATI ÜGYEK. 165 

Szajkafürdő és az ettől alig egy fél km távolságra fekvő savanyú forrás geologiai 

viszonyait. 

9. Appa KÁLMÁN az xewjvidéki artézi kút szelvényérőls beszélt. A 40 cm 

átmérőjű fúrólyukat 193 m mélyre sülyesztették, a furás sikeres volt, mivel per- 

czenkint 240 liter 249C€-nyi meleg vizet szolgáltat, a mely 4,5 m-re szökik fel, de 

már egy felső víztartóra is jutottak, a melynek vize 177C volt. Az átfúrt rétegek 

sorozata sok tekintetben hasonló a szomszédos kutaknál tapasztaltakkal; a furás- 

nál a Fruska-Gora északi szélén levő pontusi agyagot még el nem érték, a viztartó 

rétegek a levantei emelethez tartoznak és pedig a kövületek alapján a paludina- 
rétegekhez. Vastagságuk csaknem olyan, mint a szabadkai artézi kútban, csakhogy 

itten mélyebben fekszenek. 

Dr. L. Lóczy LaJos vál. tag megjegyzi, hogy Haravárs megfigyelései szerint 

Szabadka táján a levantei emelet a felszint felé emelkedik, míg előadó szerint 

Ujvidék táján e rétegek mélyebben fekszenek; ebből kitünik, hogy a levantei 
rétegek felszintje hasonlóképen hepehupás, mint a jelenkorban a Nagy-Alföld fel- 

szintje. Ezt az egyenetlenséget nem csak erosio okozhatta. Jelenleg is a N.-Alföld 

szélein, a hegyek közelében több helyen kisebb az absolut magasság, mint a sikság 

közepe felé, pedig azt várnók, hogy éppen a széleken kellene magasabbnak lennie, 

mivel a folyóvíz lerakodásai itt történnek először. Ezekből felszólaló hypothe- 

tikusan azt következteti, hogy a medencze szélein már a levantei időszakban is 

erős süppedések mentek végbe. 

3. Dr. Zrmáwnyri KÁRony a akotterbachi ( Szepesm.) pyrit kristályalakjátv 18- 

merteti. A 0,5—8 mm nagyságú pyritkristályok nagyszemű sideritbe vagy az ezt 

helyenkint átjáró guarzba nőttek. A kristályok vagy pyritoöderesek — ezek legjel- 

lemzőbb combinatiója 7 (210), (4304, (100), (111) — vagy hexaöderesek, mely kri- 

stályokon z (210); x (610); x (920) és (111; alakok lapjai elég nagyok. Az összes 

megfigyelt alakok száma 49 ; ezek közül 29 pentagondodekaéder, I4dyakisdodekaéder, 

2 ikositetraéder, 1 triakisoktaöder, végül (1007, (111) és (1107. A legjellemzőbb 

alakok, a mennyiben csaknem minden kristályon kifejlettek: 7 (2107, xx (430), 

(100) és (111). A pentagondodekaöderek túlnyomó része laposabb mint a (2107, 

a dyakisdodekaöderek pedig többnyire a [210 : 111 — 121] övben fekszenek. A meg- 
figyelt új alakok: x (21.1.O), x(17.1.0), m(15.1.0), m (14.1.0), m (12.1.0), x (810), 
x (11.2.04, c (16.3.0), x (11.3.03, m (850), x (11.10.0), m (11.9.74 m (14.11.8), 
x (852), x (951), x (13.7.1), ez [210 : 111 — 121] és [211 : 115 — 6.11.1] övekben 
fekszik,  (25.15.6); végül a két negativ alak: c (7.11.22), a mely [065 : 111 — 
11.5.6] és [100 : 212 — 021] övekhez tartozik és ez z (5.12.13), ennek jele csak 
mérésekből volt meghatározható. Feltünők a kotterbachi pyriten a soklapú 

combinatiók, a legcomplicaltabbakon 19, 23 és 33 egyszerű alakot lehetett 

felismerni. 

4. Dr. Sraus Móxicz bemutatja x Chondrites (roepperti GEIrws.v egy példányát, 

melyet RzEHAK E. úr Troppauban a társulatnak ajándékba küldött. E növény négy 

példányban találtatott Osztrák-Sziléziában, Odrau mellett, egy újonnan nyitott 

fedőpala-bányában. Előadó ez alkalommal megbeszéli az irodalmat, mely 1873 óta a 

chondrites nevű moszatok igazi mibenlétének kiderítésével foglalkozik, NATHORST- 

tól Rormrrrrz-ig és ennek alapján azt hiszi kimondhatni, hogy nem minden. 
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chondritesnek leirt petrefactum föltétlenül ősvilági moszat, de egyszersmind 

nem minden chondrites nevű moszat föltétlenül féregnyom. 

Az április 8-án tartott választmányi ülésen az e. titkár bemutatta a mult 

márcziushóra vonatkozó pénztári jelentést és bemutatja a bécsi cSyndikat— Urania 

kérelmét, hogy a f. év nyarán Bécsben rendezendő jubileumi kiállításra küldené meg 

a társulat a c Földtani Közlöny ez idei füzeteit. A választmány a jelentést tudomásul 

veszi és az c Uraniav kérését helybenhagyja. Végül az e. titkár jelentést tesz azon 

bizottság üléséről és megállapodásairól, a mely a f. év nyarán Kolozsvár vidékére 

és az Erdélyi Éreczhegységbe tervezett . kirándulás programmját és módozatait 

állapította meg. A választmány e jelentést tudomásul vette és a nagyjában meg- 

állapított programmot általánosságban elfogadta. 

A f. évi május 4-én tartott választmányi ülésen az e. titkár bemutatta a 

Szabó-emlékalap gyüjtésekor kibocsátott és gyüjtésekkel visszaérkezett iveket 

rendezve és bekötve, a mely iratok a választmány határozatából a társulat levél- 

tárában megőrizendők. A választmány továbbá elhatározta, hogy a társulat bol- 

dogult elnökének dr. Szazó Józser arezképét, mint a társulat kiadványát eladja. 

Az e. titkár bemutatta HEUFFEL SÁNDOR új tagnak levelét, a melyben megválasztását 

köszöni, valamint a belgiami c Ministerium für Industrie und Arbeitv a társulathoz 

intézett felszólítását a xBibliographia geologica 1896—97.s első kötetének meg- 

vételére. 

A f. évi junius 1-én tartott választmányi ülésen az első titkár mint pénz- 

táros bemutatta a május havi pénztári kimutatást és jelentést tett a beérkezett 

értesítésekről a társulattól az erdélyi Érczhegységbe és Kolozsvár vidékére terve- 

zett kirándulást illetőleg. Az e. titkár ajánlatára a választmány elhatározta, 

hogy Magyarország geologiai térképe szövegének fölös példányait 60 krajczárért 

árúba bocsássa. Dr. ScHminr Sáspok vál. tag ajánlatára elhatároztatik, hogy a 

c Földtani Közlönyv minden kötetében a megelőző évre vonatkozólag a Magyar- 

országban bármely nyelven megjelent összes mineralogiai, geologiai és palasonto- 

logiai irodalom jegyzékét pontos és teljesen megbizható összeállításban fogja 
közölni. 
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FINE MINERALOGISCHE NOVITÁT VOM BUDAPESTER KLEINEN 

SUHWABENBERG. 
VoN 

HuGo BöcKH.! 

Die das s. g. Ofner Gebirge bildenden sedimentáren Gesteine enthalten 

nicht eben viele Mineralspecies. Das am meisten verbreitete Mineral ist 

der Calcit, dann findet man auch noch Baryt, Gyps und stellenweise Pyrit. 

Unter diesen Verhültnissen war es eine interessante Überraschung, als 

am 3. Dezember des Jahres 1884 in der Sitzung der ungarischen geologi- 

sehen Gesellschaft Herr Prof. Dr. Viszesz WARTHA die Mittheilung machte, 

dass er in dem nördliehsten Steinbruch des Kleinen Schwabenberges zwi- 

schen Calcit-Skalenoédern winzige Fluorit-Krystalle fand.? 

Dieser Fund bedeutete eine derartige Seltenheit, dass meines Wissens 

seit jener Zeit ausser den damaligen wenigen Krystallen, auf dem Kleinen 

gehwabenberg kein Fluorit mehr gefunden wurde. 

Ein Jahr spüter erwáhnt weil. Univers.-Prof. Dr. JoserF v. SzaBó in 

seiner Arbeit über die namhafteren Fluoritfundorte Ungarns,? dass dieses 

genetisch interessante und zu den seltensten zu záhlenden Fluoritvor- 

kommen sein Analogon einigermassen in dem berühmten Marmor- 

bruche von Garrara findet, indem auch hier in dem krystallinischen 

Kalk als sehr grosse Seltenheit wasserklarer Fluorit gefunden werden kann. 

Ein sehr schönes Exemplar des Carraraér Fluorites befindet sich auch 

in der mineralogisehen Sammlung der Budapester Universitát, welches 

noch von weil. Prof. Max HANTKEN dem Institut geschenkt wurde. 

Dr. Joser v. SzaBó erwáhnt auch den Umstand, dass in Carrara, ausser 

dem Fluorit — und nicht eben selten — noch kleinere, wasserhelle 

Ouarzkrystalle gefunden werden, welche zu den schönsten Vorkommen des 

Ouarzes gehőren. Ein, in solch  wasserklaren Krystallen ausgebildeter 

Ouarz war aus dem Nummulitenkalk des Kleinen Schwabenberges bisher 

noch völlig unbekannt. 

1 Vorgetragen im der Sitzung vom 5. November 1897. 

2 Földtani Közlöny, 1884. Ba. XIV. Seite 571. 

3 Földtani Közlöny, 1885. Bd. XV. Seite 201. 
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In dem Gesteinsmaterial des Ofner Gebirges fehlt die Kieselsáure 

stellenweise zwar nicht; so lassen sich z. B. in dem Dolomit zerstreut win- 

zige Ouarfzkrystállehen beobachten; reichlicher finden wir sie in Form von 

Hornstein z. B. im Wolfsthale, oder aber als zelligen Ouarz, u. s. w., 

ebenfalls im Dolomit an mehreren Orten, ja einzelne Dolomit- und Mergel- 

sehichten sind zuweilen ziemlich verkieselt. 

Am 20. Oktober des Jahres 1897 gelang es mir auf einem Ausfluge, 

den ich mit meinem Freunde BÉLA Görz unternahm, auf dem Kis- 

Svábhegy (Kleiner Schwabenberg) in dem ScHERR schen Steinbruche, in 
der den oberen Theil des Nummulitenkalkes bildenden conglomerathálti- 

gen Schichte ein kleineres Stück Kalkstein zu finden, an welehem ich zu 

meiner Überraschung constatirte, dass sich auf die Calcitskalenoüder 

zerstreut kleine, wasserklare Juarz-Krystalle lagerten. 

Der Habitus dieser ausserordentlich schönen Krystalle ist vollkom- 

men mit dem der Carraracér Ouarze identisch, ebenso mit dem, jener Varie- 

tten des Berekrystalls, welche den Localnamen cDiamanteny führen, wie 

z. B. die Bristoler, die Lake Georgeer und in unserem Vaterlande die 

bekannten Marmaroscher c Diamanten) . 

Die von Dr. Joser v. SzaBó betonte Analogie mit dem Carraratr Kalk- 

stein ist demnach infolge des neuen Fundes noch umso augenfülliger. 

Der Calcit, auf welchen sich die wasserklaren (Wuarzkrystalle als 

jüngere Formationen lagerten, ist von schmutzig gelblicher Farbe, matt, 

fettglánzend ; die Fláchen sind ein wenig drusig, und bestehen aus kleinen 

Krystallen wesentlich von der Form (21315. 
Der Ouarz bildet ausser den kleinen, wasserklaren Krystallen noch 

ein circa 9 mm dickes, mehr milehweisses, aus kleineren Krystallen gebil- 

detes drusiges Prisma. 

Das lüngste der wasserklaren Krystállehen misst in der Richtung der 

Hauptaxe circa 2 mm. 

An einem kaum 1 mm erossen Krystall konnte ich nur die gewöhn- 

liechen Formen des Ouarzes constatiren, namentlich die zwei Rhomboeder : 

Tr — MONA und z — (0111), ebenso das Prisma m — 11010). Die Flüchen 

der Rhomboéder sind zwar glatt, doch ein wenig wellig, an den Flüchen 

des Prismas dagegen füllt die bekannte horizontale Streifung gut auf. 

Die gemessenen Flüchenwinkel sind folgende : 

m : r — (1010) : (1011) — 38918! 
r : z — (1011) : (0110) — 46" 10" 

Ich kann noch fernerhin erwáhnen, dass ich an einem von dem 

Fundort des Ouarzes stammenden Kalksteinstück, auf den in Gesellschaft 

des Ouarzes gewachsenen Calciten vollstündig ühnelnden Kalkspathkry- 
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stallen auch wasserklaren blátterig tafeligen Gyps fand, welcher aus dem 

Kalk des Kleinen Schwabenberges bisher ebenfalls unbekannt war.! 

Ich muss scebliesslieh noch bemerken, dass das Ouarzyorkommen 

ebenso sporadisech zu sein scheint, als das des Fluorites, da ich trotz meines 
eifrigsten Nachforschens kein zweites Exemplar mehr auftreiben konnte. 

EIN NEUES EXEMPLAR VON ICHTHYOSAURUS MIT HAUT- 

BEKLEIDUNG. 
Von 

Dr. E. Fgaas (Stuttgart) .? 

(Mit Tafel II.) 

Das Museum der köniegl. ungarischen geologischen Anstalt gelangte 

durch die bekannte Munificenz des Herrn A. v. SEMSEY in den Besitze eines 

neuen Exemplares von lehthyosaurus mit vollstándig erhaltener Hautbeklei- 

dung, das an Schönheit der Erhaltung alle bisher gefundenen Hxemplare 

übertritít, und geeignet ist, unsere Kenntniss über die üussere Körperform 

dieser hochinteressanten Reptilien zu vervollstándigen. Ich komme daher mit 

Vergnügen der Aufforderung der ungarischen Collegen nach, über dieses 

Stück zu berichten, um so mehr, als mir dadurch Gelegenheit geboten ist, 

alles bisher in dieser Frage Erforschte nochmals kurz zusammen zu stellen. 

Das auf einer Schieferplatte liegende Skelet zeigt ein kleines nur 

0,80 m langes Individuum der háufigsten Species Jehthyosaurus guadriscis- 

sus Ov. in vorzüglicher Erhaltung und vollstándigem Zusammenhang der 

einzelnen Skelettheile. Es stammt aus Holzmaden am Fusse der schwibi- 

sehen Alb, der berühmten Fundgrube für lehthyosaurier; die Formation 

gehört dem oberen Lias (OvEssTEpTs Lias e) an und zwar fand sich das Stück 

im Fruhjabre 1895 in den tieferen Lagen der Posidonomyenschiefer, nach 

der Angabe des Finders, 0,40 m über dem sog. xcFleinsv,? aber immer noch 

unter dem sog. cunteren Stinksteiny. In monatelanger Arbeit wurde das 

Stück von dem Finder selbst, Herrn BERNHARD HAaAurr in Holzmaden, in 

geradezu mustergiltiger Art aus dem Sehiefer herauspráparirt, wobei 

: Biner mündlichen Mitteilung Herrn Dr. FRANZ SCHAFARZIK s zufolge kommt 

auch in Carrara solch wasserklarer Gyps vor. 

: Der Gesellschaft vorgelegt in der am 3. November 1897 abgehaltenen Vor- 

tragssitzung. 

3: Vergl. über die Lagerung und die allgemeine Beschreibung des Skeletes : 

E. FRaas, die Ichthyosaurier der süddeutscehen Trias- und dJura-Ablagerungen, Tü- 

bingen 1891. Seite 44 ff. 
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natürlich auf die zarten papierdünnen Lagen der organischen Überreste 

der Weichtheile die grösste Sorgfalt verwendet wurde. Das Skelet ist, wie 

immer in den Schiefern, flach gedrüeckt und lüsst das Thier nicht voll- 

stándig von der Seite, sondern etwas von unten, d. h. von der Bauchseite 

erscheinen. Wir sehen desshalb beide Áste des Unterkiefers, den Brustgürtel. 

mit beiden weit ausgebreiteten Flossen und die beiden Lagen der Bauchrippen 

dem Beschauer zugewendet, wáhrend die Wirbelsüule noch von den Rippen 

überlagert ist. Die geringe Lünge des Skeletes mit 0,80 m lásst auf ein sehr 

junges Thier sehliessen, da die bis jetzt beobachteten grössten Exemplare von 

TIchthyosaurus guadriscissus zwischen0,52 und 3,35 m sehwanken und Grös- 
senverhültnisse, wie diejenigen des vorliegenden Exemplares selbst noch an 

Embryonen, die im Mutterleibe gefunden wurden, vorkommen. Immerhin 
muss nach der starken Entwicklung der Záhne und den relativen Verhalt- 

nissen des Schüdels zam Rumpfe, unser Exemplar als ein zwar sehr junges 

aber doch vollstándig entwickeltes Individuum betrachtet werden. Die wich- 

tigsten Maasse des auch im Skelet nicht uninteressanten Stückes sind : 

Gesammtilánge dossrEhietesa esete ut lee akO 0 

Lánge des Schádels.. .. .. Te geT 025Amai 

Verhültniss vom Schüdel zur Csül dés meet d 32 

Verháltniss vom Schádel zum Rumpfe.. .. .. MEZ A 

Lönge des Rumpfes (vom Hals bis zum Becken) 0.25 m 

Lünge des Sehwanzes.. .. éget SZAT OSSZUK 

Lönge der vozdestoteéi (incl. EnGtájÉ 81) és 0,09 m 

Lönge der Hinterflosse (incl. Femur) .. .. -. 0,04m 

JalaledemeWyanbalt at én e 140 

Hievon 38 Rücken- und 102 SOh an ebeL 

Das interessante und wichtige ist nun, dass an dem Exemplare nicht 

nur das Skelet, sondern auch ein Abdruck der Weichtheile des Körpers und 

zwar, wie ich vermuthe, der Haut und kleine Überreste der Muskulatur 

erhalten sind. Derartige Überreste von Weichtheilen an den Iehthyosauriern 

wurden bis zum Jahre 1892 ausserordentlieh selten beobachtet.X Auch 

in meiner Monographie über die Iehthyosaurier von 1891 konnte ich des- 

halb wenig Angaben hierüber geben. Im Jahre 1892 gelangte das kgl. Natu- 

raliencabinet zu Stuttgart in den Besitz eines vortreffliehen Stückes mit 

nahezu vollstándiger Hautbedeckung, welches ich seiner Zeit beschrieb Fr 

und das ein allgemeines Interesse unter den Palxontologen und Zoologen 

x Die Literatur über die ülteren Vorkommnisse ist zusammengestellt in: 

E. Fgaas: Die Hautbedeckung von Jehthyosaurus. — Jahreshefte des Ver. f. vaterl. 

Naturk. in Württemberg. Bd. L. p. 494. 

xrk B. FRAAs: Über einen neuen Fund von Iehthyosaurus in Württemberg. — 

Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1892. Bd. II. p. 87. uud E. FRaas: Die Hautbedeckung 

von lehthyosaurus s. oben. 
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hervorrief. Schon damals konnte ich auf die merkwürdige, grosse Rücken- 

und Schwanzílosse der lehthyosaurier hinweisen, wie überhaupt die allgemei- 
nen Umrisse des Thieres klargestellt werden konnten. Seither haben sich die 

Funde in uüberraschender Weise vermehrt. Scehon 1892 wurde an einem 

grossen Exemplare von Holzmaden, das für das kgl. Museum für Natur- 

kunde in Berlin angekauft wurde, die Sehwanzflosse blosgelegt ; eine prüch- 

tige Scehwanzflosse von fast 1 m Spannweite fand sich in den lithographischen 

Sechiefern von Solnhofen und wurde von dem palzontologisehen Museum 

in München erworben, und ein weiteres sehr schönes, vollstándiges Exem- 

plar von Holzmaden hatten die Besucher des internationalen Geologencon- 
gresses in Zürich 1894 zu sehen Gelegenheit, dasselbe kam in Privatbesitz 

nach Brüssel. An diese Funde reiht sich nun das neue Exemplar in würdi- 

ger Weise an, da es geeignet ist, nicht nur jeden Zweifel an der Richtigkeit 

der früheren Beobachtungen zu benehmen, sondern auch das Bild noch in 

einigen Punkten zu vervollstándigen. 

Der Erhaltungszustand der Weichtheile ist bei dem vorliegenden 

Stücke annáhernd derselbe, wie bei den übrigen Exemplaren von Holz- 

maden und besteht aus einer lichtbraunen bis tiefscehwarzen, elünzenden 

Lage, die sich scbarf vom umgebenden Gesteine abhebt und so auf das deut- 

lichste die Umrisse des Körpers hervortreten lásst. Ich zweifle nicht, dass 

auch das microscopische Bild eine ganz áhnliche Structur mit Pigmentzel- 

len und Hautdrüsen zeigen würde, wie ich dies an unserem Stuttgarter 

Exemplare nachweisen konnte. Herr Haurr, der natürlich bei dem Heraus- 

prápariren alle Unterschiede in der Erhaltung am besten kennen lernte, 

spricht sich dahin aus, dass zwar im Allgemeinen der Erhaltungszustand 

derselbe sei, wie an dem Stuttgarter Stücke ; die auf den Rippen liegende 

Haut erschien ihm feiner in der Structur, als an den Flossen, speciell an 

der Schwanzflosse erwies sich die organische Substanz sehr fest und kráftig 

ausgebildet. 

An der dorsalen Seite des Skeletes beginnt die Hautsubstanz 0,0£ m 

hinter dem Schádel und sehwillt dann rasch zu einer 2 em breiten Lage an, 

in welcher deutlich zahlreiche Fáltehen bemerkbar sind. 0,135 m hinter dem 

Schüdel setzt die Rückenflosse an, welche schöner als an dem Stuttgarter 

Exemplare erhalten ist; sie erscheint leicht nach rückwárts gebogen, oben 

schwach abgerundet, im Übrigen nahezu von der Gestalt eines gleichseiti- 

gen Dreieckes ; an der Basis betrágt die Lünge 9 cm, wáhrend die Hoöhe 

7 em (vom Körperrande aus gemessen) betrügt. Hinter der Flosse, wo an 

dem Stuttgarter Stücke die merkwürdigen Hautlappen bemerkt wurden, sind 
die Umrisse nicht sehr scharf und erscheinen zerfetzt und zerrissen. Immer- 

hin macht es den Bindruck, als ob keine Hautlappen entwickelt gewesen 

wüaren, ebenso wenig wie dieselben an dem in Brüssel befindlichen Stücke 

sichtbar waren, obgleich an diesem die Fleischtheile zwischen Rückenflosse 
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und Schwanzflosse besonders gut erhalten sind. Sehr schön ist nun wiede- 

rum die Schwanzflosse erhalten und zeigt Verháltnisse, welche mit allen 

fruheren Beobachtungen übereinstimmen. Sie beginnt an jener eigenartigen 

Knickung der Wirbelsáule und erhebt sich 11,5 cm über die Wirbel, wáhrend 

die Spannweite der beiden Lappen, in deren unterem die Wirbelsüáule ver- 

lüuft, 18 em betrügt. Auf der Bauchseite des Thieres fállt die máchtige 

Entwicklung der Haut und Fleischmassen im hinteren Theile des Rumpfes 

auf, aus welcher die kurzen Lappen der hinteren Flossenpaare kaum her- 

vortreten. Diese selbst waren, wie auch an den anderen Stücken sich 

beobachten lásst, zwar sehr kurz, aber dafür unverháltnissmássig breit ent- 

wickelt. Sehr deutlich tritt auch die linke vordere Flosse hervor, welche 

eine Lünge von 8 em und eine Breite von 4,5 em aufweist ; die Fleisch- und 

Hautmasse breitet sich, wie an allen anderen beobachteten Stücken, hinter 

den Skelettheilen aus. Am Schüdel selbst sind keine Überreste von Weich- 

theilen erhalten. 

Fassen wir nun das Bild zusammen, das der lebende Ichthyosaurus 

geboten haben mag, so stimmt dasselbe wohl im Allgemeinen mit dem schon 

fruher von mir entworfenen überein, wird aber doch in seinen Conturen 

besonders an der Rückenflosse und an dem dahinter liegenden Theile des 

Körpers ergöánzt, namentlich dürften die von mir angenommenen Hautlappen 

zwischen Rücken- und Scehwanzflosse entweder gar nicht vorhanden, oder 

doch nur schwach entwickelt gewesen sein. 

Dasinteressanteste bleibtimmer die máchtig entwickelte Sehwanzflosse, 

welche die ganz eigenartige Natur und Entwicklung der lehthyosaurier aus 

landlebenden Reptilien kennzeichnet.! Sie kann nur hervorgegangen sein 

aus dem noch bei vielen landlebenden Reptilien und bei Amphibien erhal- 

tenen dorsalen Kamme, im Gegensatz zu der Schwanzflosse der hetero- 

cerken Fische, an welecher sich grösstentheils die Analflosse, d. h. der 

hintere Abschnitt des ventralen Lappen betheiliet. 

Über die physiologische Bedeutung der Flossenstellung bei den Ich- 

thyosauriern hat sich zunáchst E. ScHurzr? und spüter FR. AHLBORN ? 

ausgesprochen. Wenn auch die beiden Forscher in Beziehung auf den 

Effect, welcher bei der Ruderbewegung der Sehwanzflosse entsteht, ebenso 

wie über die Stellung der Brustflossen beim Schwimmen nicht übereinstim- 

: Vergl. L. DoLrro: Sur VOrigine de la nageoire caudale des Iehthyosaures. — 

Bull. de 1. S0c. Belge de Géologie etc. T. VI, 1892. 

?: F. BE. ScHuLzE: Über die Abwürtsbiegung des Schwanztheiles der Wirbel- 

süule bei Ichthyosauriern. — Sitzungsber. der Berliner Acad. 1894 S. 1133. 

: FR. AHLBORN: Über die Bedeutung der Heterocerkie und ühnlicher unsym- 

metrischer Schwanzformen sechwimmender Wirbelthiere für die Ortsbewegung. — 

Zeitschr. f. wissenschattl. Zoologie. LXI, 1, 1895. 
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men, so kommen sie doch zu demselben Endresultat, dass die Sehwimm- 

bewegung der lehthyosaurier in erster Linie eine abwürtstreibende xhypo- 

batischev (nach AHLBORN) war, im Gegensatz zu den meisten Fischen, 

speciell den Grundfisechen, bei welchen die Sehwanzflosse xepibatisch, , d. h. 

zum Auftrieb geeignet gebaut ist. Die Iehthyosaurier stehen in dieser Hin- 

sicht in einer BReihe mit den Flugfiscehen (Exocoeten, Scomberesociden, 

Trichiurus) ebenso wie mit den Crocodilen und Wasserschlangen. 

Sie waren, wie diese infolge der Lungen und starker subcutaner Fett- 

ablagerungen specifisch leichter als das Wasser, wodurch das pelagische 

Leben an der Oberflüche des Meeres ermöglieht wurde, wáhrend die 

Schwimmbewegung bei richtiger KEinstellung der paarigen Flossen das 

Untertauchen hervorbrachte. 

Die vielen sehőnen Fundstücke von lIehthyosauriern, an deren Spitze, 

was Schönheit und Vollkommenheit der Erhaltung anbelangt, das neue 

Stüek steht, haben allmáhlig unsere Kenntniss dieser ausgestorbenen 

mesozoischen Thiergruppe so vervollstándigt, dass wir wohl sagen dürfen, 

dass die lehthyosaurier die am besten bekannte Gruppe fossiler Rep- 

tilien sind. 

ZUR KENNTNISS DER MEGALODONTEN AUS DER OBEREN 

TRIAS DES BAKONY. 
Von 

Dr. R. HoERNEs (Graz). 

Durch die Güte des Herrn Professors Dr. LupwIiG v. Lóczy wurde ich 

in die Lage versetzt, eine grössere Zahl von Megalodonten aus der oberen 

Trias des Bakony-Gebirges náher zu untersuchen. Ich bin dem genannten 

Collegen hiefür um so mehr zu Dank verpflichtet, als das mir freundlichst 

zur Verfügung gestellte Material sich als sehr umfassend und recht interes- 

sant erwies, wenn es auch nahezu aussehliesslieh Steinkerne waren, mit 

welchen ich es zu thun hatte. Zunáchst habe ich zu bemerken, dass, wie aus 

den nachfolgenden Ausführungen hervorgehen wird, fast alle aus der alpi- 

nen Trias bekannten Typen auch im Bakony nachgewiesen werden konnten. 

Wir finden auch hier als hüufigste Form Megalodus GÜMBELI Sropp., Y?Y 

k Der Gesellschaft vom A. M. Dr. L. v. Lóczy vorgelegt in der am 3. No- 

vember 1897 gehaltenen Vortragssitzung. 

kk In den Jahren 1895—1896 wurde die das Bakonyer Gebirge durchguerende 

Eisenbahnlinie Győr—Dombovár gebaut. Dies erforderte bedeutende Erdarbeiten und 

es wurde mir Gelegenheit geboten, die ganze Linie zu begehen. Binerseits verdanke 

ich den Ingenieuren der Bauunternehmung, den Herrn L. KELLNER und GUBÁNYI, 

besonders dem Letzteren, mehrere von ihnen gesammelte Versteinerungen, wofür 
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neben welchem Vergleichsweise selten der echte kleinere Megalodus trigueter 
Wurr. sp. erscheint, sowie der flache Megalodus complanatus GümB. Es 

finden sich ferner Formen aus der Gruppe des Megalodus gryphoides Güme., 

welche den von mir aus den Ampezzaner Alpen beschriebenen üáhneln?, als 

theilweise noch extremere Formen und höheraufragende Wirbelausgüsse besi- 

tzen, als selbst das I. c. Taf. II. Fig. 1. von mir zur Abbildung gebrachte 

Exemplar des Megalodus Tofanae. Aber auch die zur Familie der Megalo- 

dontidae Zirr. gehőrigen Gattungen CGonchodus und Dicerocardium Sropp. 

sind vertreten, und zwar erstere durch eine Form, welche ich für ident mit 

Conchodus infraliassicus Sropp., beziehungsweise (onchodus Schwageri 
TauscnH. halte. Dr. LEopPorp v. TaAuscH, welchem wir bekanntlich die erste 

genaue Beschreibung der Sroppanrschen Gattung Conchodus verdanken,? 

hat selbst die Vermuthung ausgesprochen, dass die von ihm eingehend 

geschilderte und als neu besehriebene Form der Nordalpen mit (onchodus 

infraliasstcus Sropp.? möglicherweise ident sein könne. Eingehend erör- 
terte v. TauscH t die Ungenauigkeit der  Reconstruction des Schlosses, 

welche STOPPANI an seinem (jonchodus infraliassicus vornahm, und zeigte, 

dass diese Form in allen wesentlichen Merkmalen mit Conchodus Schwa- 

geri x. Fr. übereinzustimmen scheine. Leider war es aber v. TauscH nicht 

möglich, die Originalexemplare Sroppanxrs selbst zu untersuchen und so 

sah er sich gezwungen, der nordalpinen Form einen besonderen Namen zu 

ich ihnen auch hier meinen Dank wiederhole; andererseits verdanke ich es dem 

Eifer und der Liebe zur Wissenschaft des hochw. Herrn DEsIDERIus LAczKó, Pro- 

fessor am Piaristen-Gymnasium in Veszprém, dass ich vom Bakony, insbesonders 

aus der Umgebung von Veszprém das ansehnliche Material zahlreicher Fundstellen 

von Petrefacten bestimmen konnte. Der unermüdlich sammelnden und glücklichen 

Hand des Herrn D. Laczkó verdankt das Museum des Veszprémer Obergymna- 

siums eine reiche Sammlung von Fossilien, deren Bearbeitung den von Herrn LACZKÓ 

zu verfassenden geologisehen Theil der Monographie des Comitates Veszprém sehr 

interessant zu machen verspricht. 

Die hier beschriebenen Fossilien stammen aus der Aufsammlung der Herren 

K. GuBÁNYI und Laczkó. Nachdem diese Megalodonten nur als Steinkerne zu Tage 

kamen, so hielt ich für ihre Bearbeitung den Monographen dieser Gruppe, unser 

o. M. Herrn Univ.-Prof. Dr. Ruporr HOERNES in Graz für den competentesten Fach- 

mann und gereicht es mir zu grosser Freude, dass er auf meine Bitte hin . das 

Studium der Megalodonten übernommen hat. Ich schulde ihm meinen Dank für 

seine Bemühung. — Dr. L. v. Lóczy. 

: Vergl. Materialien zu einer Monographie der Gattung Megalodus. — Denk- 

schriften d. kais. Akad. d. Wiss. 40. Bd. 1880. 

" Über die Bivalvengattung Gonchodus und Gonchodus Schwageri NOV. FORM. 
aus der obersten Trias der Nordalpen. — Abhandlungen der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, Bd. XVII. Heft 1. 1892. 

? Paléontologie Lombarde; 3. Série, Géologie et Paléontologie de couches a 

Avicula contorta, denxiéme partie, p. 246. Milan 1865. 

1 Vgl. loc. cit. pag. 2—4. 
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geben, wie wohl er selbst! auf die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit 

hinweist, dass ein Palaxzontologe, welehem SropPpPANrs und seine eigenen 

Originale zum Vergleiche vorliegen, seinen Artnamen einziehen werde. Mir 

scheint dies allerdings in sehr hohem Grade wahrscheinlich, zumal mir 

derzeit in der Sammlung des geologisechen Institutes der Grazer Universitüt 

ein aus dem Nachlasse des Herrn Professor Dr. A. v. KLIPSTEIN erworbenes 

grosses HExemplar des (Gonchodus infraliassicus SrTopp. von Riva vorliegt, 

welches, soweit es wenigstens die áusseren Merkmale der Schale zu beur- 

theilen gestatten, vollkommen mit Conchodus Schwageri v. Tauscn. über- 

einstimmt. Das Schloss habe ich allerdings noch nicht práparirt ; es würe 

übrigens auch dessen vollkommene Übereinstimmung mit jenem von (on- 

chodus Schwageri noch nicht in letzter Instanz beweisend, da damit nur 
gezeigt würe, dass eine mit dem nordalpinen (onchodus Schwageri voll- 

kommen übereinstimmende Form auch in den Südalpen auftritt. Es würe 

also immer noch möglich, das der erste Gonchodus infraliassicus STopp. 

von diesem verschieden wáre; deshalb ist die Untersuchung der SToPPANT- 

schen Originalexemplare unbedingt nöthig, wenn die Frage nach der Iden- 

titát der SroPppasrschen und der Tauscwschen Form endgiltig beantwortet 

werden soll. Jedenfalls ist es von grossem Interesse, dass die Gattung 

Conchodus, welche in den obersten Triasbildungen der Nord- und Südal- 

pen so verbreitet auftritt — v. TauscH gibt eine sehr umfassende Aufzáh- 

lung von alpinen Fundstellen — auch dem Bakony nicht fremd ist, wenn 

sie dort auch vergleiehsweise seltener vorzukommen scheint, da mir unter 

dem, wie bereits bemerkt, ziemlich ausgedehnten Materiale lediglieh ein 

Conchodus-Exemplar vorlag. Auch das Vorkommen der Gattung Dicero- 
cardium SropPP. im Bakony kann ich nur nach einem einzigen Steinkern 

constatiren, der noch dazu recht sehlecht erhalten und stark angewittert 

ist. Ich glaube diesen grossen herzfőrmigen Steinkern wegen des allgemei- 

nen Umrisses seiner Form und insbesondere wegen der Gestalt des stark 

divergirenden kráftigen Wirbelzapfen zu Dicerocardium stellen zu sollen, 

wenngleich die Wirbel lange nicht so stark entwickelt und nach aussen 

gedeeckt sind, wie dies bei dder typischen Form der Gattung, dem Dicero- 

cardium Jami Sropp. der Fall ist. Die Form aus dem Bakony, welche von 

unbekanntem Fundorte aus der Umgebung von Veszprém stammt, ist 

jedenfalls den Megalodonten im engeren Sinne viel náher verwandt als die 
extreme Form, welche SroppasrI aus den Südalpen beschrieben hat, und 

welche auch die indische Art Dicerocardium Himalayense $ror. mehr geleicht, 

obschon auch diese, soweit wenigstens die unvollstándigen Reste dies er- 

: Vgi. loc. eít. pag. 6. 
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kennen lassen, auf welche SroLriczkas Art gegründet ist," weniger extrem 

gestaltete Wirbel besitzt als die lombardische Form. 

Das grösste Interesse aber verdienen unter dem mir durch die Güte 

des Herrn Prof. v. Lóczy zugánglieh gewordenen Materiale aus dem Bakony 

zwei untereinander sehr gut übereinstimmende Steinkerne, welche wie 

unten erörtert werden soll, von in hohem (Grade ungleichklappigen 

Schalen herrühren, aber sonst alle Merkmale der Megalodonten-Steinkerne 

tragen. Wollte man die Diagnose der von ZIrrEL aufgestellten Familie der 

Megalodontidae strenge anwenden, in welcher Diagnose es heisst: xThier 

unbekannt, Schale gleichklappig, sehr dickv etc. etc., so dürfte man 

solche Gehüuse, beziehungsweise die von ihnen herrührenden Steinkerne 

eigentlich nicht mehr einer zu dieser Familie gehőrigen Gattung zuweisen, 

sondern würe veranlasst, ihre EHinreihung bei der náchsten Familie, den 

Chamidae LAmK. zu suchen, von denen ZITTEL ? sagt: aDie Schalen der 

hieher gehőrigen Gattungen sind ungleichklappig? u. s. w. Wenn ich dem 
ungeachtet diese Form als Megalodus Lóczyi beschreibe, so geschieht es 

deshalb, weil ich auch bei anderen Megalodonten Gelegenheit hatte, eine 

(allerdings viel schwáchere) Ungleichklappigkeit der Geháuse wahrzuneh- 

men und weil ich sonst keine Merkmale an den Steinkernen finden kann, 

die mich etwa zur Aufstellung einer neuen Gattung berechtigen würden. 

Bei der Unvollstándigkeit der Reste ist es freiliech mögliech, dass die Scha- 

len, wenn sie der Üntersuchung zugánglich wáren, solche Merkmale dar- 

geboten hüátten; ich kann deshalb die KHinreihung der jedenfalls sehr 

interessanten Form bei der Gattung Megalodus vorláufig nur als eine 
unsichere bezeiehnen und muss die Möglichkeit zugeben, dass man sich 

vielleicht, sobald vollstándigere Reste der Untersuchung zugünglich sein 

werden, veranlasst sehen wird, für Megalodus Lóczyi eine neue Gattung 

aufzustellen, die ein weiteres Bindeglied zwischen den Megalodontidae und 
Chamidae zu bilden scheint. Auf die genetiscehe Verwandtschaft der beiden 

Familien babe ich bereits ausführlich hingewiesen $; in neuerer Zeit hat 

ZirrELn durch Annahme der NeumavYeR"sehen Bivalven-Gruppen die beiden 

Familien auseinandergestellt, indem die (hamidae za NEumaYER" s Pachy- 

odonta, die Megalodontidae zu dessen Helerodonta gebracht werden,? 

doch sagt ZITTEL selbst: cDie Pachyodonten stellen wahrscheinlich einen in 
Folge der Befestigung einer Schale eigenthümlich differencirten Seitenzweig 

der Heterodronten dar, und haben sich möglicherweise aus den dickschali- 

: Vgl. MEDLIcorTr and BLANFoRD, Manual of the Geology of India, Vol. II, 

Flate, E ABüss 878 

? KARL A. von ZITTEL: Handbuch der Palxgontologie, 1. Abth. II. Bd. pag. 69. 

Fela esos 
: Die Entfaltung des Megalodus-Stammes, Kosmos V. 1881]. 

" Vergl. KARL A. von ZITTEL: Grundzüge der Palxontologie pag. 274 u. 259. 
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gen Megalodontiden entwickelt.;, WFür diese Annahme liefert die neue 
Form, an deren Beschreibung ich nunmehr gehe, ein weiteres Argument. 

Von Megalodus Lóczyi liegen mir zwei Steinkerne vor u. z. ein 

grösserer, besser erhaltener, auf welechen sich die beigegebenen Abbildun- 

gen beziehen, und welche aus dem Dolomit zwischen Rátót und Eplény 
im Bakony stammt, sowie ein kleinerer, ziemlich stark abgeriebener und 

beschádigter aus dem Czubathal bei Zircez. Dieses zweite, nicht zur Abbil- 

dung gebrachte Exemplar ist zwar in mancher Hinsicht unvollkommener 

als das grössere, aber deshalb von Werth, weil es die ungleiche Entwick- 

lung der beiden Schalenháülften in eben derselben Weise erkennen lüsst, 

wie das grössere Exemplar, so dass man, — wogegen übrigens auch die 

treffliehe Erhaltung des letzteren sprichi, welche eine Deformirung des 

Steinkernes nicht vermuthen löásst — die volle Überzeugung gewinnt, dass 

die an beiden Steinkernen in gleicher Weise auffallende Ungleichheit der 

Ausgüsse der beiden Klappen nicht einer Verdrückung der Steinkerne 

zugesehrieben werden kann. 

Hauptsáchlich an dem grösseren Exemplare sind folgende Merkmale 

ersichtlich. 

(M. s. Fig. 1 auf S. 140d. ung. Textes. 1. Der Steinkern von der rech- 

ten, 2. von der linken Seite, 3. von vorne und 4. von hinten gesehen, 1/3 d. 

nat. Grósse.) 

Die linke Klappe war, wie deren Ausguss zeigt, viel höher gewölbt als 

die rechte und besass einen stark entwickelten, weit eingerollten Wirbel. Der 

Wirbelzapfen ist stark gekrümmt und lásst erkennen, dass der entsprechende 

Theil der Schale nicht so dickwandig war, wie dies bei den Megalodon- 

ten aus der Gruppe des Megalodus gryphoides und M. Tofanae der Fall zu 
sein pflegt, wo die Wirbel weit herab vollkommen solid, die entsprechenden 

Zapfen des Steinkernes demnach relativ kurz und wenig gebogen sind. 

Vorne liegt unter dem Wirbelzapfen eine tiefe Ausdehmung des Steinker- 

nes, welche eine bedeutende Entwickelung der Schlossplatte bei Megalodus 

Lóczyi voraussetzen lásst. Wahrscheinlich war die Schale auch mit einer 

stark ausgebildeten Lunula versehen. Der vordere Muskeleindrueck ist 

sowohl auf der rechten, wie auf der linken Seite des Steinkernes sehr deut- 

liceh im Ausguss erhalten, welcher klein ist und wenig vorragt. In Bezug 

auf Lage und Ausdehnung weicht der vordere Muskeleindruck des Mega- 

lodus Lóczyi vollkommen von jenem der Megalodonten aus der Gruppe des 

Megalodus Gümbeli und M. Tofanae ete. etc. ab, bei welehen dieser Mus- 
keleindruck ebenso, wie bei dem devonischen Megalodus cucullatus sehr 

schmal und tief in die Schlossplatte eingesenkt ist. Bei Megalodus Lóczyi 

hingegen liegt der vordere Muskeleindruck áhnlieh wie bei Megalodus 

Völdtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 12 
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complanatus GümB. vor und unter der Schlossplatte und ist relativ sehwach 
und seicht. Deutlich lásst sich sodann an dem abgebildeten Steinkerne die 

Mantellinie verfolgen, hingegen ist es mir nicht möglich gewesen, die 

Aberenzung des hinteren Muskeleindruckes festzustellen. An beiden Klappen 
muss die den hinteren Muskeleindruck tragende Leiste, welche sonst bej 

allen Megalodonten sehr kráftig entwickelt ist, bei Megalodus Lóczyi sehr 

schwach ausgebildet gewesen sein, denn der Steinkern weist an der Hin- 

terseite jederseits nur scehwache, vom Wirbel nach hinten und unten ver- 

laufende Vertiefungen auf, die allerdings ziemlieh breit, aber sehr flach 

sind und einer seharfen Abgrenzung entbehren, so dass die Schalen an 

Stelle der bei vielen Megalodonten oft mit injs Innere vorspringenden, 

kröftigen Leisten nur eine schwache Verdickung als Ansatzstelle für den 

hinteren Muskel besessen haben können. 

Sehr merkwürdig ist, dass der Ausguss der linken Klappe rückwárts 

keine der Area entsprechende Flüche darbietet, wáhrend eine solche auf 

der rechten Seite in bedeutender Ausdehnung autftritt. S0 sehwierig es ist, 

bei so dickschaligen Muscheln aus der Gestalt des Steinkernes auf die 

áusseren Umrisse der Schale zu sehliessen, so möchte ich doch der Mei- 

nung Ausdruck geben, dass die ungleiche Entwicklung der beiden Klappen 

unserer Form gerade in der Rückenansicht des Gehüuses sehr hervorgetreten 

sein wird, da höchst wahrscheinlich die linke Klappe gar keine oder nur 

eine sehr scbwache, die rechte aber eine ziemlich breite Area besessen 

haben dürfte. 
Aber auch in der Vorderansicht des Megalodus Lóczyi muss die 

ungleiche Entwicklung beider Klappen sehr stark zu Tage getreten sein, 

denn der Ausguss der viel flacheren rechten Schale zeigt einen sehr schwach 

entwickelten, an Höhe weit hinter jenem der linken Klappe zurückblei- 

benden, wenig gekrümmten Wirbelzapfen, unter welchem offenbar auch 

eine weniger dicke Schlossplatte und gegen aussen eine weit kleinere 

Lunula gelegen haben műssen. Die Asymmetrie des Gehüuses zeigt sich 

am Steinkern insbesonders durch die schiefe Stellung des Wulstes, welcher 

zwischen den Ausgüssen der beiden Wirbel aufragt und der Ausfüllung 

jenes Raumes entspricht, der sich zwischen den beiden dicken Schalen 

erstreckte. Leider ist dieser Ausguss, welcher in seiner schrügen Stellung 

in der Vorder- und Hintenansicht des Steinkernes auffüllt, nur hinter der 

eigentliehen Schlossplatte erhalten, er feblt aber gerade in der Region der 

Sehlosszáhne, so dass das grössere Exemplar keinerlei Aufschluss über die 

Gestaltung des Sehlosses gibt. An dem zweiten kleineren und sonst 

schlechter erhaltenen Steinkern aber ist hier wenigstens eine etliche Milli- 

meter aufragende Lamelle zu seben, welcher entnommen werden kann, 

dass das Schloss in jeder Klappe zwei Zühne gehabt haben dürfte, von 

welchen in der grösseren linken Klappe der vordere, in der kleineren rech- 
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ten Klappe aber der hintere stárker entwickelt gewesen zu sein scheint. Es 

ist aber sehwer über diese Verhültnisse sicheren Aufschluss zu gewinnen, 

weil die Lamelle eben kurz abgebrochen ist und nur die unteren Enden 

der Zahnabdrücke erkennen lüsst. Immerhin glaube ich Grund zu der 

Annahme zu haben, dass das Schloss von einem gewöhnliehen Megalodon- 

ten-Schloss nicht allzusehr verschieden gewesen sei. Über die sonstigen 

Merkmale können die Steinkerne eben nicht orientiren. Es wáre höchst 

interessant, wenn nicht wohl erhaltene Geháuse, so doch wenigstens 

Abdrücke der Schalenoberfláche des Megalodus Lóczyi kennen zu lernen, 

die möglieherweise auch von der bis auf die Zuwachsstreifen und die 

zuweilen auftretenden knieförmig geknickten feinen Runzeln seculpturlosen 

Oberfláche der Megalodonten abweichen könnte. Aber schon die ungleiche 
Gestaltung der Schalen, welche die rechte als Deckel eines wahrscheinlich 

stets auf der gewölbten grösseren linken Klappe liegenden — vielleicht 

sogar mit dieser festgewachsenen? — Gehüuses erkennen lásst, sichern 

dem Megalodus Lóczyi eine selbstündige Stellung unter allen übrigen 

Megalodonten, von deren Gestalt unsere Form so weit abweicht. 
Die Agsymmetrie der beiden mir vorliegenden Steinkerne mag aus 

den nachstehend gegebenen Ausmassen derselben erkannt werden. 

Gyösseres Kleinerer, 

zur Abbildung ! sehlecht erhal- 

gebrachtes tener 

Exemplar : Steinkern : 

A ZNTE ÓN ez tő ez zt (yzzés NSZO Ve ze KLÉER zőB Ess ESZÜNK at 82 mm. 

Höhe vom Wirbel der grösseren, linken Klappe 

HOTMOSZOT A ELV Sz tt ELET ÉAKEN DELÉN EE EIA 4 SAZÁTT ASE S 1306e 9 A ge 

Höhe vom Wirbel der kleineren rechten Klappe 

FOTASSSON gi sztége tú dee KEZÉN Rat et TO fe 094! a 

Egzztonsskanyró ret ezt zást EE SEVEN se seg vb S4 a GÜNtre 

Dicke des Ausgusses der grösseren linken Klappe 48 a 38 a 

Dicke des Ausgusses der kleineren rechten Klappe ... SON AK 22 a 

Lönge des vorderen Muskeleindruckes . .. TES NNEK — 

észáátj des vordern Muskeleindruckes 0. 0. TO20 —- 

Im allgemeinen Habitus gleichen die Steinkerne des Megalodus 
Lóczyi gewiss mehr jenen einer Chama als jenen eines normalen Mega- 

lodus. Ich habe bereits Eingangs bemerkt, dass ich sie nur deshalb bei 

Megalodus einreihe, weil ich auch bei den Ampezzaner Megalodonten 
Ungleichklappigkeit, wenn auch in viel geringerem Grade wahrgenommen 

nabe. Bei Schilderung des Megalodus Tofanae bemerkte ich F mit Bezug 

kX Materialien zu einer Monographie der Gattuny Megalodus pag. 33. 

194 
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auf die Abbildung loc. cit. Taf. V. Fig. 1: cEs zeigt diese Figur auch deut- 

lich die Ungleichklappigkeit des Gehüuses, welche sich bei fast allen Mega- 

lodonten des Travernanzes-Thales in höherem oder geringerem Grade 
bemerkbar macht. In der Regel ist die rechte Klappe die grössere, was 

insbesondere in der Rückansicht an den Dimensionen der beiden Area- 

Fláchen ersehen werden kann, doch kommen auch andere, gleichklappige 

Gehüáuse und solche mit grösserer linker Klappe vor. 
Eine weitere agymmetrische Megalodonten-Form hat C. F. PARoNA 

als Megalodus Seccoi beschrieben, doch soll nach v. TaAuscH diese Form 
zu (onchodus zu stellen sein. PARowAa selbst vergleicht in seiner Abhand- 

lung! Megalodus Seccoi mit Gonchodus infraliassicus und hebt hervor, 
dass nur die Asymmetrie und die ungleiche Entwicklung der Wirbel beide 

Formen trenne. Tauscn tadelt? die Unzulángliehkeit der Darstellung 

des Megalodus Seccot und sagt : eUnwillkürlieh drángt sich beim Anblick 
der Abbildungen die Vermuthung auf, dass die Asymmetrie der Wirbel 

nur darauf beruht, dass der Wirbel der rechten Klappe entweder 

mehr zerstört ist als jener der linken, oder dass eine zufállige Defor- 

mation die Ursache dieser Asymmetrie bilde. Föllt dieser Untersehied 

hinweg, so dürfte wohl auch diese Art zu Conchodus gezogen werden, 

zumal auch hier die so auffallende Ligamentstütze entwickelt ist." 

PARoNxa"s Abhandlung ist mir leider augenblieklieh nicht zugánglieh, so 

dass ich v. Tauscns Vermuthung nicht weiter zu  prüfen vermag. 

Allerdings sagt jedoch Professor W. BENEcKE in seinem Referate über 

PARONA"s Publication ? von Magalodus Seccoi PaARowsa: aDas auffallendste 

Merkmal dieser neuen Art ist die Ungleichklappigkeit, indem die linke 
Klappe bedeutend grösser als die rechte ist. Auch ist dieselbe stürker 

gewölbt und hat einen kráftigeren, nur wenig spiral eingerollten Wirbel. 

Die Dimensionen sind sehr betráchtliceh: Höhe 230 mm, Breite 222 mm, 

Dicke 180 mm. Die Art scheint, nach Exemplaren der Sammlungen in Pavia 
und Udine zu urtheilen, in den Südalpen weit verbreitet zu sein.) Hienach 

dürfte Megalodus Seccot wahl kaum auf ein ungleiechmüssig abgewittertes 

oder deformirtes Exemplar des (Jonchodus infraliassicus zarúckzuführen sein. 

Die angegebenen Merkmale trennen die südalpine Form wohl hinreiehend 

von jener aus dem Bakony ; immerhin sceheint es, als ob beide Megalodon- 

ten einer und derselben Gruppe angehören, die verbindend zwischen den 

Megalodontidae und (hamidae steht. Und zwar scheint mir Megalodus 

1 Contributo allo studio dei Megalodonti, — Atti della Societa Italiana di scienze 

naturali, XXX, Milano 1888. 

2 A. a. 0. pag. 6. 

3 Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palseontologie, 1892, II. 
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Lóczyi in ühnlicher Weise zwischen Megalodus und (hama zu stehen, 
wie Dicerocardium zwischen Megalodus und Diceras. 

Aus neueren Funden ist mir nach der Zusendung der obigen Erörte- 

rung, eine grössere Suite von Megalodus-Resten von mehreren Localitüten 

der Hauptdolomite des Bakony- und des Vértesgebirges von Herrn Prof. v. 

Lóczy zugeschieckt worden. Aus den Ergebnissen der Bearbeitung dieses 

Materiales sei hier noch Folgendes als Ergánzung des oben Mitgetheilten 

dem Aufsatz zugefugt : 

Von M. Lóczyi liegt ein sehr interessanter kleiner Steinkern vor, 

welcher nur 15 mm lang und fast gleich hochist. Seine Dicke betrágt 

11,5 mm, wovon 6,5 mm auf den Ausguss der grösseren linken, 5mm auf 

jenen der kleineren rechten Klappe kommen. Dieses kleine Exemplar, 

welches in allen übrigen Merkmalen vollkommen mit den bisher unter- 

suchten Steinkernen des Megalodus Lóczyi übereinstimmt, ist deshalb 

bemerkenswerth, weil die Asymmetrie der Klappen weniger hervortritt, als 

an den grösseren Steinkernen. Megalodus Lóczyi war sonach in der 

Jugend weniger asymmetrisch als in hőherem Alter. 

Fundort : Veszprém, rechtsseitige Felswand des Thales Aranyos. 

Das mir neuerdings durch Prof. L. v. Lóczy freundlichst eingesandte 

Exemplar des Megalodus Lóczyi von Rátot-Eplény übertrifft nicht nur die 

beiden bei A ufstellung dieser Art untersuchten Steinkerne betráchtlich an 

Grösse, wie die unten angegebenen Ausmaasse zeigen, sondern es erweitert 

dieses Exemplar unsere Kenntniss von der geschbilderten, interessanten 

asymmetrischen  Megalodus-Form auch wesentliceh dadurch, dass die 

bessere Erhaltung dieses grösseren Steinkernes und das Vorhandensein 

einer, wenn leider auch hier nur kurzen und unvollstándigen Gesteins- 

lamelle in der Region der Schlosszáhne es ermöglieht, den Schlossbau des 

bis nun nur in Steinkernen der Untersuchung zugünglichen Megalodus 

Lóczyi besser zu beurtheilen, als dies auf Grund der beiden kleineren im 
Allgemeinen, wie gerade in der Schlossregion schlechter erhaltenen Exem- 

plare geschehen konnte. Besser als an den letzteren ist es nunmehr 

möglich, sich davon zu überzeugen, dass die Sechlosszáhne im Verhültniss 

zu den ansehnlichen Dimensionen des Geháuses sehr sehwach waren, wie 

das ja bei asymmetrischen Bivalven, deren eine Klappe als Deckel funk- 

tionirt, bisweilen der Fall ist, wáhrend zuweilen gerade solche Gehüuse 

sich durch enorme Ausdehnung des Schlossapparates auszeichnen. Es ist 

ferner möglich, recht gut wahrzunehmen, dass der Hauptzahn der linken 

grösseren Klappe vor dem Hauptzahn der rechten, kleineren oder Deckel- 
klappe eingreift. Deutlich ist ferner die Zweitheilung des Zahnes der linken 

Klappe zu erkennen, obwohl die in der Schlossgegend aufragende Gesteins- 

lamelle zu kurz ist, um mehr als den Abdruck der inneren Basis dieses 
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getheilten Zahnes ersichtlich zu machen. Weniger klar ist die Gestaltung 

des Zahnes der rechten Klappe zu erkennen; es zeigt die an der erwahn- 

ten Gesteinslamelle ersichtliche Grube nur die Lage der stárksten, nach 

vorne und innen gelegenen Erhebung dieses Zahnes an, weiter rückwárts - 

ist die Lamelle zu kurz, um auch nur die Frage, ob der Zahn der rechten 

Klappe überhaupt zweigetheilt war, mit Sicherheit beantworten zu können. 

Da die Theilung des Hauptschlosszahnes der rechten Klappe bei den 

typischen Megalodonten im allgemeinen sehwücher ist als jene des Zahnes 

der linken Klappe und diese Theilung überdies nicht in der untersten 

Partie des Zahnes, sondern in dem oberen, dem Wirbel náher liegenden 

Theile desselben stárker hervortritt, halte ich es für wahrscheinlich, dass 

auch an unserem Megalodus Lóczyi der Schlosszahn der rechten Klappe 

getheilt war, mit anderen Worten, dass der Schlossbau, abgesehen von der 

Schwáche der Záhne mit jenem der normalen Trias-Megalodonten vollkom- 

men übereinstimmt. 

Die Ausmaasse des untersuchten Steinkernes sind : 

Lánge : 140 mm ; 

Höhe, gemessen vom Steinkerne des Wirbels der grösseren, linken 

Klappe 135 mm ; 

Höhe, gemessen vom Ausguss der kleineren, rechten Klappe 105 mm ; 

Gesammtdicke des ganzen Steinkernes 93 mm ; 

Dicke des Ausgusses der grösseren linken Klappe 55 m ; 

Dicke des Ausgusses der kleineren rechten Klappe 38 mm. 

(M. s. a. S. 145. d. ung. Textes Fig. 2. 1. von rechts, 2. von vorne, 
3. von hinten gesehen, in !/2 d. nat. Grösse, 4. in "a d. nat. Grösse.) 

Megalodus Lóczyi (an NOVA FORMA ? ?) 

Zwei sehlecht erhaltene Steinkerne, die wahrscheinlich durch Ver- 

drückung gelitten haben, gehőren entweder dem Megalodus Lóczyi selbst, 

oder doch einer recht nahe verwandten Form an. Ich vermuthe, dass 

ersteres der Fal! ist und die viel weniger dicke Gestalt dieser Steinkerne 

lediglich durch spütere Deformirung verursacht wurde. Sollte diese Ver- 

muthung nicht zutreffen, dann würde es sich um eine dem Megalodus 

Lóczgyi recht nahe stehende, aber betráchtlieh flacehere Form handeln. 

An dem grösseren der beiden vorliegenden Steinkerne, an welehem 

leider nur der Ausguss der rechten kleineren Klappe etwas besser erhalten, 

der linke Wirbelzapfen aber weggebrochen ist, betrügt die Lünge 75 mm, 

die Höhe 65 mm (gemessen am Wirbelausguss der kleinen Klappe), die Dicke 

ca 42 mm, wovon auf den Auguss der kleineren Klappe etwa 18 mm ent- 

fallen. Bin Theil des Fossils steckte noch im Gestein, dessen Absprengung 

zeigte, dass der Steinmantel dem Steinkern fast ohne Zwischenraum autlag. 

Bei derartiger Erhaltung pflegt der meist rascher erhürtete dussere Abguss 



MEGALODONTEN AUS DEM BAKONY. 183 

der Schale, der Steinmantel, dem inneren Ausguss, dem Steinkern die Sculp- 

tur der üusseren Schalenoberflüche aufzuprügen (sogen. cSculptur-Stein- 

kernev.t Der umgekehrte Vorgang, d. h. die Gestaltung des Steinman- 

tels nach dem Steinkerne dürfte ungleich seltener sein. In unserem 

Falle ist übrigens eine ganz dünne, etwa 0,3 mm starke Lage von spüáthiger 

Beschaffenheit zwischen dem glatten Steinkern und dem Steinmantel vor- 

handen, welch" letzterer concentrisehe schwache Runzeln zeigt, die von 

den Zuwachsstreifen der Schale herrühren. Es ist wohl selbstverstandlich, 

dass diese dünne Zwischenschicht, die übrigens dolomitische Beschaffen- 

heit haben dürfte, da sie mit kalter Salzsáure nicht braust, kaum ein Resi- 

duum der ursprünglieh vorhandenen Schale darstellt, sondern sich spáter 

in dem feinen Hohlraum gebildet hat, der nach Auflösung und Wegfúhrung 

der Schale zwischen dem einander genüherten üusseren und inneren 

A bguss übrig blieb. 

Jedenfalls geht aus dem besprochenen Exemplare hervor, dass wir 

mit grösster Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass Megalodus Lóczyi 

eine bis auf die runzeligen Zuwachsstreifen glatte Sehalenoberfiáche beses- 

sen hat. 

Fundort : Gánt im Vértesgebirge. 

Megalodus NOVA FORMA. 14) 

(M. s. Fig. 3. a. S. 147. d. ung. Textes. 1. von rechts, 2. von vorne, 

3. von hinten gesehen, in nat. Grósse.) 

Es liegen mir drei recht sehlecht erhaltene Steinkerne einer sehr 

interessanten Form vor, die sich zunáchst durch Asgymmetrie der Ausgusse 

beider Klappen auszeichnet. Hier, wie bei M. Lóczyi ist die linke Klappe 

grösser und stárker gewölbt, der Unterschied aber sowohl in der Dicke des 

Ausgusses beider Klappen, wie insbesondere in der verschiedenen Stárke 

der Wirbelzapfen viel geringer. Weiters ist die in Rede stehende Form 

gekennzeichnet durch hohe und kurze Gestalt des Gesammtumrisses, 

durch sehr kurze Wirbelausgüsse und sehr hohe Ráume unter denselben, 

welche der Lage der Lunula entsprechen. Da die Schalen sehr dick gewe- 

sen sein können, waren möglicherweise demungeachtet die Wirbel sehr 

stark und die Lunula klein. Bezeichnend sind endlich die breiten Area- 

Flchen auf den Ausgüssen beider Klappen. Der Gesammtumriss dieser 

Steinkerne ist sonach recht verschieden von demjenigen des Megalodus 

Lóczyi; eine Ahnliehkeit liegt abgesehen von der bereits erwübnten, aber 

viel geringeren Asymmetrie nur insoferne vor, als wenigstens an einem Stein- 

kerne die Spuren der vor deren Muskel-Hindrüceke ersichtlieh sind, welche 

tr Vgl. HILBER, Verhandlungen der k. k. geologiscehen Reichsanstalt in Wien, 

ASZ IN EL AZS 226 
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erkennen lassen, dass sie sehwach und rundlich waren und unterhalb der 

Schlossplatte lagen wie bei Megalodus complanatus Güme. und M. Lóczyi. 

Die Ausmasse der drei besprochenen Steinkerne der Form eg sind : 

Lánge: 51 mm, Hóhe: 58 mm, Dicke : 39 mm 

( DOME ( 45. a ( DEN 

(t 34 a ( 38 ( ( DNS 

Es muss aber bemerkt werden, dass alle drei Steinkerne etwas be- 

sehüdigt sind und insbesondere die Angaben der Lánge um ein paar M1lli- 

meter zu ergünzen wáren. 

Megalodus NOvA. FORMA : ab) 

(M. s. Fig. 4, a. S. 149. d. ung. Textes. 1. von rechts, 2. von vorne, 

3. von hinten, 4. ein kleineres Bxemplar von vorne, 5. von hinten gesehen, 

in nat. Grösse.) I 

Im allgemeinen Umriss dem Megalodus Lóczyi nicht unáhnlich, 
doch viel weniger asymmetrisch und fiacher als dieser. Als Hauptunter- 

sehied muss die breite Area-Fláche hervorgehoben werden, welche alle 

sechs, mir von der Form cbv vorliegenden, unter einander recht gut über- 

ecinstimmenden Steinkerne an den Ausgüssen beider Klappen zeigen. 

Wahrscheinlich war auch die Schale an ihrer Aussenseite entsprechend 

mit einer recht breiten Area ausgestattet, wáhrend dieselbe bei Megalodus 

Lóczyi viel sehwücher entwickelt gewesen sein dürfte, da entsprechende 

Flichen dem Ausguss der grösseren linken Klappe des Megalodus Lóczyi 

ganz fehlen, an dem Ausguss der kleinen rechten Klappe aber bei allen 

untersuchten Exemplaren nur in geringer Ausdehnung auftreten. 

Das grösste Exemplar des Megalodus cb ist stark verdrückt, seine Aus- 

masse können daher nur approximativ angegeben werden. Sie sind: Lönge : 

60 mm, Höhe: 52 mm, Dicke: 34. mm. Bei dem nüchst kleineren betra- 

gen diese Dimensionen 42, 39 und 28, bei dem kleinsten Steinkerne 25, 22 

und 18 mm. Die drei übrigen kleinen Steinkerne sind so beschüdigt, dass 

es kaum thunlich scheint, Abmessungen vorzunehmen. 

Bemerkt sei noch, dass die Agymmetrie sehr scehwach ist und ebenso, 

vie bei Megalodus sas der Untersehied in der Dicke der Ausgússe der 

Klappen kaum ein paar Millimeter betrágt. 

Auch von den kleinen Megalodonten der Schichten von St. Cassian 

sind drei, nümlieh Megalodus rimosus Müxsr. sp., M. anceps LAUBE sp. und 

M. Klipsteini Birrws. ungleichklappig. Bei allen diesen Formen ist, wie 

JITTNER gezeigt hat,Y die rechte Klappe etwas flacher als die linke, sonst 

k A BIrTTSER: Lamellibranchiaten der alpinen Trias. I. Revision der Lamaelli- 

branchiaten von St. Cassian. — Abhandlungen der k. k. Geol. Reichsanstalt in Wien. 

Ba. XVIII. Heft 1, pag, 19, 22, 23, Taf. II. Fig. 1—8. 
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bieten sie keine Ahnliehkeiten mit den geschilderten asymmetrisehen Me- 

galodonten des Bakony dar, soweit es überhaupt möglich ist, zwischen den 

wohlerhaltenen Schalen der genannten Arten und den geschilderten Stein- 

kernen Vergleiche anzustellen. Nühere Bezeichnungen scheinen mir jedoch 

zwischen der als Megalodus Lóczyi m. angeführten Form und (íyprina 

strigilata Kuipsr. zu bestehen, für welche BirrNER die Gattung Laubeia 
aufgestellt hat.§ 

Es scheint mir in hohem Grade wahrscheinlich, dass Laubeia, welche 

wie BIrTTNER zeigte, im Schlossbau mit typischen Megalodonten von 

St. Cassian grosse Ahnlicbkeit hat und auch in der Farbenzeichnung mit 

diesen übereinstimmt, in der That einem Seitenzweig der Megalonten an- 

gehört, dem auch unser Megalodus Lóczyi sowie die als Megalodus wov. 

FORM. abv bezeichneten Steinkerne zuzurechnen wáren. Minder gut stimmen 

die Umrisse Megalodus xs. Fr. ca., Megalodus Lóczyi unterscheidet sich 
von Laubeia, abgesehen von den Grössenverháltnissen soweit es die Erhal- 

tung als Steinkern zu beurtheilen gestattet, hauptsáchlich durch die viel 

weitgehendere Ungleichklappigkeit und die stark hervortretenden, einge- 

rollten Ausgüsse der Wirbel; so dass ich Bedenken gegen die Einreihung 

bei der BirrseR schen Gattung trage. Mit geringerem Zweifel könnten die 

als Megalodus x. F. abs bezeichneten Reste zu Laubeia gestellt werden. 

Verzeichmiss der Megalodonten des Bakonyerwaldes und des Vértesgebirges. 

Bakony ( Vértes 
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És sei mir gestattet, am Schlusse dieser Erörterung Herrn Professor 
LupwiGc v. Lóczy meinen verbindliehsten Dank dafür auszusprechen, dass 
er mir Gelegenheit gab, die besprochenen Megalodontiden aus der oberen 
Trias des Bakony náher kennen zu lernen. 

SPONGILLA GIGANTBA N. SP. 
Vow 

Dr. L. TRAxLER (Munkács).F 

(Mit Tafel III.) 

Als ich vor zwei Jahren über die Spongiliten des Polierschiefers von 
Bilin sehrieb,XX bestimmte ich dieselben als Spongilla fluviatilis TURPIN 
(— Spongilla lacustris LBEN.). Seit jener Zeit hatte ich Gelegenheit, diese 
Art von etwa 50 Fundorten eingehend studiren zu können und auch das 
fragliche Gestein untersuchte ich sorgfáltiger, und in Folge dessen bin ich 
gezwungen, meine damals ausgesprochene Ansicht zu ündern. Wie immer 
auch diese Spopgiliten den Kieseltheilen von Spongilla lacusíris LBEN. 
áhnlich sind, so weichen die Gemmulanadeln dennoch in so bemerkens- 
werther Weise ab, Ja es kommen unter ihnen sogar háufig solche Spicula 
vor, die bei der erwáhnten Art nur ausnahmsweise vorfindbar sind. 

Nach Behandlung des Polierschiefers mit Sehwefel- und Salzsüure 
sonderte ich durch Sehlámmen die Diatomeen von den Sehwammspicula ab 

und untersuchte sie auffs neue in zehn mikroskopischen Práparaten. "Ich 

bedurfte keiner grösseren Anzahl derselben, indem dieses Gestein merk- 

würdiger Weise die Spicula bloss einer einziven Art enthült, u. zw. Skelet-, 

Parenchym-, Gemmulanadeln und Pycnaster. 

Die Skeletnadeln sind 238—348 e lang und 8—15 pw. dick, gerade oder 
schwach gebogen, cylindrisch, sich allmálig zuspitzend, an ihrer Oberflüche 
immer glatt. 

Die Parenchymnadeln sind 76—141 y. lang, 4—11 v. dick, gerade oder 

schwach gebogen, spindelfőrmig, sich allmülig zuspitzend, an ihrer Ober- 

fláche immer mit kleinen Stacheln bedeckt. 

Die Gemmulanadeln sind 38—201 v. lang und 8—12 pw. dick, sehwach 

gekrümmt, cylindrisch, stumpfendig, an ihrer Oberflüche stachelig. Die 

Stacheln stehen meistens nur an den Enden, und wie dies bei keinem ande- 

ren Susswassersehwamm vorzukommen pflegt, flach und gegen die Mitte der 

Nadel zu gleichsam zurückgeglüttet. 

: Der Gesellschaft vorgelegt in der am 3. November 1897 abgehaltenen Vor- 
tragssitzung. 

"k Beitrag zur Kenntniss der Süsswasserschwámme. — Földtani Közlöny 1895, 

p. 181—185. 
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Der Durchmesser der sternförmigen Spicula schwankt zwischen 

8—35 u, bei den grösseren Formen sind die Stacheln in grösserer Anzabl 

vorhanden, aber in ihren Maassen stimmen sie mit den Stacheln der kleine- 

ren Form uberein. 

Sowobhl die Skelet-, wie die Parenchymnadeln stimmen hinsichtlich 

ihrer Form mit den entsprechenden Nadeln von Spongilla lacustris LBKw. 

überein ; aber die Gemmulanadeln weichen von denen jener Art ab nicht 

nur hinsichtliech ihrer Grösse, sondern auch hinsichtlich ihrer Form. Wie 

veründerlich auch die Gemmulanadeln dieser Art sein mögen, nie erreichen 

sie die Lánge von 200 u, noch eine Dicke von 124. Ihre durchschnittliche 

Grösse ist je nach dem Fundorte 35—1204 Lünge und 3—9vy. Dicke; 

lángere Spicula als diese, abgesehen von den incompleten ( WIEREJSKT) 

kommen nie vor. Auch die Bestachelung der Gemmulanadeln von Spongilla, 

lacustris LBKN. ist von ganz anderem Charakter. Pycnaster kommen zwar 

wiederholt zwischen den Gemmulanadeln dieser Art vor, weshalb ich diese 

auch hier mit gewissem Rechte als solche betrachten kann, aber wáhrend 

sie bei der erwáhnten Art immer nur zerstreut, vereinzelt vorkommen, 

so überragen sie hier auch der Zahl nach die nadelförmigen Gemmula- 

spicula. 

Diese Charaktere sind hinreichend, um diese Art, wie sehr sie auch 

mit Spongilla lacustris UBKN. verwandt sei, scharf von letzterer zu trennen, 

und indem ich sie daher als besondere Art betrachte, belege ich sie mit 

dem Namen : 

Spongilla gigantea n. sp. 

Die Maasse der Spicula : 

Lünge ] . 266 144 236 228 266 220 9897 
Diekő ! der Skeletnadeln : 11 8 8 5 5 11 
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Tafelerklürung : 

Tafel III. 

Fig. 1— 6 Skeletnadeln in 200facher Vergrösserung. 

,) . 7—9 Parenchymnadeln s 690 s ) 

, 10—14 Gemmulanadeln — s 690 , 5 

) 15—17 Pycnaster 9. 10904 a ) 

GESELLSUHAFTSBERICHTE. 

III. VORTRAGSSITZUNG AM 6. APRIL 1898. 

Vorsitzender : J. Böcnn. 

Der e. Secretür meldet das erfolgte Ableben des o. M. Jornawxws HEsxy m 

Zalathna und unterbreitet zur Wahl als o. M. die Herren 

ÁLEXANDER HEUFFEL, Ingenieur in Budapest, 

AUREL LurraA, Universitáts- Assistent in Budapest. 

Vortráge: 

1. J. Haravárs bespricht edie Schotterablagerungen in der Umgebung von 

Budapest." Am linken Ufer der Hauptstadt breitet sich zwischen Rákos-Keresztur 
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und Puszta-Szent-Lőrincz ejne grosse Schotterablagerung aus ; die zweite liegt am 

rechten Ufer bei Ercsi. Beide sind von verschiedenem Alter ; erstere enthült Masto- 

don-Reste und gehört daher in die levantinische Stufe; letztere ergab aber 

Reste vom Elephas meridionalis und kann daher in das Diluvium gehören. 

2. Dr. G. MEtzczER bespricht in seinen emineralogischen Mittheilungens 

neue Calcitfunde aus der Umgebung von Budapest. In den Klüftungen des Dach- 

steinkalkes vom Rókaberg bei Üröm kommen neben Tropfsteinbildungen Calcit- 

Krystalle von skalenoüderiséher Ausbildung vor. Dieselben erhalten durch das Vor- 

herrschen von (21311 — R 3 und die überwiegende Ausbildung der Flüchen 

dieser Gestalt eine eigenthümliche gestreckte Form. Besonders interessant werden 

diese Krystalle dadurch, dass unter ihnen Zwillinge nach z/foti2y — —3R vor- 

kommen, die denen von Porssox von Grandjuato (Mexico) beschriebenen sehr 

ülhnlich sind. 

Die anf dem Orbitoid- Kalkstein vom Mátyásberge vorkommenden skaleno- 

ödrischen Calcite sind jenen vom Kleinen Schwabenberge sehr ühnlich. Hine 

Auslösungsform mit rauher, undeutlicher Fliche begrünzt sie nach oben. Es kom- 

men unter ihnen Zwillinge nach z-r 109311 — — 2 R vor. Vortr. konnte auch an 

den Calciten vom Kleinen Schwabenberge, von dem bisher nur die nach der 

Basis vereinigten Zwillinge bekannt waren, die beiden selteneren Zwillingsgesetze 

erkennen. 

3. Dr. L. Irosvax legt die Resultate der eneueren Untersuchung des 

Wassers der Margitguelle von Luhis vor. Dieses Mineralwasser veründert betrücht- 

lich seine Zusammenzetsung, wie dies die schon dreimal von zehn zu zehn 

Jahren durchgeführten Untersuchungen beweisen. Diese Veründerungen bestehen 

nicht in einer einfachen Verdünnuneg des Wassers, sondern wahrscheinlich darin, 

dass das Wasser seinen Weg veründert und so abwechselnd einen neuen Boden 

auslaugt. Die auffallendste Erscheinung besteht darin, dass diesmal wieder die 

Borsáure auftrat, die vor zehn Jahren gánzlich fehlte, dagegen im Jahre 1877 vor- 

handen war ; ferner enthült das Wasser jetzt mehr Natriumcarbonat ; aber auffal- 

lend nahm die Kohlensáure zu, von welcher das Wasser jetzt beilüufig zehnmal 

so viel enthült als vor zwanzig Jahren. 

IV. VTORTRAGSSITZUNG AM 4. MAI 1898. 

Vorsitzender : J. BöcKn. 

Der e. Secretár meldet, dass 

Herr Jonawxws HOozwExk, königl. Aerarialanwalt in Beszterezebánya durch das 

o. M. SrErax MaRrrsy zur Wahl zum ordentlichen Miteliede empfohlen wird. 

Vortráge : 

1. A. KArzcsisszxgv bespricht adie chemische Zusammensetzung der Ser- 

pentine des CGomitates Krassó-Szörény v. Vortr. untersuchte nicht nur die Serpen- 

tine, sondern auch deren Ursprungsgestein. Die Serpentine enthielten sümmtlieh 

Magneteisen, welches aus dem Gesteinspulver vor Beginn der Analyse mit dem 

Magnet herausgezogen werden musste. Das befeuchtete Pulver wirkt auf das Cur- 
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cuma- oder rothe Lakmuspapier entschieden alkalisch. Die chemische Zusammen- 

setzung ist etwas veründerlich, besonders ist der Gehalt an Ca sehwankend ; erreicht 

derselbe 390, so schmelzen die Serpentine; im entgegengezetzten Falle sind 

sie feuerfest, indem sie selbst bei 15007 nicht schmelzen. Das Ursprungsgestein 

enthült kaum Wasser; es enthült mehr S107 und CaO, aber weniger MgO, als der 

Serpentin; auch das specifische Gewicht ist grösser, was aus der in Folge der 

Wasseraufnahme eintretenden Volumvergrösserung erklárlich ist. Auf die Bestim- 

mung des specifischen Gewichts verwendete Vortr. besondere Sorgfalt. Die Unter- 

suchung erstreckte sich auf folgende Exemplare: 1. Lichtgrüner, edler Serpentin 

von Bosovicz (sp. G. — 2,7012); 2. dunkelgrüner Serpentin von der Pojana 

Mucienu (sp. G. — 2,6350) ; 3. graugrüner Serpentinschiefer von Valea Grabanacu 

(sp. G. — 2,6304) ; 4. ein serpentinisirter Amphibolit von der Ogradina Mrakonya 

(sp. G. — 2,7774) mit 390 Ca; 5. von demselben Fundorte ein vollkommen reiner, 

vollstándig intacter Amphibolit (sp. G. — 2,9005) mit 8,79o Ca, und nur 4,590 Mg ; 

6. Serpentin von Agadics, der stellenweise auch Asbest enthült (sp. G. — 2,7302), 

das Gestein ist námlich ein serpentinisirter Dunit; 7. der im Gestein befindliche 

Serpentinasbest ist von anderer Zusammensetzung, er enthült 13,169o CaO und 

20,760/0 MgO und schmilzt leicht; 8. Serpentin vom Berge Kuka bei Resicza 

(sp. G. — 28969]. 

2. Dr. Tu. Posewrrz legt a Saurierreste aus der Liaskohle von Pécs ( Fünfkir- 

chen), vor. Es sind zum egrössten Theile biconcave Wirbel, Fragmente eines 

Schulterblattes und eines Oberarmes, die alle so sehlecht erhalten sind, dass sie 

selbst die Bestimmung des Genus nicht zulassen. 

3. H. Böcgn giebt eBeitrüge zur Frage über Pecten denudatus REuss und 

Pleuronectia comitatus Foxr.s. Vortr. hat aus dem ungarischen Schlier von Csiz, 

Felfalu und Putnok im Comitate Gömör, und von Szopok im Comitate Baranya 

ca. 25 Schalen, die mit der von den im Titel angeführten Arten gegebenen Be- 

schreibung übereinstimmen, untersucht und dabei gefunden, dass zwischen den 

beiden Arten viele Übergangsformen vorkommen, und glaubt Vortr. demzufolge 

jene mit einander vereinigen zu dürfen. Andere, an den erwüáhnten Fundorten 

gesammelte Fossilien stimmen mit denen aus dem österreichischen Scehlier 

überein, und deshalb reiht Vortr. auch den ungarischen Sechlier dem unteren 

Mediteran an. 

4. Dr. M. Sraug spricht über adurch rieselndes oder sickerndes Wasser ent- 
standene und Pfllanzenabdrücken ahnliche Bildungeny. Nachdem der Vortr. jener 

durch die Literatur bereits bekannt gewordenen Bildungen Erwáhnung thut, von 

denen man weiss. dass sie rieselndem oder sickerndem Wasser ihre Entstehung 

verdanken und wegen ihrer Ahnlichkeit mit Pflanzenabdrücken auch als solche 

beschrieben wurden, legt er einige in Kaolin sichtbare Abdrücke vor, von denen 

die einen an Sphenopteris, die anderen aber an Lepidendodron erinnern. Nach der 

gefülligen Mittheilung von L. Pergix erklürt Vortr. folgenderweise die Entstehung 

dieser Abdrücke. In die Fücher des Kaolinfilters wird der dünnflüssige Kaolinbrei 

so lange eingeführt, bis das zur Ableitung des Wassers dienende Nebenfach des 

Filters in Folge der an der Scheidewand beider Fücher sich ablagernden und 

bereits sehon entwüsserten Porzellanerde das Wasser des noch nachfolgenden 
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Schlammes nicht mehr mit jener Energie durchlásst, als wie zu Beginn der Mani- 

pulation. Die Filterkammer wird sich in Folge dessen mit Schlamm von verschie- 

dener Dichte und folelieh versehiedenem Druckes anfüllen und das durchsickernde 

Wasser so seinen Weg schwerer finden. Als Gesammtresultat der verschiede- 

nen Wirkungen mögen so jene Zeichnungen entstehen. L. PErRix bemerkt hiezu, 

dass er sich die Entstehungsursache derselben einigermassen anders vorstelle. 

Indem die Filterpresse sich anfüllt, geschieht die Ablagerung des Kaolins zuerst 

an den Winden, und in dem Innern der einzelnen Filterküsten bleibt noch eine 

dünnflüssige Schlammaasse zurück; die beim Austrocknen sich zusammenzieht 

und springt, und entlang der Sprünge entstünden die an Pflanzenabdrücke 

erinnernden Formen. 

V. VORTRAGSSITZUNG AM 1. JUNI 1898. 

Vorsitzender : J. BöckKn. 

Es gelangten folgende Vortráge zur Vorlage : 

1. Dr. M. Párrvx bespricht adie geologischen und hydrologischen Verhült- 

nisse der Umgebung von Székely- Udvarhelyv. Zum geologischen Aufbau dieses 

Gebietes tragen bei der mediterrane Thonmergel, das auf demselben lagernde 

sarmatische Conglomerat und darüber liegender Andesittuff. Zu beiden Seiten des 

Thales der Nagy-Küküllő liegen kleinere diluviale Schotterablagerungen. Nach 

einer kurzen Schilderung der Hydrologie dieses Gebietes, bespricht der Vortr. 

die geologisehen Verhültnisse der Báder von Székely-Udvarhely, Szajka und der 

von letzterem kaum "2 Km entfernt liegenden Sauerguelle. 

2. K. Appa spricht über adas Profil des artesiscehen Brunnens von Ujvidék" . 

Das 40 em weite Bohrloch wurde bis 193 m vertieft und lieferte in der Minute 

940 Liter Wasser mit einer Temperatur von 249" C; man stiess aber auch schon 

auf einen oberen Wasserbehülter, dessen Wasser 177" C Temperatur besitzt. Die 

Reihenfolge der durchbohrten Schichten ist in vieler Hinsicht áhnlich der in den 

benachbarten Brunnen Beobachteten ; der am nördliehen Rande der Frusca-Gora 

liegende pontische Thon wurde zwar noch nicht erreicht, aber die wasserführen- 

den Schichten gehören zur levantinischen Stufe, und zwar auf Grund der Verstei- 

nerungen zu den Paludina-Schichten. Ihre Máchtigkeit ist beinahe so gross, wie 

in dem artesischen Brunnen von Szabadka ; nur liegen jene tiefer. 

Dr. L.v.Lóczy bemerkt, dass nach den Beobachtungen Hatavárs" die levanti- 

nische Stufe bei Szabadka sich bis zur Oberfláche erhebe, wáhrend sie, nach Appa, 

bei Ujvidék tiefer liege. Aus dem geht hervor, dass das Niveau der levantinischen 

Schichten ebenso uneben sei, wie in der Gegenwart das Nivean unseres Grossen 

Tieflandes. Diese Ungleichförmigkeit konnte nicht blos die Erosion verursacht 

haben. Gegenwürtig ist an den Röndern unseres Grossen Tieflandes, in der Nüáhe 

der Berge, die absolute Höhe an mehreren Orten kleiner, als gegen die Mitte der 

Ebene zu; wogegen man erwarten sollte, dass dies gerade an den Ründern der 

Fall sein sollte, indem das fliessende Wasser seine Ablagerungen dort zunáchst 
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niederlegt. Aus dem folgert Lóczy hypothetisch, dass am Rande des Beckens 

schon in der levantinischen Zeit starke Senkungen stattfanden. 

3. K. Zimányi spricht über adie Krystallformen des Pyrites von Kotterbach 

(Comitat Szepes). Die 0,5—8 mm grossen Krystalle sind im grobkörnigen Siderit 

oder in dem ihn begleitenden weissen ()uarz eingewachsen. Der Habitus der Krystalle 

ist entweder pyritoödrisch — bei diesen ist die hüufigste Combination a 42107 

a (430), (1004, (1114, — oder hexraödrisch. Ausser den dominirenden (100) Flichen 
sind nur 2 12105, a 16107, x (920) und (111) grösser entwickelt. Insgesammt wurden 

49 einzelne Formen nachgewiesen, und zwar 29 Pentagondodekaéder, 14 Dyakis- 

dodekaöder, 2 Ikositetraöder, 1 Triakisoktaöder, und die drei Grundformen (100), 

(111; und (1105. Beinahe an jedem Krystalle sind ausgebildet: s (210), z (430), 

11004 und (111). Die meisten Pentagendodekatder haben höhere Indices als 

x 1210), und die Dyakisdodekaéder gehören grösstentheils zur Zone [210 : 111 — 121]. 
Die beobachteten neuen Formen sind: z (21.1.0), mc (17,1.0), ze (15.1.0). m (14.1.0), 

x (12.1.04, x (810). 7 (11.2.0), m (16.3.0), sm (11.3.0£, mc (8504, (41.100, me (14977, 

nx (14.11.8), x (852), x (951), x (13.7.14 bestimmt durch die Zonen [210:111 — 121 

und [211 : 115 — 6.11.1], x (25.15.64 und die zwei negativen Dyakisdodekaéder : 

a (7.11.229 bestimmt durch die Zonen in [065 : 111 — 11.5.6] und [100 : 212 — 021], 

x 45.12.133, dessen Indices nur durch Messungen bestimmt wurde. Interessant 

und bemerkenswerth ist der Pyrit von Kotterbach durch die formenreichen 

Combinationen, an den complicirtesten wurden 19, 23 und 33 einzelne Formen 

sichergestellt. 

4. Dr. M. Sravs legt ein Exemplar von c Chondrites Goepperti GEIS.) aus 

Odrau in Österr.-Schlesien vor. Dasselbe wurde von Herrn E. RzEHAKk in Troppau 

unserer (Gesellschaft zugesendet und in Gesellschaft anderer Versteinerungen in 

einem nen eröffneten Dachschiefer-Steinbruch gefunden. Vortr. bespricht bei 

dieser Gelegenheit die Literatur, die sich seit 1873 von NarHokRsr bis ROTHPLETZ 

mit der Klarstellung der pflanzlichen Natur oder des animalisehen Ursprunges 

der Chondrites benannten Petrefacten beschüftigt, und kommt dabei zu dem 

Resultate, dass nicht ein jedes als Chondrites beschriebene Petrefact eine urwelt- 

liche Alge sein müsse, ebensowenig, wie nicht ein jeder Chondrites unbedingt 

eine Wurmspur sel. 

Den wichtigsten Gegenstand der am 6. April 1898 abgehaltenen Sitzung des 

Ausschusses bildet jene Besehlussfassung, der zufolge die Gesellschaft im Monate 

August des laufenden Jahres eine Excursion in die Umgebung von Kolosvár und 

das siebenbürgisehe Erzgebirge zu unternehmen beabsichtigt. 

In den am 4. Mai und am 1. Juni abgehaltenen Sitzungen des Ausschusses 

wurden bloss interne Angelegenheiten der Gesellschaft erledigt. 
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A GÖMBNEK GYAKORLATI HASZNÁLATA A KRISTÁLYSZÁMO- 

LÁSBAN. 

Dr. SCHMIDT SANDOR-tól.F 

(Öt ábrával.) 

J. Y. BUCHANAN urat illeti az érdem, hogy a kristályszámolási föladatok 

szempontjából is a valóságos gömbre irányozta a figyelmet.t?t Kiderítette, 

hogy a kristály-polyedert legelőször a gömbre vonatkoztató tudósok, név- 

szerint FR. E. NEUMANN (1823) és J. G. GRASSMANN (1829) közül GRASSMANN 

már ajánlja ugyan, hogy a kristályok geometriájában a gömböt magát is 

használjuk, de ez a dolog mindeddig, legalább szélesebb körben, gyakorlati 

jelentőségre nem vergődött, a minek egyik kétségtelen oka az is volt, hogy 
az említett buvároknak alapvető gondolata W. H. MILLER elméjében (1839) 

egy oly tökéletes formát öltött az elemző mértan és a gömbháromszögek 

segélyével, hogy az kivánni valót ma sem igen hagy hátra. 

Ámde mikor még csak tájékozódás a czél, a számítások néha hossza- 

dalmasak és a velök járó munka nem áll a felhasználással kellő arányban, 

főleg pedig a symmetriaval szűkölködő kristály-osztályokban nem. Mindaz 

tehát, mely a biztosság érzékenyebb csökkentése nélkül gyorsabban, mert 

kevesebb munkával tájékoztat, kétségtelenül haladás. Ilyen pedig saját 

tapasztalásom nyomán is magának a valóságos gömbnek használata, melyen 

ma már úgy szerkeszthetünk és mérhetünk mint majdnem a sík papiros- 

lapon. A számítást a szerkesztés helyettesíti mindaddig, mig csak véglege- 

sen nem határoztunk, a mely utóbbi esetben azután a számításé kétségtele- 

nül a szó, csak úgy mint a hogy a kutató-távcsovek munkája után a nagy 

refraktorok veszik át a dolgot. 

UESASGgonoi 

Tulajdonképen minden valamennyire tökéletes gömb használható. Így 

a rendes föld- vagy égi gömbök is. De a czélnak legjobban megfelelnek a 

BUCcHANAN ajánlotta gömbök, melyeket E. BeRraux kiadásában (Paris, rue 

Serpente, 25) kapni. Átmérőjük 22 cm és felületük vagy fehér, a mikor 

ezeruzával irhatunk reájuk és az irottakat nyom nélkül le is törülhetjük, 

vagy pedig feketére festettek és ekkor fehér kréta vagy palavessző való hoz- 

k Előadta az 1897. deczember hó 1-én tartott szakülésen. 

kk Piiilosophical Magazine, 5. series, vol. XL. London, 1895, pag. 153—172. 
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zájok. Munkájukban kielégítő tökéletességű gömbök ezek," közülök a fekete 

szinűek főleg a hallgatóságnak szánt bemutatásra valók. Teljesen szabadok 

és egy gömbsüvegszerűen kivájt és posztóval bélelt faállványon könnyen 

kezelhetők. A gömbök ára darabonként 7!/2 franc. 

Fényezett vagy berajzolt felületű gömbökön, szükségből, kifeszített 

czérnaszálakkal dolgozhatunk, melyeknek végeit rugalmas gummiszalaggal 

kötjük össze, mint a hogy BUCHANAN ajánlja. 

2. A gömbmérő (métrosphere). 

Ez a készülék AvEp DE MaGxac fregatta-kapitány találmánya és szin- 

tén FH. BERraux-tól szerezhető meg Párisban. Átmérője 99 em, tehát az 

ajánlott gömbökhöz való, az ára 75 franc. 
Áll egy félkörből, HH, melynek belső zi 22 cm; fokokra van 

beosztva. Egy másik, az előbbi- 

nél valamivel nagyobb átmé- 

rőjű, be nem osztott félkör, PP, 

mint egy abroncs az előbbinek 

folytatását képezi; a PP belső 

oldalán egy rugó van alkalmazva, 

mely utóbbira a v csavar hatá- 

sos úgy, hogy a készüléket a 

gömbre illesztvén, ezen csavar 

behajtása a HH félkört szoro- 

san a gömb felületéhez nyomja. 

A HH félkörhöőz egy harmadik 

félkör MM, derékszögesen illesz- 

kedik, mely utóbbi szintén fo- 

kokra beosztott úgy, hogy az ő mérő éle a HH félkör 0 illetve 180 osz- 

tásával pontosan egybeesik. Az MM félkör közepén az 3 csavar egy 

negyedkör, VV, egyik végének csapjául szolgál úgy, hogy a VV az S mint 

tengely körül forgatható, miközben a negyedkör másik vége egy bemetszett 

nyujtványnyal a HH félkörön csúszik tova, mely utóbbihoz az 5" szorító- 

csavarral a kivánt helyen oda szorítható. A negyedkör 185 fokokra beosztott 
úgy, hogy a 0 vonása a HH félkör mérőélével egybeesik. A gömbmérő 

fémből készült és pontossága a kitűzött czélra való tekintetből kielégítő. 

Előnye, hogy igen egyszerű, könynyen kezelhető és hogy ára is mérsékelt. 

5 

74447 TAN 

ETINTÁNNSKEKTÁR H 

3. A gömbmérő használata átalában. 

A gömbmérővel a gömb felületén átalában végrehajtható szerkeszte- 

sek a következők, u. m. : Legynagyobb körök ivei, teljes legnagyobb körök, 

13: 
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legnagyobb körök iveitől bezárt szögek, gömbkörök, gömb-háromszögek és 

— sokszögek. Mindezen vonalak vagy idomok egyúttal mérhetők is vele. 

a) Két adolt ponton áthaladó legnagyobb kör-ívnek szerkesztése és a két . 

ponttól elhatárolt ívnek mérése. 

A gömb felületén adott két pont legyen A és B. A gömböt helyezzük 

el az állványon úgy, hogy e két pont közel egy vizszintes síkba kerüljön és 

hogy a 1807-nál kisebb ívtávolságuk forduljon felénk. Illeszszük a gömb- 

mérőt a gömb felületére oly módon, hogy a H félkör mérő éle közel jusson 

az A és B pontokhoz. A gömbmérő saját súlyánál fogva simul a gömbhöz, 

de az 5 csavarra gyakorolt enyhe nyomással a simulást elősegíthetjük. 

Hajtsuk most be a v csavart mindaddig, míg csak a gömbmérő mozdítás 
közben némi csekély fokban surlódni nem kezd a gömb felületén és a H 

félkör mérő élét telhetően pontosan az adott két pontot középpontosan egy- 

bekötő helyzetbe hozván, a v csavar teljes behajtásával szilárdítsuk meg a 

gömbneéérő állását a gömb felületén. A H félkör mérő éléhez simuló czeru- 

zával vonjunk körivet, mely utóbbi az A és B pontokat egyaránt ketté metszi 

és a keresett legnagyobb körnek ívét adja meg. 

Szerkesztéshez a legkeményebb és legfinomabb hegyű czeruzát hasz- 

náljuk, a vonalat ne egyjártában vonjuk meg, hanem minden nyomás nél- 
kul nehányszor járjunk körül, pontosan oda simuló czeruzánkkal, a mérő 

él mellett. Máskülönben szerkesztésünk elfenődik vagy pedig a bevésett 

vonalakat csak bajosan moshatjuk majd le. 

Ha pedig két adott A és B pont elhatárolta legnagyobb körívnek mé- 

réséről van szó, akkor a H félkör mérő élét az imént leirt módon pontosan 
egybeillesztjük a felrajzolt körívvel, az illető pontoknál végzett leolvasások 

külömbsége pedig megadja a keresett ívnek hosszaságát. 

Leolvasáskor igen ügyeljünk a parallaxis hibára, melyet elkerülendő 

úgy nézzünk, hogy nézővonalunk lehetőleg egybeessék egy az illető ponton 

is áthaladó gömbsugárral. Mivel a beosztás csak egész fokokra terjed ki, a 

részeket tizedes becsléssel állapítsuk meg. 

b) Adva van egy legnagyobb körív, az ő egyik pontján keresztüt egy vele 
szintén arlott szöget bezáró legnagyobb körív szerkesztendő. 

Legyen az adott legnagyobb körív A B és az A ponton keresztül szer- 

kesztendő egy másik legnagyobb körív AC, mely utóbbi az adott legnagyobb 

körivvel egy bizonyos szöget zárjon be. 

Iileszszük a gömbmérő HH félkörét pontosan az AB ívre és a v csa- 

varral szilárdítsuk meg helyzetét. Az A pontból kiindulva ezen ívre a két 

ellentétes irányban rakjunk fel egyenlő ívtávolságokat, pl. 15—15 fokot, 

mondjuk Aa és Aa" darabokat ; ha szükséges, az AB ívet meg is hosszabbít- 

hatjuk, A VV mozgó negyedkört állítsuk be az adott szögre, kössük meg 
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öt az S" szorítócsavarral és most a gömbmérőt úgy illeszszük a tetőpontba 
fordított AB ívre, illetve A pontra, hogy az MM fél- 

körnek az S csavar tengelyétől számított 15—15 fok 

beosztása az egyik oldalon az a, a másikon pedig az 

a" fölé kerüljön pontosan, mert ekkor az MM félkör 

középső osztása is pontosan az A pont fölé fog esni. 

Most a gömbmérő helyzetét a v csavarral megszi- 

lárdítván, a VV negyedkör mérő éle mellett vont 

körív megadja a kivánt AC legnagyobb körívet, 

mely utóbbit a HH félkörrel tetszésünkre meg- 

hosszabbíthatunk. 

C 

c) Megmérendő két legnagyobb körív bezárta szög. 

Az adott két körív metszési pontja legyen A. Illeszszük a HH félkört 

ezen körívek egyikéhez, pl. az AC-hez és rakjunk fel reá az A pontból két 

ellentétes irányban egyenlő ívtávolságokat, pl. 15— 

15 fokot, Aa és Aa". Az MM félkört illeszszük az AC 

körívre úgy, hogy az S csavar tengelyétől számítva 

a 15" osztás a két ellentétes irányban pontosan az 

a és a pontok fölé jusson és szilárdítsuk meg a 

gömbmérő helyzetét a v csavarral. Állítsuk be ekkor 

a mozgó negyedkört, VV, mérő élével pontosan az 

AB körívhez és ekkor a negyedkör mérő élével 

mint indexxel a HH félkörön leolvassuk a keresett szöget. Ez a dolog tehát 
az előbbi föladatnak a megfordítása. 

d) Adva van egy pont, körülötte adott íviávolságban gömbkör szerkesz- 
tendő. 

A HH félkörrel az adott P ponton keresztül rajzoljunk egy legnagyobb 
körívet és ez utóbbira rakjunk föl a P pontból két ellentétes irányban 
egyenlő ívtávolságokat, pl. 15—15 fokot, Pa és Pa. 

Illeszszük az MM félkör középső osztását ezen a és 

a" pontok segítségével úgy mint az előbbiekben lát- 

tuk a P fölé, keressük meg a felszabadított VV 

negyedkörön az adott ívtávolságot az S ponttól szá- 

mítva, a czeruza hegyét állítsuk pontosan eme bizo- 

nyos megfelelő osztáshoz és a czeruzát ott tartva, ha a 

negyedkörrel a tőle bejárható egész utat megtesz- 

szük, akkor a keresett gömbkörnek majdnem a, 

felét már megrajzoltuk. Most a gömbmérőt felszabadítván, emeljük fel 
őt és a S csavar tengelye körül végzett 180" fordulás után illeszszük 
ujra a P pont fölé az MM félkör középső osztását és az előbbi szerkeszté 
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folytatva, a mozgó negyedkörrel a kivánt gömbkör szerkesztését be- 

jegyezzük. 
Megjegyzem, hogy a szerkesztésnek ez a módja alkalmas segédkészü- 

lék nélkül — mely utóbbit meg is lehet hozatni — nem egészen kielégítő. 

Körzővel a szerkesztés sokkal inkább végrehajtható ; a kivánt ívhosszaságot 

már az a és a pontok felrakásakor ugyancsak lemérhetjük a megrajzolt 

köríven és a könnyen tartott, igen hegyes és kemény czeruzával fölszerelt 

körző a P pontba illesztett fém-hegyével csak igen kis lyukat fúr majd. 

e) Egyéb szerkesztések. 

Ide tartoznak a teljes legnagyobb körök, a legynagyobb kör kerületi 

pontjaitól 907 távolságra eső pont vagyis a pólus szerkesztése és megfor- 

dítva, gömbháromszögek és gömbsokszögek megrajzolása, ez utóbbiak 

ösmert adataiból a hiányzóknak graphikus meghatározása stb. Mindezen 

műveleteket az előbbiekben közölt alapszerkesztéseknek ismételt vagy com- 

binalt alkalmazásával minden nehézség nélkül végrehajthatni. Ha például 

egy bizonyos gömbháromszög megszerkesztése kényelmetlen volna, előbb 

helyette az ő mellékgömbháromszögét szerkeszszük meg stb. 

4. A gömb s a gömbmérő használata a kristályszá- 

molásban. 

Helyezzük el a kristályt gondolatban egy tetszőleges sugarú gömbbe 

úgy, hogy a gömb középpontja a kristály belsejébe jusson és tartsuk meg 

mindkettőnek ezen kölcsönös helyzetét változatlanul. Ha most a gömböt 

metsző olyan síkokat gondolunk, melyek sorban a kristálynak egyes lapjai- 

val egyközesek, ezen síkokkal vagy a magukkal a kristálylapokkal kétféle 

módon szabhatjuk meg a gömbön az egyes kristálylapok helyzetét. Az 

egyik a központi előállítás (BucHaAwNan), a másik a gömb-projectio. 

A központi előállításban a kristály egyes lapjaival egyközes síkokat 

fektetünk a gömb középpontján keresztül. Ekkor e síkok valamennyien leg- 

nagyobb köröket metszenek ki a gömb felületén és csak annyi külön leg- 

nagyobb kört kapunk, a hány egymással nem egyközes lapja van a kris- 

tálynak. Például a koczka 3, az oktaéder 4, a rhombtizenkettős 6 ilyen 

legnagyobb kört (síkot) szolgáltat. 

Az ilymódon kapott legnagyobb körök síkjai egymáshoz nyilvánva- 

lóan a nekik megfelelő kristálylapok lapszögeivel hajolnak. Két kristálylap- 

nak metszésvonalával (a kristályéllel) azon átmérő lesz egyközes, a mely 

átmérőben az illető kristálylapokkal egyközes síkok egymást a gömbben 

metszik. Mivel pedig a gömb felületén a legnagyobb körök valamennyien 

metszik egymást, az egyes legnagyobb köröknek a többiekkel való metszési 

pontjai (csomói) vagyis az ő síkjukban ezen metszési pontoktól meghatá- 
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rozott átmérők meg fogják adni a kristály összes lapjainak összes, egymás- 
sal nem egyközes irányú éleit, illetve metszésvonalait. 

Az egyes kristálylapoknak megfelelő legnagyobb körök síkjaiban a 

csomó pontoktól megszabott átmérőknek egymáshoz való hajlása pedig a 
kristály összes élszögeit határozza meg. 

A gömb-projectioban a gömb középpontjából merőlegeseket (normá- 

lisokat) bocsátunk a kristály minden egyes lapjára (vagy az egyes lapok sík- 

jainak megnagyobbítására) és megkeressük ezen merőlegeseknek a gömb- 

felülettel való döfési pontjait (a pólusokat). A pólusok összesége a kristály- 

polyedert minden egyes lapjával egyetemben egyértelműleg meghatározza. 

Az egymással egyközes lapok pólusai egy ugyanazon átmérőnek két vég- 

pontjába esnek és bármelyik két pólust egybekapcsoló legnagyobb körívnek 

a 1807-nál kisebb darabja az illető pólusoknak megfelelő lapok lapszögével 

(a normálisoknak szöge) egyenlő. Az egymással egyközes irányú éleket for- 

máló kristálylapoknak (egyövbeliek) pólusai egy és ugyanazon legnagyobb 

kör kerületén lesznek és ezen bizonyos irányú éllel (övtengely) egyközes a 

pólusokat tartalmazó legynagyobb kör (övkör) síkjára merőlegesen állított 

egyenes vonal. 

Tekintettel a kristálynak a gömbbel való ezen kétféle meghatározá- 

sára, a gömbön a gömbmérővel megoldható kivánatosabb föladatok a kö- 

vetkezők. 

a) Adva vannak a lapszögek, szerkesztendő a gömbprojectio. 

Tegyük föl, hogy a kristályon minden egyes közvetetlenül szomszé- 

dos lap bezárta lapszög megadott; legyenek a lapok és az ő pólusaik 1, 2, 

3 . . ., a lapszógek pedig 1 : 2, 1: 3, 2: 3 . . . . Válaszszunk a gömbfelületen 

egy tetszésszerinti pontot és adjuk neki az 1 pólus értelmét. Szerkeszszünk 
ezen a póluson keresztül egy a legnagyobb körívet és ezen körívre rakjuk 

fel a HH félkörrel az egyik irányban az 1 pólustól számítva az 1:2 lap- 

szöggel egyenlő ívet. Ezen ív végső pontja ekkor megadja a 2 pólus helyét. 

Vegyük most körzőnyilásba az 1:3 lapszöggel egyenlő ívet és irjunk le 

körívet az 1 pólusból mint középpontból azon oldal felé, a mely oldalra a 

kristálynak most már megszabott helyzetéből kifolyólag a 5 lap esik. Ezután 

. a 2 pólusból a 2:3 lapszöggel egyenlő ívvel vonjunk körívet ugyanazon 

oldalon mint előbb és ekkor e két körív metszési pontja meg fogja adni a 

3 pólus helyét. 

Ez az a helymeghatározás, melyet előmelszésnek nevez a geodesia. 

A dolog folytatása ezen átalános esetből folyóan önként érthető, min- 

den egyes ujabb pólust az adott lapszögek segítségével két szomszédos 

pólushoz kapcsolunk, ha csak az ő helyük más úton (övek, symmetria) 18 

meg nem határozható. Igy az összes pólusokat az öket megillető helyekre 
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felrakván, az övkörök megszerkesztése vagy övek nyomozása semmi nehéz- 
séggel sem jár. 

b) Adva van a gömbprojectio, meghatározandók az összes lapszögek. 

Mivel az egyes pólusokat egybekötő legnagyobb köríveknek nagysága 

az illető pólusokhoz tartozó kristálylapok lapszögével egyenlő (természete- 

sen a 180"7-nál kisebb méretű oldalon), a HH félkörrel a szóban forgó bár- 

melyik két pólust legnagyobb körívvel kössük egybe és a tőlük elhatárolt 

ívhosszaság megadja a reájuk vonatkozó lapszöget. 

c) Adva van a gömbprojectis, meghaltározandók az összes élszögek. 

A feladatot a központi előállítás oldja meg. Miután az összes pólusok 

megadottak, minden egyes lapra nézve a vele egyközes sík az illető pólust 

előállító normálisra (sugárra) merőleges tartozik lenni; a központi előállí- 

tással az egymással egyközes lapoknak megfelelő síkok természetesen egybe 

esnek. Vegyük elő például az 1 pólust és keressük meg a kivánt síkot, mely 

egyúttal a középponton haladjon keresztül. Ekkor az 1 póluson keresztül 

egy legnagyobb körív vonandó, mely utóbbira a 1 pólustól számítva a két 

ellentétes irányban egyenlő ívhosszaságokat rakjunk fel azért, hogy az ő 

segítségükkel (I. 3b) az MM félkör középvonását az 1 pólus fölé illeszthes- 

sük. Ha ez az utóbbi dolog megtörtént, a HH félkör mérőéle mellett meg- 

vont félkör már a kivánt síknak metszési görbéje lesz, a melyet teljes leg- 

nagyobb körré könnyen kiegészíthetünk (I. 3 d). Ezt az eljárást minden egyes 

pólussal ismételve, megkapjuk a kristálynak teljes központi előállítását. 

Mivel minden egyes legnagyobb kör a többi összes legnagyobb köröket 

metszeni tartozik, az egyes legnagyobb köröknek a többiekkel való metszési 

pontjai (csomói) megadják az illető legnagyobb kör előállította kristálylapon 

a többi összes kristálylapoktól alkotott éleket és velök az összes élszögeket 

is, mely utóbbiakat a HH félkörrel olvasunk le. 

d) Adva vannak az élszögek, megszerkesztendő a gömbprojec[io. 

Ez az előbbi föladatnak a megfordítása. Vegyük szemügyre a legegy- 

szerűbb esetet, mikor az 1 lappal szomszé- 
) dos 2, 3 lapok az 1.2, 2.3 és 1.3 éleket, 

illetőleg az 12: 2.3 a 295 427 BÉR ÁLBE 

1.2 — y élszögeket alkotják. Szerkeszszünk a 

gömbön egy legnagyobb kört, melynek egyik 

(felső) pólusát vonatkoztassuk az 1 lapra, úgy 

hogy ez a legnagyobb kör az 1 lap központi 

előállítása legyen. E legnagyobb körön jelöl- 

jük ki egy átmérőnek két végpontját és 

tekintsük ezen átmérőt az 1.2 élnek, az ő 
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végpontjait pedig lássuk el az 1.2 és (1.2) számokkal. Rakjuk fel a legna- 

gyobb körre a megfelelő végponttól a megfelelő oldal felé a y szöget és ezen 

ív végpontjában valamint az átmérőileg ellenes ponton megkapjuk ekkor 

az 1.3 és (1.3) csomókat. 

Kétségtelen, hogy a 2 és 3 lapoknak megfelelő legnagyobb körök az 

1.2, (1.2) illetőleg az 1.3, (1.3) átmérőkön keresztül tartoznak haladni. Az 

1.2 : 2.3 — a élszög pedig azt követeli, hogy a 2 lapnak megfelelő legna- 

gyobb körön a 2.3 csomó az 1.2 csomótól 1807—ag, az (1.2) csomótól tehát 

a. ivtávolságban legyen, ha tehát a 1807—a nyilással az 1.2 csomóból mint 

középpontból kört szerkesztünk, a 2.3 csomó másrészt ezen utóbbi kör ke- 

rületére is tartozik esni. ; 

Másrészt a 2.3 : 1.2 — P élszög is analog követelménynyel jár, mely- 

nek megfelelően az 1.3 csomóból mint középpontból a 1807—6B nyilással 

megszerkesztett kör is kell tehát, hogy a 2.3 csomót tartalmazza. Az 1.2 és 

1.3 csomókból szerkesztett köröknek a megfelelő oldal felé eső metszési 

pontjai tehát a 2.3 csomó helyét meghatározzák. 

Ámde a 2 lapnak megfelelő legnagyobb kör kell, hogy a kerületén 

tartalmazza az 1.2, 2.3, (1.2) és (2.3) csomókat, ez a bizonyos legnagyobb 

kör: tehát ezen csomópontokkal (átmérőkkel) nehézség nélkül megszerkeszt- 

hető és így megkapjuk a 2 lap központi előállítását, analog módon pedig 

a 3 lapot is előállíthatjuk. Ezen legnagyobb körök pólusai pedig a nekik 

megfelelő lapok pólusai lesznek és így a megkapott három pólus a szóban 

forgó három kristálylap gömbprojectioja. Ezen eljárással megkapjuk egy- 

másután az összes lapok pólusait vagyis a kristály gömbprojectioját. 

e) Adva vannak az élszögek, meghatározandók a, lapszögek. 

Az adott élszögekkel megszerkesztjük a központi előállítást és ekkor 

a lapszögek az illető legnagyobb körök hajlásszögeivel egyenlők. A HH fél- 

kör-0 vonását a csomópontba illesztve, a 90"7-nál kisebb oldalon a ponto- 

san 909-ra állított VV negyedkörön egyszerűen a két leolvasás külömbsé- 

gével megkapjuk a keresett lapszögeket. 

f) Általában. 

A gömbmérővel fölszerelt gömbnek használatát az elmondottak után 

fölösleges jobban részletezni, de nehány átalánosságot még sem hallgat- 

hatok el. 

Az egyes kristályok gömbprojectioinak és fontosabb öveinek meg: 
szerkesztése igen sikeres gyakorlat a tanulónak, alkalmas bevezetés a kris- 

tályok geometriájának elrejtettebb részleteibe is. Az élszögek meghatározása 

nemcsak kitünő gyakorlás, hanem nagy könnyebbség a kristályminták há- 

lózatainak szerkesztésében. 

Másrészt a tanító a bemutatásra egy eddig sajnosan nélkülözött se- 
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gédeszközt kap a gömbben, úgy hogy a dolog megértetése sokkal simábban 
és gyorsabban történhet vele. 

A buvár pedig a mint vizsgálataitan a lapszög-mérésekkel előbbre 

halad, adatait már egyenesen a gömbre is felrakhatja és ekkor a tájékoztató 

számításokat mellőzheti, föltevéseit bírálhatja és főleg complicáltabb ese- 

tekben kellően alig megbecsülhető hasznát veheti a gömbnek, mert a biz- 

tosságnak számbavehető csökkentése nélkül könnyebben és gyorsabban 

dolgozhat. 

Mindezeket egybefoglalva a valóságos gömbnek használata a kristály- 

számolásban igazi haladás és BucHANAN helyesen jegyzi meg, hogy a gömb 

szolgáltatta segítség úgyszólván ki nem meríthető. 

5. A gömbmérő adatainak pontossága. 

Az AvEp DE MAGNac-féle gömbmérőt kétségtelenül sokkal pontosabban 

szerkeszthetni, mint a minő például a tőlem használt párisi műszer is volt. 

E tekintetben a ezélszerű javítások önként kinálkoznak. De nem kell szem 

elől téveszteni azt a körülményt, hogy a rendeltetése egyelőre csak tájékoz- 

tatás, a mely czélnak mai formájában (és árával is) megfelel. Ha preecisiós 

műszert kivánunk benne, úgy az ő előállítása sem ütközik különös nehéz- 

ségekbe. 

Az én műszeremen a hibák átalában 1,5" és 0,59 között váltakoztak 

és ha a méréseket a gömbnek több helyén és a mérő-köröknek kellő ki- 

használásával végezhetjük, a számtani középpel elég jól kiegyenlíthetünk. 

Igy a tesserális kristályrendszer főöveit megszerkesztettem és az (100) : (101) 

lapszöget az összes íveken meghatározva a kiegyenlített érték 44,7" volt, 

vagyis a kellőnél csak 18 perczezel kisebb. 
Megjegyezhetem, hogy a gömbmérő hibáinak egyik természetes főfor- 

rása az, hogy a kellő legnagyobb kör helyett állandóan csak egy ő hozzá 

közel álló gömbkört ad, ezért a hibák főleg a kellőnél kisebb értékeket 

szolgáltatnak. A dolog természetében rejlik végül az is, hogy nagyobb ív- 

távolságokon a hibák absolut értékei is növekednek és megfordítva. 
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ADATOK A BUDAPESTKÖRNYÉKI GALCIT IKER- 

KRISTÁLYAINAK ÖSMERETÉHEZ. 

Dr. MELczeER Guszráv-tól.! 

(Egy táblával.) 

Egy pár évvel ezelőtt a kissvábhegyi calcittal foglalkoztam, főleg 

a formák és az ikerképződés szempontjából," ujabban megvizsgálhattam 

a budai hegyekből származó egyéb calcitokat is, a melyekre vonatkozó 

megfigyeléseimet az alábbiakban adom közre. 

Calcit a Rókahegyről. 

A Rókahegy Üröm község határában van, a községtől mintegy 1!/2 

km-re KDK-re. Világos, helyenként szürkés szinű dachsteinmészkövet 

fejtenek itt s benne kisebb üregekben terem a calcit, néha igen nagy egy- 

szerü kristályokban ; egy ilyet mutatott be dr. SCHAFARZIK FERENCZ osztály- 

geologus úr a földt. társulat 1897. május hó 5-én tartott szakülésén is. 

Gyakrabban találni azonban igen szép, apró (legfölebb 7—8 mm hosszú), 
többé-kevésbbé átlátszó, vagy pedig fehéres kristályokat. E calcitkristályok 

skalenoéderes termetüek ; formáik : v 2131) R3, r (1011! R, e101 121—!/9R, 

f(02214—2R és m(1010) oo R s legtöbbnyire a vr, ritkábban a vefm 
combinátiojából állanak, tehát egészen olyanok, a minőket a Kissvábhegy- 
ről is ösmerek. Közöttük azonban — többnyire csak elszórtan — találni 

olyan ikerkristályokat (1. IV. tábla 1—3. ábra), melyeknek ikersikja s 

egyuttal összenövési sikja az e 101121 —1!/2 R egy lapja s melyek kiképző- 

désök folytán oszlopos termetüeknek látszanak, mint azok a guanajuatói 

(mexicói) szép kristályok, a melyeket L. PriRssown rajzolt és irt le.? 

Majdnem mindig úgy nőttek a közeten, hogy a beugró szöglet fej- 

lődött ki szabadon; alsó szögletükből többnyire csak egy-két R3-lapot 

látni. Formákban nem gazdagok; leginkább azokat a formákat találni 

rajtok, melyek a körülöttük levő, velők egyidős egyszerü calcit-kristá- 

lyokon is láthatók. Az R3 lapjain kivül a beugró szöglet felé rende- 

sen az r (10111 R egy-egy lapja van meg (I. 1. ábra), az ef (0112: 0271] 

Előadta az 1898. ápr. 6-án tartott szakülésen. 

" Földt. Közl. XXVI. (1896), 10. s köv. I. 

" Am. Jaurn. of Sc. 141. (1891), 61. 1. 
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övben pedig az ikerhatár mellett apró lapocskákat látni (I. 1—3. ábra). Ez 

utóbbiak mindig kissé egyenetlen felületüek, gyengén hullámosan görbül- 

tek s, a mint a goniométerrel meggyőződtem, többnyire az m (1010) oo R 

és 9 (10.0.10.1/10R formák lapelemeiből állanak ; két kristályon ezt a 
két formát egymás mellett találtam meg s kivülök az ikerhatár felé még az 

M(4041)4R lapjait is. Az elmondottakra vonatkozó méréseim a követ- 

kezők : 
mérve számolva" 

Das ON ET1321) ENGED ÁN ÉSE My Toy 

ve —(2311) : (1012) SUDO ZA AL UA ZDAKUAN 
ed E (01109) : (0110) S 63" 50" Ca 41446 

va —(2131) : (0110) SE ANT] MET al GJ 

eM —(0112) : (0441) Sz jam E TSSHZBKVAK 
vM —(1321) : (0441) —. 19296" — 1 koz a sdel a 
MO. — (0441) : (0.10.10-1) — 82357 E SORÁBA 
v9.:—(2131) (0 LO 101). AZ HI LEO ES ÁSSA 
Ja EAN S (SO ÁKOKÍT ZTA Da ÁD 0 

Ezen d 110.0.10.1/ 10R a budapestkörnyéki hegyek calcitjára nézve 

uj forma. 

Az említett formák mellett az ikerhatár szomszédságában néha ska- 

leonöderlapokat is találni (1. 2. ábra), melyek hol az A5 lapjai, hol pedig 

egy másik positiv skaleonéderhez tartoznak, mely utóbbi az A5 skaleoné- 

dernél meredekebb s a pozitiv sextansban való lapszögei tompábbak. Ilyen 

forma a kissvábhegyi calciton már megállapitott m 15271) 3R"7/s,XX azonban 

itt egy hozzá közel álló, de valamivel laposabb skalenoéder van meg, mert : 

mérve 

(2131:(hk] — 40" 18; 

a lapok tökéletlen volta miatt e skalenotdert meg nem határozhattam. 

Tetőző formául ez ikerkristályokon leginkább az r (LÖTT R egy-egy 

lapját találni (1. 1. ábra), gyakran azonban megvan mind a három lapja, a 

— 1/e2R-rel együtt (1. 2. ábra), néha pedig ez utóbbi egymaga tekintélyes 

nagy lapokkal látható, a mi a kristályoknak a rendestől eltérő zömök 

külsőt kölcsönöz ; ezt a habitust, mely a —2R és —!/2R együttes jelenlété- 

től ered, a 3. ábrán rajzoltam le. 

Az ezen ikrek körül levő egyszerü calcitkristályok közül egy kristályon 

az re (1011 : 0112] övben jól mérhető lapocskákkal két forma volt : (1123; 

?/3P2 és E (41564 1/2R5/s : 

k A számitás alapjául (0001) : (1011) — 447 36" 34" szolgált. — J. D. DAwa, 

System of Miner. 6-th edition p. 262. 

xx Höld. Közl. XXVI. (1896), 11. és. 13. 1. 
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mérve számolva 

Tosa ONHes 02) seals ZA Dre ea E 

PI VOT AD YE (A ADAST 17 142 19" 36" 

em — (0119) : (4156) — 279 "6 OM Z IB 
x 

Az e (0112) —1/2R szerint képződött calcitikrek általában véve tud- 

valevőleg elég gyakoriak, de ilyen kifejlődésű ikrek, minők a rókahegyiek 

is, nem sok helyről ismeretesek. Nevezetesen előfordulnak (rudndajuato-n 

(Mexico),! továbbá WEINSCHENK nyomán az untersulzbachi bányákban ? és 

DeEscLorzsaux szerint Szibériá-ban.? Braziliából, Paso PFundo termőhely- 

ről is ismeretesek ily ikrek,t de náluk az összenövési sík az ikersikra merő- 

leges; továbbá a [arór szigetekről, de az ő fő formájuk egy hegyesebb 

skaleonöder (R11) s ugyanilyenek vannak végre Rarn szerint [aczebú- 

mán is.? 

Calcit a Mátyáshegyről. 

Az Ó-Buda mellett fekvő Mátyáshegyen több kőbányában orbitoida- 
mészkövet fejtenek. Mint a Kissvábhegyen, ugy itt is nagy kiterjédésű, 

többé kevésbbé függőleges repedések szakitják meg helyenként a mészkő 

tömegét, a melyeket calcitkristályok bélelnek ki. E kristályok tulnyomóan 

egyszerüek, skaleonéderesek (R3), néha a basis szerint való kettes és hármas 

ikrek. A nyugati kőbánya egyik mélyebb szintájában azonban az egyszerű 

kristályok közt elvétve nagyobb kristályokat is látni, a melyek egy, a 

calciton rilkábban tapasztalható ikertörvény szerint képződtek; ikersikjok 

tudniillik az / (102214) —2R (I. 4. és 5. ábra). ; 
Ezek a kristályok kissé sárgás szinűek, többnyire alig áttetszők s 

aránylag nagyok (—3 cm hosszuak). Egyik végökkel a közetre közel merő- 

legesen nőttek fel. Javarészüket egyedül az 13 skalenotder lapjai alkotják, 

tehát olyanok, mint a £. ábrán lerajzolt (kissvábhegyi) kristály, csakhogy 

végükön rendesen látható az /13-lapoktól alkotott beugró szöglet 18. Vannak 

aztán olyanok, a melyek formákban gazdagabbak (I. 5. ábra). Ezekén meg- 

találni az r rhomboédert és az re [1011 : 0112] övbe tartozó lapokat, mely 

utóbbiak fénytelenek, rostozottak s többnyire legömbölyödöttek; az h5 lapjai 

is rágottak és étetetési idomokkal vannak tele. Látható továbbá rajtok az 

f (02214 —2R és m (1010) coR forma, mindkettő fényes lapocskákkal és, 
ez utóbbival beugró szögletet képezve, még egy negativ rhomboeder, melyet 

lapjainak tökéletlensége miatt közelebbről meg nem határozhattam. 

A ÚTFág EVŐ aa 

2 Zsehr. f. Kryst. 26. (1896), 415. Il. 

§ Man. de Min. 275. ábra. 

Sszsch. 4 Kítyat.. 2. (1878) 187. 1. 

5 Pogg. Ann, 132. 545. 1. (IV. tábla, 24—26. ábra.) 
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E kristályokon mért szögek a következők : 

mérve számolva 

vy AL): (BIZ) EBB 34 359 35 44" 
rr —(hasadásilapok) — 35" 35. SE ZÁ 

fa (0221) : (0110) — 26" 49 3-9 2059 

x 

Az irodalom szerint ilyen —2R-es calcitikrek a következő helyekről 

ismeretesek : Matlock (állítólag)! Kogel,? Traversella, Wallis," Sziczília 

(a kéntermőhelyekből,? Küfjord," Altens Kupfergrube, Andreasberg? és 
Rhisnes." Ezek közül az Andreasbergről említett iker táblás kifejlődésű, a 

rhisnesiek pedig pyramisosak, a többi mind skalenoéderes, ugy mint a má- 

tyáshegyiek. Közülök azokkal a mátyáshegyiekkel, a melyeket az R3 ska- 

lenotder egymagában alkot (v. 0. 4. ábra), habitusra nézve legjobban meg- 

egyeznek az Altens Kupfergrube-ből (Norvégia) származók." 

Ikrek a Kissvábhegyről. 

A kissvábhegyi /luorit társaságában is, mely ásványt e termőhelyen 

tudvalevőleg dr. WaARrTHA VisczE műegyet. tanár fedezett fel," találtam 

—1!/eh szerint alakult ikerkristályokat. Kifejlődésmódjuk (I. 1. ábra) egé- 

szen olyan, mint a rókahegyieké. Egy kristályon a következő szögeket 

mértem : 
mérve számolva 

VSZ TAR ZB JOK JOVAL 
UV E(AVZNEKDZA) ETSO ői TET KZZKSTOK 

UV E (ZD MBAY)ÉTLOT30 ATS AZOK 

uv — (a beugró lapokj—  : 85 2 72 KOZELEBE 

A Kissvábhegyen megtalálni végre a —2R-es ikrekel is. Dr. SCHAFAR- 

ZIK FERExcz m. k. osztálygeologus úr gyüjtött ugyanis egy darabot, melyen 

hegyes végződésü R3-kristályokat látni és köztük van egy a v(2131) R3 

! SCHARFF, Neues Jahrb. f. Min. 1870, 557. 1. és VI tábla 1. ábra. 

GROTH, Min. Samml. d. Univ. Strassb. 122. 1. 

DEscLoIzEaux, Man. de Min. 276. ábra. 

OVENSTEDT, Handb. d. Min. 2. Aufi. 408. I. 

Zschr. f. Kryet. 5. (1881), 389. I. 

Zschr. f. Kryst. 20. (1892), 598. I. 

SCHEERER, Pogg. Ann. (65. (1845), 289. I. 1. és 2. ábra. 

§ Zschr. f. Kryst. 15. (1889), 414. 1. 

Zschr. f. Kryst. 13. (1887), 431. I. 

Bemutatta az 1884. decz. 2-án tartott szakülésen, majd dr. SzaABó JÓZSEF 

ösmertette: Földt. Közl. XV (1885), 97. 1. ! 

a 
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forma lapjaitól határolt —2R-es iker (1. 4. ábra), mely tehát habitus tekin- 

tetében egészen megegyező a mátyáshegyi —2R-es ikrek többségével s a 

már említett Altens Kupfergrube-i kristályokkal. 

x 

A budai hegyekből tehát ez idő szerint ösmeretesek : 1. a c (00011OR 
szerint képződött kettes és ismétlődési ikrek. Főtermőhelyök a Kissvábhegy,?" 

továbbá előfordulnak a Mátyáshegyen és elvétve a Rókahegyen is. 
2. Az e (0112) —!/2R szerint formálódott ikrek. Főtermőhelyök a, 

Rókahegy (1. 1—3. ábra), elvétve találni őket a Kissvábhegyen (I. 1. ábra) is. 
3. Az f (02211 — 2R szerint alakult ikrek, kiválóan a Mátyáshegyen 

(I. 4. és 5. ábra) és mint ritkaság a Kissválhegyen is (1. 4. ábra). 

Végül e helyen is hálás köszönetet mondok dr. SCHMIDT SÁNDOR mű- 

egyet. tanár urnak, ki a vizsgálatom tárgyául szolgáló anyagot rendelkezé- 

semre bocsátotta és kinek intézetében végezhettem ezen vizsgálatokat is. 

Készült a m. kir. Józsefműegyetem ásvány-földtani intézetében. 

Budapest, 1898. április hó. 

A DOMAHIDAI ÉS MÉRKI ŐSEMLŐS LELETEK. 

HaLavárs GyuLÁ-tól.FF 

Az ecsedi lápot lecsapoló, illetőleg a Kraszna folyót szabályozó csa- 

tornázás alkalmával 1897. év nyarán Domahida községe közelében ős- 

emlős-maradványokra akadtak. A mint erről Dr. DARÁNYI IGwÁcz, földmive- 

lésügyi miniszter úr ő nagyméltósága értesült, azonnal intézkedett az iránt, 

hogy e lelet a m. kir. földtani intézet részére megmentessék, s engem ért az 

a szerencse, hogy a helyszinére utazva, a leletet átvegyem s előfordulási 

körülményeit lássam. Van szerencsém minderről a következőket közölni. 

Domabhida községe mellett, az új közuti híd közelében a Kraszna csa- 

torna 5540—5560. szelvényeknek kiásása alkalmával 3,5 m mélységben 

egymás mellett két FElephas primigenius BrumB. agyarra s közelében két 
felső zápfogra akadtak. Az agyarak egyike teljes hosszuságában van meg, 

míg a másiknak hegye letörött, de ahelyett tövén a koponya némi marad- 

ványa van rátapadva. Oly szorosan egymás mellett volt a két agyar, hogy 

kétséget nem szenvedhet, miként egy és ugyanazon egyéné volt s valószinű- 

leg a két felső zápfog is ugyanazon egyéntől származik, miután igen közel 

X TRAUBE, N. Jahrb. f. Min. 1888. II 252. 1. és MELczER, Földt. Közl. XXVI 

(28960), 12.5k e és II. tábla 

kk Előadta az 1897. deczember hó 1-én tartott szakülésen. 
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voltak hozzá. A lelőhelyen jelenlétemben folytatott ásatás nehány haszna- 

vehetetlen csonttöredéken kívül egyebet nem eredményezett. 

mKeaka - er . 

A Kraszna-csatorna domahidai szakaszának geologiai szelvénye. 

A — Sárga agyag (Diluvium) 

B — Foltos sárga agyag 

C — Finom sárga homok 

M — A mammuth-maradványok lelőhelye. 

] (Alluvium) 

A 4 m mély csatorna friss leásású falán vastag humuszos rész alatt 

sárga, szivós agyag látható, mely alsó részében átmegy kék agyagba. Ebben 

az agyagban találták a mammuth-maradványokat 3,5 m mélységben, ez. 
tehát itt a diluvium képviselője. A híd felé menve azonban a térszín ala- 

csonyodik s a Kecskés-ér medrébe jutunk. A térszín megváltozásával a fel- 

tárt anyag is megváltozik. Itt felül a vastag humuszos rész alatt sötétebb 

sárga foltos és sávos sárga agyag látható, mely azonban már ránézve köny- 

nyen megkülönböztethető attól a sárga agyagtól, mely a mammuth-marad- 

ványokat tartalmazta. Az agyag alatt finom sárga homok van. Ezek a jelen- 

korban rakódtak le. 

A Kraszna-csatorna domahidai szakaszán tehát szépen látható a dilu- 

vium és alluvium egymás mellett, s e két üledéke egymástól jól megkülön- 

böztethető. 
Domahida közelében ezen kívül találtak még egy [lephas primige- 

nius zápfogát s egy lapoczka-töredéket. 
XXX 

Figyelmeztéttek továbbá arra, hogy a Kraszna-csatorna mérki szaka- 

szánál is találtak ősemlős-maradványokat. Elmentem tehát oda is s tényleg 

a mérki barakk iroda helyiségében nagy mennyiségű csontot találtam, me- 

lyeknek legnagyobb része azonban majdnem teljesen hasznavehetetlen 

töredék. Kiválogattam tehát a használható anyagot 8 magammal hoztam, 

melynek alapján Dr. Permő Gy. kir. főgeologus a következő állatfajokat 

constatálta : 
Hyaena spelaea Gupr. Fogas koponya-részlet, a következő fogakkal : 

Jobboldal p 2., baloldal i 3, ec, p 1., p 2, p 3, p 4. E baloldali foggyorban azonban 

p 3 koronája egészen hiányzik, csupán két gyökere látható ; a p 4-nek pedig 

pedig csak a mellső harmadának koronája és gyökere van meg, hátsó két- 

harmada hiányzik. 

Bison priscus Bos. Szarvcsap részlet, atlas és 2 alsó zápfog. 

hhinoceros antiguitatis Bume. 1 felső zápfoga. 
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Elephas primigenius Bume. 1 zápfogrészlet. 

Eguus caballus L. ross. 2 felső zápfog egymás mellé illő, hosszú 

nyakú; 2 felső megnyúlt alakú, kurta nyakú zápfog, csaknem a tövéig le 

van kopva ; 2 alsó zápfog, hosszúnyakú. 

Castor fiber L. ross. Jobb állkapocs a metszőfog csonkjával és két ép 

zápfoggal (m3, m4.) ; bal állkapocs a metszőfoggal és két zápfoggal (m2, 

m3.). Bal állkapocs töredéke két zápfoggal (m2, m4.) . 

Madárcsontok. Jobb és bal humerus, cubitus, coracoideum és furcula. 

E csontok — a szives közlés szerint — a Kraszna-csatorna mérki 

szakaszának különböző pontjain 4,5—5 m mélységben találtattak. 

A csatorna falán itt sárgás homokos agyag van feltárva, melynek 

legalsó részeiben fordultak elő ezen, a diluviális korra valló ősállat-marad- 

ványok. kx-xk 

Végül kedves kötelességét teljesítik, a midőn e helyütt is hálás kö- 

szönettel megemlékszem azon készséges szivességről, melylyel engem az 

ecsedi láp lecsapoló és a Szamos balparti ármentesítő és belvízszabályozó 

társulat műszaki igazgatósága különösen pedig VaGgács János mérnök úr, 

feladatom teljesítése közben támogatott. 

UJABB MEGFIGYELÉSEK ÉS GYŰJTÉS FELSÓ-LAPUGYON., 

Dr. Kocn Awrat-tól.? 

cAz erdélyrészi medencze harmadkori képződményei czímű mun- 

kám II. részéhez, mely a neogénképződményeket fogja majd tárgyalni, 

lehetőleg minél több, közvetlen megfigyeléseken alapuló tapasztalatot 

gyűjtendő, a múlt szünidőben Felső-Lapugy világhírű kövületlelethelyet, 

melyet autopsiából még nem ismertem, kerestem föl, és két napi otttartóz- 

kodásom alatt igyekeztem a kövületek előfordulási módjára vonatkozólag 

alapos meggyőződést szerezni és egyúttal intézetem számára is lehetőleg 

sok kövületanvyagot összegyűjteni. Hogy az utóbbi feladat is jól sikerült, azt 

részben Dr. Szápgczky GyurA úrnak, kolozsvári utódomnak köszönhetem, 

ki szives volt az erdélyi museum részéről ORosz ENDRE áll: tanító urat, a 

kit mint ügyes és kitartó gyűjtőt, de mint megbízható megügyelőt 18, már 

régebb idő óta előnyösen ismerek, mellém rendelni. ORosz ür a két napon 

túl még hármat szentelt ennek a feladatnak, részletesen átkutatva Felső- 

Lapugy környéke összes kövületes árkait és viízmosásait, és mozgosítva egy 

sereg felső-lapugyi lakost is, kik az időt rabló és aprólékos gyűjtésben ke- 

zére jártak. De ilyen úton és módon sem jutottunk volna sokra, mivel a 

kövületek meglehetősen szórványosan vannak beágyazva a völgykatlant 

kitöltő felső mediterrán üledékben, a felületre kimosott példányokat pedig 

x Előadta az 1898. márczius hó 2-án tartott szakülésen, 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898 14 
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folytonosan összeszedegeti a falu lakossága, hogy Pergovrcs JÁNos községi 

kereskedőnél apró szükségletekért be-beváltsa. Ehhez a régi kövületfirmá- 

hoz fordultunk tehát mi is, és megvettük teljes készletét, mely több év óta 

felgyűlt nála, s mely éppen úgy, mint a saját gyűjtésünk, minden válogatás 

nélkül, a lelethely összes pontjairól és minden rétegéből kikerült volt. Ily- 

képen egy jókora láda telt meg lapugyi kövületekkel, melyeket a múlt tél 

folyamán feldolgozni megkezdettem, elismeréssel kiemelve, hogy a bő anyag 

kiválogatásánál és a conusok meghatározásánál dr. LÖRENTHEY IMRE egyet. 

m. tanár és Kiss VicroR Manó hallgató urak is segédkeztek. Eddigelé a 

pubatestűekkel jóformán elkészültem, míg a többi állattörzsek maradványai 

csak nagyjában ki vannak válogatva és részletesebb tanulmányozásra 

várnak. 

Mivel megfigyeléseimet, kapcsolatosan a számos régibb észlelőnek 

adataival, részletesen fennemlített nagyobb munkámban fogom közzétenni, 

legyen szabad itten előzetesen saját megfigyeléseimnek csak néhány főbb 

eredményét ismertetni és bevezetésül nagy vonásokban a híres kövületlelet- 

hely földtani viszonyait vázolni. 
A lelethely geologiai viszonyait saját megfigyeléseik alapján 1850-ben 

NEUGEBOREN J. L." és 1863-ban Srugn D.F? irták volt le részletesebben. Az 

általuk közöltekhez saját megfigyeléseim alapján kiegészítésül vagy helyre- 

igazításul itten csak a következőket kivánom megemlíteni. 

A mi először is a lapugyi felső mediterrán tályagot fedő vulkáni brecciát 

illeti, azt öruR D. következetesen basaltconglomeratnak hívja, mivel sötét- 

szürke, fekete, tömör köőzetzárványait basaltnak tartotta, a mi a petrographia 

akkori álláspontja mellett megbocsátható tévedés volt. Én a szűk lapugyi 

völgy torkolatánál Alsó-Lapugy mellett, és Felső-Lapugynál a Gyálu-Fetyi- 

lor lejtőjén, tehát a vulkáni brecciából álló hegyvonalat két szélén gyűjtöt- 

tem ez állítólagos basaltból, de makro- és mikroskópos vizsgálata alapján 

határozottan mondhatom, hogy az typusos augitandesit, kevesebb vagy több 

amphibollal a szerint, a mint tömörebb vagy porphyrosabb szövetű. Ez 

andesiteonglomeratot SruR D. szarmáta-korbelinek tartotta, habár direct 

bizonyítékokatpt. i. szarmátakori kövületeket nem talált benne. Én is való- 

szinűnek tartom ezt a korát; de talán a conglomerat alján fekvő tályagnak 

legfelső rétegei is szarmátakoriak már, mert a Gyálu Fetyilorról lehuzódó 

árok felső részében a hamuszürke, csillámos, vékony táblásan rétegzett 

tályagban, melynek rétegei 15" alatt HEK-nek az andesitconglomerat alá 

dőlnek, semmi kövületet nem találtam, még iszapolás után sem, a mi a 

X Der Tegelthon von Ober-Lapugy etc. — Verhandl. und Mitth. des Hermannst. 

Ver. für Naturwiss. I. B. 1850, p. 163. 

kx Bericht über die geologische Übersiehtsaufnahme des südwestl. Siebenbür- 

gens. — Jahrb. der k, k. geol. Reichsanst. in Wien. XIII. Bd. (1863) p. 75. 
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mélyebben következő. felső mediterrán tályag legkisebb részletén sem 

tapasztalható. De több puhatestű faj is, melyek valószinűleg eme legfelső 

tályagrétegekből kimosatva a mélyebb tályagrétegek tisztán tengeri kövü- 

letei közé keverednek, valószínűvé teszik előttem, hogy az andesitconglo- 

merat alatt közvetlenül elterülő tályagrétegek már szarmáta korbeliek. 

Ilyen fajok : Cerilhium pictum Basr., Neritina Grateloupana VéR., Tro- 

chus ef. Orbignyanus HögRwx., Melanopsis impressa. KRaus, apró Palurdina 
fajok, Bulla Lajonkaireana Basr., Cardium ef. obsoleltum Brcnw. stb. 

Nagyon természetes, hogy SruR D. vélt basaltconglomeratjához a, for- 

rást, vagyis a kitörési pontokat, Erdély egész délnyugoti részében nem 

tudta volt kimutatni. Könnyű azonban most az andesitbrecciának idejutását 

a legközelebb ide ÉNy. felé kiemelkedő andesithegységből (Dimbu Cornuluj) 

kimagyarázni. 

A mi mostan a kövületekben gazdag felső mediterrán tályagot illeti, 

ez az említett andesitbreccia hegyvonulata (legmagasabb pontja 544 m) és 

a Pojana-Ruszka-hegygségnek palsozói dolomites mészkőből és agyagpalá - 

ból álló északnyugoti pereme (690 m) közt Ny-K irányban elnyúló, 

11/.7—2 km szélességű, teknőöszerű behorpadásban fordul elő. A felső medi- 

terrán tályagnak É-felé lankásan (körülbelül 10—15" alatt) dűlő rétegei 

délnek a körülbelül 507 alatt ÉÉK-nek dülő palseozói dolomites mészkövön 

nyugszanak tehát, és északnak a szarmátakori andesitbreccia alá merülnek. 

Felső-Lapugy oláh község a mélyen bevágódott szűk völgynek talpán 

(körülb. 260 m) és annak lejtőin van szétszórva, csaknem mindvégig a felső 

mediterrán tályag területén ; a kövületlelethelyek pedig azok a nyugoti és 

keleti harántnyergekről (körülbelül 360 m) lenyúló völgyeletek, árkok és 

vízmosások, melyeket fontosságuk sorrendjében akarok most helyi ne- 

veiken elősorolni, a mit eddigelé a kutatók följegyezni elmulasztottak volt. 

1. A völgy bal vagyis nyugoti lejtőjéről lenyúlik, és a falu közepe 

táján a fővölgybe torkollik a Valea Kosuluj. Ezt NEUGEBOREN rétegeinek 

bő conustartalma miatt sconusárok) -nak nevezte volt. 

Az ugyane lejtőről a falu alsó végén beszakadó árkot nem kerestem 

fel, mert állítólag kövületek ott nem találhatók. 

2. A völgy jobb vagyis keleti lejtőjéről, az öshegység pereméhez leg- 

közelébb, lenyúlik a Pareu Muntlyánuluj, és a templom mellett torkollik a 

fővölgybe. NEUGEBOREN ezt rétegeinek dús koráltartalma után wkorálárok- 

nak hívta. 

3. Tovább északnak következik egy villásan kettéágazó árok, melynek 

déli ágát Pareu Krizsnyikuluj, északi ágát ellenben P. Koznik Juon-nak 

hívják. NEUGEBOREN ezeknek nem adott külön nevet, de sok cidarites-tüskét 

és dentaliumot talált bennök. 

4. Északnak a következő, igen mélyen bevágódott árkot, mely az 

542 m magas Gyálu-Fetyilor andesitbreccia lejtőjéről lenyűlik, Par. Fetyi- 

145 
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loru-nak hívhatjuk. Ebben már igen gyérek a kövületek, úgy hogy a falu 

lakói nem is szoktak keresni benne. 

A mi a kövületes rétegek anyagál illeti, túluralkodó — a mint azt 

NEUGEBOREN is már kiemelte — a hamvas szürke, tömött tályag, mely azon- 

ban mélyebb pontokon kékes vagy zöldes szürke, míg a felszínhez közel, 

mállás következtében sárgás, lazább szövetű vályoggá elváltozott. E tályag 

itt-ott világos szürkés homokos rétegcsékkel (2—5 dm), fészkekkel meg 

erekkel van átjárva, mely homokos betelepülések puhatestűek héjainak 

finom törmelékétől fehéren pettyezettek és ritkábban apró csigákkal és fo- 

raminiferákkal is telvék. A Pareu Muntyánuluiban különösen gyakoriak az 

ilyen betelepülések. 

A Valea Kosulajban végre, ott, hol az árok kettéágazik, a koráltör- 

zsekben igen gazdag tályagban közzételepűlve egy körülb. 30 em vastag, 8" 

alatt ÉÉK-nek dülő, kagylóbrecciapadot is észleltem, melyben sok kagyló- 

töredék és kevés guarzkavicska sötétszürke mészmárgával szilárdan össze 

vannak forrasztva. Ez a réteg tekinthető lajtamésznek, melyről STUR rész- 

letesen megemlékszik, s mely kelet felé Pánk, majd Roskány határában 

nagyobb tömegekben is előfordul. Különben a nagy koráltelepeknek bő 

előfordulása is — de csak a tályagon belűl — arra utal, hogy a lajtamész 

képződési feltételei, habár nem hosszú időn keresztül és nem is teljes mér- 

tékben, meg voltak Felső-Lapugy mellett 18. 

NEUGEBOREN a felső mediterrán tályag vastagságát, a fővölgy talpától 

számítva, 300 lábnyinak becsülte. Ennél azonban a teljes üledéksor, te- 

kintve azt, hogy az a fővölgy talpa alá is merűl, bizonyára még vastagabb 

is lehet. 

A mi a kövületek előfordulását illeti, azt tapasztaltam, hogy azok 

meglehetősen egyenletesen, de elég ritkásan vannak elszórva a tályagnak 

egész föltárt vastagságán keresztül. Csupán a Pareu Muntyánuluj egy pont- 

ján láttam valamivel sűrűbben beleágyazva az apróbb fajokat. A nagyobb 

puhatestű, különösen a conus, cassis és strombus fajokat, a Valea 

Kosulujban szedik. Arról, hogy az ember maga gyűjtse össze a kövület- 

anyagot és így lehetőleg színtek szerint is elkülöníthesse a fajokat, szó 

sem lehet, mert akkor éveken át kellene folytatni ezt a fáradságos elő- 

munkát. 

xXxXx 

Szabadjon most a gyűjtésünk folytán átvizsgált és meghatározott 

puhatestűekre vonatkozó észleleteimnek főbb eredményeit is előadnom. 

A magunkkal hozott és meghatározott fajoknak, valamint a Felső-La- 

pugyra új, de még behatóbban megvizsgálandó fajoknak és egyedeknek 

száma ugyanis : 
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a) Gasteropodákból...... 4 382 faj, vagyis 81,1109/9. 
)) Pelecypodákból . .... 89 a c 18890/9. 

Közöttük Felső-Lapugyra nézve új alak van : 

a) Gasteropodákból  ... 78 faj I 
woyütt 90 faj. 

h) Pelecypodákból .... ..... (9.4 1 egyu aj 

Továbbá az egyed- vagy példányszámot véve, van 

a) Gasteropodákból ..... 11.095 db. vagyis 93,139. 
)) Pelecypodákból . ..... 818 4 ( 6,87 9/9. 

Összesen : 1 1915 darab 

A talált csiga- és kagylófajok egyedeit vagyis példányait összeszámí- 

tani azért találtam fontosnak, mert azoknak számviszonyaiból határozot- 

tabb következtetés vonható le azoknak kölcsönös szereplésére a felső medi- 

terrán tengernek itteni öblében. A fentebbi egyedszámok szerint tehát : 

a gasteropoda (és Scaphopoda) ....  .... 93,139/9-át 
arpeleeypodagpodisámttz tak aan es 6,87 9/0-át 

teszik az általunk összegyűjtött összes puhatestűeknek. Kétségtelen tehát, 

hogy a felső-lapugyi puhatestű-faunának jellemzőbb részét a csigák képezik. 

Igaz, hogy nekünk nem sikerült a F.-Lapugyról már eddigelé fölso- 

rolt és leírt fajoknak teljes számát megkapnunk; de úgy. hiszem, hogy a 

fontosabb és gyakoribb fajok mindenesetre belekerültek gyűjtéseinkbe. 

F.-Lapugy puhatestű-faunájáról eddigelé HöRNEs MóRrcz,! NEUGEBOo- 

REN J. L., Srug D.,? HArAvács GyuLa ! és HöRNEs Rup. und AUVINGER M.? 

munkáiban és közleményeiben találunk adatokat. Ezekből összeállítván 

magamnak a F.-Lapugyról eddigelé ismert fajoknak a számát, a következő 

eredményre jutottam : 

Gasteropoda (és Scaphopoda)  ....  ...  .. 624 faj 

Eelőőypoda zzz ed det Al ezét SZD BE a T7/teg ui 

Mivel saját gyűjtésemben ezekből hiányzik : 

Gasteropoda (és Scaphopoda)  .... 9... .... 320 faj 

Beleeypoda uk Ezé ka KETESGY NT Fe á 00 

! Die fossile Mollusken des Tertiárbeckens von Wien. — Abhand. d. k. k. geol. 

Reichsanst. Wien. III. u. IV. B. 1856—1870. 
: Beitráge zur Kenntniss d. Tertiár-Mollusken aus dem Tegelgebilde von Ober- 

Lapugy. — Verh. u. Mitth. d. Hermannstüdter Ver. f. Naturw. 1853. 

" Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südwestl. Siebenbürgen. 

— Jahirb. d. k. k. geol. Reicbsanst. Wien. XIII. (1863) p. 76. 

: Felső-Lapugy mediterrán faunája. — Földt. Köz]. VI. 229. 1. A magyarhoni 

mediterrán rétegekben előforduló conusokról. —  Földt. Közl. XI. 1. 1. és új alakok 

Magyarország mediterrán faunájából. — Természetrajzi Füz. VIII. (1884) 248. 1. 

5" Die Gasteropoden der Meeresablagerungen der I. u. II. miocönen Mediter- 

ranstufe in der österr. ungar. Monarchie. I—VIII. H. — Wien 1879—1891. 
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világos, hogy egyszeri, ha még oly gondos és bő gyűjtés távol sem elegendő 

arra, hogy a felső-lapugyi rétegekben eltemetett fajoknak akár csak a felét 

is megkapjuk ; hosszú éveken át kitartóan kell gyűjteni és beküldetni az 

anyagot, ha akarjuk, hogy lehetőleg teljes legyen gyűjteményünk. 

Azonban annak daczára, hogy a F.-Lapugyról ismert fajoknak még a 

felét sem sikerült gyűjtésemmel elérni: saját anyagomban mégis kb. 78 

csiga- és 12 kagylóformát fedeztem föl, melyek Felső-Lapugynak eddigelé 

ismert faunájára nézve újak; de ezeknek pontos meghatározásával még 

nem készültem el. Kitünik ebből a tényből is, hogy Felső-Lapugyon foly- 

tatandó szorgalmas kutatások és gyűjtések még sok újat hozhatnak nap- 

fényre és kivánatos, hogy a m. kir. földt. intézet is gondoskodjék a rend- 

szereres gyűjtésekről, a mint azt a bécsi geol. Reichsanstalt és Hofmuseum 

teszik. 

Hogy a F.-Lapugyon gyakrabban előforduló puhatestű-alakoknak a 

fauna összetételében játszó valódi szerepléséről biztosabb tudomást szerez- 

zek, mint a minő az eddigi adatokból lehetséges, melyek az egyes fajoknak 

előfordulását csak szóval és subjectiv megbecsüléssel jelzik igen gyakorinak 

(i. gy.), igen soknak (i. s.), gyakorinak (gy.) stb. stb., hasznosnak véltem 

az általunk összegyűjtött igen bő kövületanyagból a puhatestűek fajainak 

egyedszámait is megolvasni és azok után kiszámítani a százalékot, melynek 

arányában az egész puhatestű-fauna összetételében résztvesznek, és ily 

módon megállapítani a pontos gyakorisági sorozatot, ha nem is mindegyik, 

de legalább a közönségesebb fajokra nézve, azokra t. i., melyek az egész 

puhatestű-faunának legalább is 0,19/9-át teszik. Ily módon száznál valami- 

vel több fajról állíthatok egybe, fogyó rendben gyakorisági-sorozatot, mely 

könnyű áttekinthetősége miatt tisztább fogalmat fog majd nyújtani az 

egyes puhatestűeknek szerepköréről, mint az eddig követett, subjectivebb 

megbecsülésen alapuló eljárások. 
A kövületfajok egyedszámainak azt a tekintetbe vételét, de természe- 

tesen tömeges és válogatás nélkül való gyűjtésnél, először öruk D.£ alkal- 

mazta volt a bécsi medencze fontosabb kövületlelethelyeire, és abból nem 

egy érdekes következtetéshez jutott. Ő egyedül a talált egyedszámok fogyó 

aránya szerint Soos és Vöslau lelethelyekre nézve 30 gasteropoda fajt álla- 

pított meg, mint leggyakrabban előfordulókat; de egyúttal arra a meggyő- 

ződésre is jutott, hogy a gyakorisági sorozat minden lelethelynél tetemesen 

eltér és a viszonylagos kormeghatározásra semmi esetre sem értékesíthető. 

Később HöRNEs Rup. és AursGeg M. fennidézett művükben annyiban elfo- 

sadták Srua-nak eljárását, hogy az általok leirt gasteropoda-fajok külön- 

böző lelethelyeinél többnyire kiírják a példányok számát is, melyek vizsgá- 

k Beitrüge zur Kenntniss der stratigraphischen Verhültnisse der marinen Stufe 

des Wiener Beckens. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1870. XX. p. 303. 
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lataiknál előttük feküdtek. Igy tudtam meg azt, hogy a F.-Lapugyon általunk 
gyűjtött fajok milyen arányban vannak képviselve a bécsi gyűjteményekben, 

és mivel ott már évek során át gyűjtötték az anyagot, ahhoz mérten az 

is kitünik, hogy a mi utolsó gyűjtésünk valóban elég tekintélyesnek 

mondható. 

Táblázatomban a HöRNEs R. és AumrGeR M. művében közölt egyed- 
számokat összehasonlítás kedvéért zárjelek között kiteszem az általunk 

gyűjtött példányok számai után. A mely fajokra nézve azonban az egyedek 

száma különösen nincsen megemlítve, valamint azon fajoknál is, melyek 

HÖRNES és AUINGER művében idáig nincsenek még leírva, a régibb kutatók 

által használt jelzések rövidített jegyeit teszem ki, úgymint: i. gy. (igen 

gyakori), i. s. (igen sok), gy. vagy s. (gyakori vagy sok), k. gy. vagy n. gy. 

(kevésbbé vagy nem gyakori). r. vagy k. (ritka vagy kevés), i. r. (igen ritka). 

Végre a táblázatnak utolsó rovatába jönnek az illető fajok egyedeinek 

könnyebben megjegyezhető és az összehasonlításra alkalmasabb százalék- 

számai. 

Az ezen elvek szerint összeállított táblázatom a következő : 

A Felső-Lapugyon 1897-ben gyüjtölt puhatestűek; maradványainal gya- 
korisági sora, az egyedek százalékainak fogyó arányában. 

Folyó A Egyedek v. Egyedek 
A A kövült puhatestü fajnak neve példányok §A 

szám száma százal. 

1: TügrttellassúbangúlátasBROGEN 222 8 ém Sz (904 (ey) 7,24 

2. !  Chenopus (Aporrhais) alatus EIcHw... ) 815 (i. gy.) 6,52 

Kea ELNE TÜTTISABASOA  CEEE se ES ét e a EZEL nye) ), 24. 

ESEN E SN ONOS OS ÉT ad üle TORNA e KE 527 (gy.) 4.22 

5. Natica helicina BRocc. ... OLTÁN szzée egesz Set 520 (gy.) 416 
6. Columbella, (Mitrella) subulata BRocc. 0. 451 (78) 361 

(E Dentalvúmbadenses BARMSGAT ás VT AMSTEL EZST Mgys) 3,05 

8. CEZ ÜVTETLÜTTÜ TÉS GATYA KÖTEG TESTET ALATT ESZTET 300 (gy.) 240 

9. ] a TVÜNLLÜLÜTT VSSÖATTR JEG etet AT EZEN EZEL MB 1 ER AZAZ TT) 2,34 

10-11 Turritella" hiecarinatá "BTOBW c 22 Lal 269 (gy.) 119 isi 

hő lé Aneillarta glandiformis LAMm. IZ sto e SY ge UL Vet] ez kN 194 

12. Conus (Mepto-) Dujardínit DESE. s 12- 215! E 240 (i. gy.) 1,92 

0. Cerithtum Zeuschnert Puscn. elet e RAL SBEN OV] 1551 

Tá  Pigúrótomaánnaét s at Aos A sa tg beee es 158 (52) 126 

15. a (Drillia) pustulata BRocc... --- 158 (57) 126 

16 JELÉSSŐ COST OT TEGKON VK TERAESTKE TT sé za zt TA 150 (gy.) 120 - 
17 Pleurotoma . coronata  MÜNsr. var. Lapugyensis ! 

El at AZ tÉSt vők ee de S zést öle ea ocsreat] Lá E DN d hg 114 

18. Pleurotoma (Surcula) consobrina BELL. var. ... — 17 180 (40) 104 

k A szám után tett -- jegy azt jelenti, hogy p. 100-nál több. 
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KSE Rt tés zztse elte sátttte iumzan ölne tltözmtm7————...eeldddtt.tee.rrÜütnttmmmüüüttnu 

HE A kövült puhatestü fajnak neve f! Bt Tiaszászéi 
szám "száma százal. 

! 

7 j j Ü 
19. Buccinum vindobonense CH. MAY..-- --- .-- I 127 (1007) 1.02 

90. Pleurotoma (Drillia) Victoriar H. et Au. d 1 E ETJONO5) Í 096 

21 Mitra (Nebularia) scrohiculata BRocc... .. .. j 115 (78) (0.92 

22. Conus (Dendro-) substriatus DA CosrTaA. --- --- 110 (60) 0.8S 

23. Turritella sp. (Riepeli PARTScCH -4- vermicularis 
BROGEZ ABE azé esetben ES ES HAL B 0.85 

94. Turritella. (turris Basr. 3- Archimedis BRGT.)... ! 104 084 

95. Pleurotoma (Clavatula) Sabinae H. et Av..-. ...] 99 (gy.) 0,80 

96. Turritella Arehimedis BRONGT. —- --- --- --- 87 (gy.) 0,70 

97. Phastamella. Enchnalda SztÖRN.: : ELLA ea ET ZEN S70(győ) 0,70 

98. GT Aa ater a Digekasa MEZ Ze ee 79 (gy.) 0,64 

99. Buccinum (Zeuxis) sp. f(restitutlanam FONT. -- 

Előtte sit ANAS) el kest ZETA E ELT ast GY SSE NSA 79493) 0,64 

30. Cypraea (Pustularia) Duclosiana "Bem Ez Z6E(00-) 0,61 

súle Fasciolarta. fünbriata BRocc. di I SZT EE I ELESÉNNZBB] 0,60 

39. Rissoa Lachesis BAST. nes mer ezin 75 (e. gy.) 0,60 

33 VM Nna RORBE ALBAN Vt éz TE RÉS ge 720 gy) 0,60 

34. Dentaltum incurvum REN. FARA Sáz be tel án lb 73 (gy.) 0,59 

35. TUTDÓSZp- S AMÁAÁTJÁYe E Ven VAS set kezes EE Vt ] 78 I 0.59 

J 36. Cerithtum erenatum BG GŰ Et VZEAAZSATE KÉE 71 (gy.) 057 

37. Turbinella (Latirus) subcraticulata d" Ör szá EN EIGYE(30) 0,56 

38. Fasciolaria bilincata PagrscH.--. --- -— --— 1 67 (gy.) 0,54 

39. ÖSTNÉG OG OG OTT KELET asó  KZET E EE SMS t ERŐD) 0,52 

140. E EGGÜNGÜLTOS IDULOS ús TAT a SZE KELSZ 57 (gy.) 046 
41. US ÜZ ETŐ BÁROSGET Bee det Sza ee 55 (n. gy.) 044 

49. Buccinum (Caesia) limatum CHEMN. --. --- --- 53 (80) 043 

43 Ceritlüum perversum 1. SE a e REK TAKE 51-(K 0,41 

44. Venus multilamella Tam. --. --- --- - 50 (e. gy.) 040 

45. TYGtha NEV ÜSSatér DOB EE E oz 1 EE EZT DORA Se) 040 
46. Fusus (Buthria) fuscocingulatus HÖRN. ... 0 --- 46 (gy.) 0,37 

47. Cerithium ap PARTSCH: 2421-as! Ber esze, Ez ÜA0 A) 0,87 

48. Oonus (Chely-) vindobonensis PARTSCH. ... 0... 44 (20) 1 036 

49. Buccinum. (Niotha) Schónmi H. et Av.  --. --- 44 (gy.) 0,36 

50. Fleurotoma  Badensis H. et Au. EE E. 44 (gy.) 0,36 

51. Ramella (Aspa) marginata MaRr.--- --- --- ---) 483 (i. gy.) 0,35 
HÜ Venus ef. marginata - HÖRN. juv. — --- --- --- 43 (e. gy.) 0,35 

Das Nateamedenbtaáas MINGHŰB zés ese szoval 41 (i. gy.) 0.38 

54. Nucula nucleus L. 6. vél ő VESE ETS 48 28 ESB Ld 41 (gy.) 0,33 

ae Fusus (Buthria) Puschüt Bt VANas -t rez A TAVSÍGYA 0,32 

JO; Conus (Litho-y Mercatt BROGC.---  --- --- -- 40 (gy.) ] 0,32 

57. Jervtlta spüsülla EH 8 3 s csá Ma OK 0,32 

58. Pleurotoma (Dolichotoma) kátáohnattó BRocc. . 39 (e. gy.) 0.32 

59. Rissoa an n. sp. (eyelostoma mihi) --- --- --- 38 0,31 

60. Arca díluvit LAm. d Erste T-t 37 (e. gy.) 0,30 

61. Lucina dentata BAsST. kp át ezent ete are JOAGYo al a 029 
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H ETET 

A kövült puhatestü fajnak neve éktGáyől. [ EGYRRES 
J száma százal. 

SZ EZ ———— Fame ——— mm Eme mama ásatás — -, — T ——————Ú—uÚume[wdnszün 

Cons: (lléptő:) Brezmae Hó. Ad. ax el ol 35 (mégy)  .028 
INcútagalMáneott at oRN ee ze 0 ns eső ame zár 90. (gy) I 028 

Buccinum (Zeuxis) badense PARTSCH.  ...  --- 35 (50) 028 

Natica Josephinia Rrsso. 2. --- 2 —- -- 33 (i.gy.)! 027 
Rissoina, pusilla BRocc. SZERESE (SyoesüN a 1027 

Pleurotoma (Surcula) HAt Hgosi éz venn 025 

a SÜVEZ ET OTNÁT eze EDES ALRSe LNŐTSÁN (GYANANT. 1095 

Paludina immutata FRAUNF.--- -- 2 1.2 2. 30 (k.) I 024 

VT ÜT ÉR NR TV ANKÁGANTS a a see ző ee sa BOL ESGY Va 5004 
Anrillarta, (Anaulax) obsolcta BEGGG: SEL E Ea) 0,23 

Olíva (Utriculina) flammnulata Dam... --- --- JI 29 (i. gy.) 0,23 

: NVENÜL a ÜzTatálOUDANa BERETTA JATEK JO) 023 

MG ÍGÖ PE Sa s ELSE ön ődbsus Sat TÁG ZG Ja I 28 (0) I 09292 
75 GYDONÁTTUS KEVESSÜGŐS BE A ILTAN A AS AS e ES Ú 27 (e. gy.) 022 

76. Mitra (Callithea) cupressina BRocc. . --- --. . [ 26 (i. gy.) 021 

17 Murex (Haustellum) Partschi HöRw. --- --- --- I 26 (238) 021 

78. MEKA TUSU[ OTNTVUS ÁB O S A E NAT E ENO AK EELAESZEY e S HENKOTZO 

79. GE SZJONTODNOT TAB ELTE ESA VIA E SRA S e TAKE KAR 0 2ArÁT SZA) [090 

: FlzüNOtoN ta s sSúÜbDCOFON AG ÉBE TV LETE E ] 23 (60) 0,19 

Sírombuszcoronatús DHER. .. uz L.L. 2 EE 29 (13) 018 

(ert hünvNvaG Te MctUNT BIRSM e ET EZ Eg E22 mg) DESGOSUS 

Comuis (Chely-) Ottiliae H. et Au.  --2 --- .--I 22 (2) 018 
Terebra (Acús) acumimnata BORS. TESZ ST 21 (gy.) OSZ 

Vasstsol Eeen) e Sa0ÜUT OT HAJAM sea ő MARE A KASE KEZED ey 017 

Fusus vindobonensis H. et Au. sa kédey reza 21 (37) 0,17 

Fasciolaria pleurotomoides H. et Aw. ... --- --- 21 (1) 0,17 

ATCO RON ÜGTGNTŰSÉSÉRÁS Met ebet E LEN KS 21 (k.) ! 0,17 

Terebra (Acus) fuscata BRocc. .-. --- -—— -— [20 (19). ] 016 

TDentattant ef MENELOTELŐRNEEZT E E 20 (k.) SÓS 

Pleurotoma (Drillia) spinescens PARTSCH. — -. 19 (31) ! 0,16 

Conus (Chely-) praedlongus H. et Aw. 7. --- 18 (4) tr. 0 45 
IMŰTEVLSDÜNÜCOSTÓ S BRONN egy t8E ze E egesze BAGY] ! 0,15 
TALSSOTA VENTUS TARORBI és me Ze e ete 180. gy.) II 5015 

IV AUG AN NÜLLETÜTÉG TALK VÁNYA EE E s VON GYE OS 
Conus (Chely-) olivaeformis H. et 6 e Kát ga 17. (12) N 014 

Husus " Valenciennesi Ggam. "210 22 a.) 2 eBe íz igy "et 044 

Bulla miliaris BRocc. KOZEL tán) d ten TE A(z elk E Vajh ed OS 

Fusus sp. (lamellosus Bons. -- Valenciennesi GRAT.) [ 16 HEEDEL 

MON Üz S GÜN EGE BEÉKENYY te a ese REL esze Ve á ez 16 (k.) N.. 0513 

Pdúdínaóftásá BRÁTNK, az dzás u lása 16 (0). [I 013 
GATT LÜÖTG ZDÁRENÉLO LON ETŐRN See sei  eá MET 15 KGY SONT 

Monodontai mamilla ANDRZ. -.2 c va. 0... 15 (ii. k.) § 012 

HULA A LOGO KOKORBUN ÁLNI he ATR UT E SRL EY AS osát tja i4 50 12 
Oséred Fdigttálítás DÉSBHS4 Jess sss! szg ola töltesz 15 (gy.) I 0412 

ETO ADÜSÜNL SE KETEGE EST a szt szd Hi ELEN ESEK s 15 (k.) I 0412 
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NEKETEK KEKE EGET ETELE ööö) WGASZATTENUZ JET ÍSÉN (I TGEVTHGS STATE Í 

Tolyó ; Egyec zza 7 
ah A kövült puhatestü fajnak neve béldányok TRÉ, 
szám . száma százal. 

107. TEVISSOTNVENYETŰTTSÁKOR BE MESE ESET ASS SEGEEE 14 (k.) 0,11 
108. Cypraca (Aricia) amygdalum BRocc. ... ... --.[/ 183 (gy.) 0,10 

109. VÓLULOÉRANYES NYAL" AGANa (E VE EME 173 A(Z vesék 0,10 

110. Buccinum (Phos) Hörnesi SEmPER. ... -.. .--- 1 183 (i. gy.) 0,10 

118 DEN GAMMNÉKEN ELÜL Me eze SEGIT ezt ee 3. ska) 0,10 
t425 OLD ULANGYODAÁ FÖTTV I 9 za NN SENNA KSE 13 0,10 

(485 Cypraea (Aricia) Neugeboremi H. et Au... -.. 12 (46) 0,10 

114. MUN NÜLeLVa MMATYUNAVIS HBROGG SES ESSENBEN MESE 42) 0,10 

Összegezve ... ..- [/ 9568 drb 1! 84,009/0 

E táblázatban felsorolt 114 faj az általam gyűjtött körülb. 471 fajnak 

és alaknak még a harmadrészét sem teszi és mégis előfordulásuk gyakorisága 

az összes puhatestűek 849/0-át képezi, úgy hogy a 357 ritkább fajra és alakra 

együttvéve csak 169/9 jut. Ebből tehát rögtön kitetszik a fölsorolt gyakoribb 

fajoknak a fontossága az egész puhatestű-fauna jellegének megitélése szem- 

pontjából. 

A felső-lapugyi puhatestű-fauna jellegében az első, a mire már az 

elébb ráutaltam volt, az, hogy benne a gasteropodák 93,139/0-kal a pele- 

cypodák fölött (16,87 9/o -kal) erősen túluralkodnak, és így határozottan a ma- 

guk bélyegét ütik rá a faunára. De ez a táblázat áttekintésénél is, az egyes 

fajok egyedszámait véve, erős kifejezést nyer. Igy a gyakorisági sorozat- 

ban csak a 39-ik helyen jelenik meg az első kagyló (Ostrea cochlear) 65 pél- 

dányszámmal, és a 114 faj között csupán csak 17 faj kagyló szerepel, tehát 

az összes kiváló fajoknak csak 14.,99/0-a, de egyedszámra csak 6,179/o-a 

bír a faunára nézve némi fontossággal. 

Az összes gyakori fajok között 38 csigafaj viszi tehát mindenekelőtt a 

vezérszerepet, a 114 gyakori fajnak tehát 33,339/-a, de ha egyedszámukat 

is tekintjük, úgy nem kevesebb, mint azoknak 86,629/0-a. 

A gasteropodák között ismét, a mint láthatjuk, a turritellák első 

helyen állanak ; ezeket követik a Chenopus, cerilhiumok, pleurolomák, Nert- 

topsis, Natica, stb. etb., a mint az a táblázatból könnyen kiolvasható. 

Ezen adatokból és következtetesekből belátható, hogy tömeges és 

válogatás nélkül való gyűjtéseknél a kövületek szereplésének ez a megitélési 

módja, objectivebb voltánál fogva, mindenesetre megbízhatóbb és helyesebb, 

mint az inkább subjectiv megbecsülésen alapuló általánosabb kifejezések 

használata. Meg vagyok győződve, hogy esetleges újabb tömeges gyűjtés 

után Felső-Lapugyra nézve az általam ezúttal megállapított gyakorisági 
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sorozat lényegesen nem fog módosulni, föltéve, hogy a gyűjtés a lapugyi 

völgy fennemlített összes lelethelyein, válogatás nélkül történik. 

A puhatestűeknek ez a gyakorisági sorozata természetesen egészen 

helyi jelentőségű, és például még az ide legközelébb eső Pánk és Kostej meg 
Nemesest vidékein is, bizonyára eltérő sorozatokat kapnánk hasonló eljárá- 
sok után, de semmiesetre sem annyira eltérőket, hogy az összehasonlítás- 

ból érdekes következtetések ne folyhatnának. Lássunk azonban erre vonat- 

kozólag is nehány concret esetet. 

Először is az ide közel fekvő Kostejnek puhatestű-faunájával próbá- 

lom összehasonlítani a felső-lapugyit, és pedig Dr. BörrGER-nek (KLrma- 

Kowicz nagyszebeni igazgató és PHrErs 0. tanár társaságában) 1896-ban 

eszközölt gyűjtése alapján, melynek eredményeit hasonló szempontokból 
vannak egybeállítva. 

Azután a távolabb eső Bujtur faunáját veszem összehasonlításba, de 

sajnos, hogy nem elég kiadó gyűjtés alapján, melyet dr. MÁRToNFrY LaJos 

1892-ben végezett, s melynek eredményeit szintén az én eljárásomhoz 

használható módon közölte volt.F?r 

Az összehasonlításra szolgáló adatokat könnyebb átnézet kedvéért a 

következő táblázatba állítom egybe : 

Kinek összeállítása vagy A fajok Az egyedek Lelet- 

gyüjtése szerint száma ]százalékal száma ]százaléka helyek 
——— —— — ZEZEZSZEZZ ZEEZESZZZZTTZ Í TESZT TE --z TT EZTET 

Saját összeálliításom szerint 
a ) Gasteropoda (és Mil ööl zérdó 282 713,25 
öjzéelecypodan e tt 103 26,75 

8 . tés 385 BPujtúr 
Dr. Mártonfi L. gyüjtése 

d) "Gasteropodai 2-. JEL 71 79 68,70 826 6988 
bjélelegypodazes sas eg 36 31,30 356 30,12 

115 1182 

Saját összeállitásom szerint 
gi Gasteropoda (se isz 624 77,80 
oyePeleeypoda Ez "2. 02 178 22,20 TATA s 

802 
Saját gyüjtésem szerint Lapugy 

a). Gasteropoda -.. 1---  --- 382 81,11 11095 93,13 
b). Beleeypoda-£ bh es 251 4 18,89 818 6,87 

part esőbe STT SRRtáS ON s 2 Cr EEza krztatoábasztalim 
Dr. Böttger O. gyüjt. szerint 

de Akasteropoda 2dtöéee u ses 141 8546 921 $1,22 § 
b) Pelecypoda... ... ... 24] 1454 HIRE [e égéígat ih ze 

165 1134 J 

k Zur Kenntniss der Fauna d. mittelmiocánen Schichtenvon Kostej im Banat. — 

Mitth. u. Verhandl. d. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt XLVI. B. (1896) p. 49. 

kk Adatok Bujtur fossil faunájához (Jelentés). — Orv. Term. tud. Értesítő. Kolozs- 

vár 1893. 141. Il. 
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Ebből a táblázatból kiolvasható tehát, hogy mind a három lelet- 

helyen a gasteropodák már fajokban is, de még inkább egyedi számban 

jóval túlhaladják a pelecypodákat. Bujturon fordul elő aránylag a legtöbb 

és Kostejen a legkevesebb kagylófaj; de ha az egyedek számát tekintjük, 

úgy F.-Lapugyon fordul elő a legkevesebb kagyló. 

Ha pedig az egyedszámra leggyakoribb fajoknak jegyzékét ugyan- 
azon elvek szerint, mint F.-Lapugyra vonatkozólag alkalmaztam, össze- 

állítom magamnak, úgy Kostejre a) és Bujturra /) nézve a következő gya- 
korisági sorozatok adódnak. 

a) A Kostejen 1896-ban Dr. Börraek O.-tól gyüjtött puhatestüek 

maradványainak gyakorisági sorozala, az egyedek százalékának fogyó 
aránya, szerint. 

Folyó 4 Egyedek Hgyedek 
tj A kövült puhatestü fajnak neve I 8 j 

szám száma, százal. 

Ez ———— — ———— — ————— — ] ———— 

paailó Turritella subangulata BRocc. var. spirata..- .-. ) 148 I 13.20 

u 2 (GOrDúla gib De OGY te e ee ee ( 79 ! 6,95 

fa TRNOÜGÜLA SD UGGÜNE GO AA ÖTELES TET ÉNNEKEM TESSEN KEST NÉTSEEB 70 I. 510516 

javas Natica catena D. C. var. helicina BRocc. 5... 63 554 

1709; Chenopus (Aporrhais) pes pelecani PHIL. var. és j 

latsz TÜTŐHWa s ezettg ete Ebt Sa ez setgg Pio es kon 46 4.05 

mo Buccinum (Zeuxis) restitutitana WOoNTr. o... 0 ..- 41 3.60 

Ü Pleurotoma:(Drallia SAUZONT BR sze TENI NEG 37 MSSZŐ 

k 8. Dentalitum badense PARTscmn.  .- di Hét 97 1.938 

Mek Pleurotoma ( Turris) coronata MSTR. var. TLápugyens 

EL oth AUG OS BESE ET SÖR a Alár ET) ZOLL 11. 4É TS 93 ] 9 02 

10. (Cassis ( Hemi-) saburon AMASIK var. évigaka DEE R. 21 IN 1.85 

n11. Fusus (Pseudolatirus) bilineatus PARTSCH. 18 ! 1,58 

me Turritella, Arehimedis" BRONGT: : --- --- £-- 0 5-- 157 I 1,50 

t13. ]  Pecten Besseri ANDRZ..-- --- ME VS EZ a a SRERNOBI 177 1,50 

14. Conus (Lepto-) Dujardini DSE REZET Slétealt She 16 Mag 
115. Buccinum (Hima) serraticosta BRONN. ... J 14. ] 1523 

H16. a KOstreaeiGryphaea) Keoéledn e BÓT sze ks KE SNE 14. ] 1423 

k17. ]  Columbella (Mitrella) subulata BRocc. -... --- 13 j 1,14 

xi Ikajó Fectunculus pilosus L. ..- men ezredét és ézsál 13 1,14. 

9 3 Turritella turris BAST. var. badensis SAcco. ... 12 j 1,06 

420. ] Arca dili DAM. -.- Target du ézt ági 12 I, 1.06 

91. !  Pecten (Amusium) cristatus BENNT lt FLELE KE ÍV 11 097 

22. Venus fasciculata BRONN.  ... vő) atása 544. Hl 11 1 UN 

29. Buccinum (Zeuxis) badensis PAB TSGHs Bee 10 I 088 

24. OColumbella (Mitrella) attenuatai BRYR...-  --- --- ) 10 088 

125. Natíca millepunctata LAM., var. tigrina DEFR. 10 088 

96. PFecten spinulosus MÜNST. Huta ÉN TÉSRÉLERB Te 10 0,SS 
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1 3 
Folyó 3 ! Egyedek HEgyedek 

87 J A kövült puhatestü fajnak neve 4 ús 
szám I] száma százal. 

Hl Turritella communis Risso (— tricarinata Bov.) ! 9 0.79 

28. !  Buccimon (Cesia) limatum CHEM. JAG UO APA S 0.70 

99. !  Fusus vindobonensis H. et Au. ... TT ge AAL w S 070 

30. ÜLVE ÜL ÜTÜS GEN ÁBSATÁS A TE AE ST ANAS fa E M/Í1 S 0970 

sa Buccinum (Nassa) laevissima BRus.... ---. --. J 71 0,62 

132. ]  dAncillaria (Anaulax) absoleta Bnocc. ... 0. V/ 0,62 

SZOL AN Te ES ÚSÁMÓATTBÜLS ET UN ÖT VATASÉBRÓG US AA SZSZK EN] ül 062 

34. Pleurotoma (Clavatula) Jultae H. et Au ... ...J 7 0,62 

30. Monodonta (Clanculus) Araomis Basr. 0... .. JT 7 0.62 

30. ÜNYZKÜLOTO S ÜST LV VUL OSS Uza z VESS NAL TERELVE TET [SA 1 I. 062 

97. MVKEZ TSOTNŰGOS TÁS BRONN St RÉ a EZ 1! 6 I. 1058 

38. ! — Fleurotoma (Raphitoma) Sandleri PARTSCH.. 6 3053 

39. Siphonodentalium tramssylvanicum BÖTTG. 6 SOS 

40. Terebna BOStTÜgt GYRÁNÓ aaa 0 ELL EÖSőt HALA 0 TLAN 6 It 0158 

41. Műnred tr" ehytlonotüs ions tatus SB ROGO NN ES ESZtNN 6 I 053 

42. Pleurotoma (Turris) Neugeborenmi HÖRN.. -.. .-- ! 6 MEGOHB 

43. Dentalium sp. ajff. vulgare da Cosra. .. Il ! 

78,64."9/o 

Összehasonlítva e táblázatot F.-Lapugy táblázatával, először is kitű- 

nik, hogy a leggyakoribb 42 faj közül 14, melyeket csillaggal (ty) megjelöl- 

tem, közösen igen gyakoriak mind a két lelethelyen ; a többi fajok legnagyobb 

része is megvan azonban a felső-lapugyi táblázat további, még mindig 

gyakori fajai között. Kétségtelen tehát, hogy a két egymáshoz közel fekvő 

lelethely puhatestü-faunája közt nagy a hasonlatosság; de, a mint láttuk 

már, Kostej faunájában a kagylók jóval nagyobb szerepet játszanak már, 

mint F.-Lapugyon. Érdekes végre, hogy miként F.-Lapugyon, úgy Kostejen 

is, a Turritella subangulata BRocc. a legesleggyakoribb kövület. 

b) A Bujturon 1899-ben Dr. MÁRrowri L.-tól gyüjtött puhatestűek 

maradványainak gyakorisági sorozata, az egyedek százalékának fogyó 

aránya szerint. 

Egyedek [ Egyedek 

száma  ]I százal. 

Sán i! 1 
ÚJ ] 

1 1jé CEYLVVÜN ESTE ZKRTS CEO NN Se tt taszé [7 ses lezázáte ez 11 100? 8,50 
3 í j Ve 

2: Pula ajó attedrs: BARANY N eat e ZIEESLENáKS ari 100 nya 18.50 

k 3, Dentalium incurúum REN. .. ... --. ... ei 1002 [ 8.50 

VEN ÁVÜ EY VÜVÖS VONTA ÓÓ zt 11 sz ATA I 51 134 
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kél sálözdtelmeszánztetat e———;—.:..iirekeetrttttétk.tec-.c-op,vvúggltthttttÉktmtmtátÉTtEKKKÜKÉTKKttÚ . 3: E 

T9aoTYA A kövült puhatestü fajnak neve , llgyedek d €gjedek 
szám száma százal. 

és a ezta És 7—— — ESETET Ft 1! — —- 84 2 lle SÉT ZSZ sei 

aj. Údecúnvátrachea NIONMSSESSTÉE e ESEN MESS E 50 4.25 

6. Gorbulaácarinatá Dale SSE tt NEEE 30 425 

$ al Poctenzldeszert ANDRÉS EEG 2 sz ezet 50 4.25 

Sz GAKÁVEGÜRAT ÚSZOM BSE Set Nesz Se Aja) 9 98 

9. (ORVÉTVVUNYL SOT ONTTG ATA ÉKET 2, 2 a E 27 230 

10. INattea "JOSE EESSOL 22 a Ft EGES 26 291 

148 Östred dagi akire OBA e o Ae MESA ERNE 26 224 

19. TRtssoa S BGTtSGNVEgSETŐRNI 1 2-2 EE ES 94 204 

JŰat Bőctumcu tus s OtlOSÜS Ms 2 etet SES E 24 204 

14. Conus (Cheli-) fuscocingulatus BRONN. ... 0... 23 1,96 

415. Buccinum (Hima) serraticosta BRONN. . ... 23 1,96 

316. ÉÜNZTGYLEKDEGENeE DÉSH sz zzz szt SZENES SHB 23 1,96 

078 CVENYLÖZVN SET ÜS TULA ORAT ESSEN ESET 22 1,87 

18. Baludinattmmitata TORAUNI MMSE ESEN 20 1,70 

419. VÁG AT UETÜVVŰT NAM: te KEEN Ae e 20 1,70 

90. Odontostoma, plicatum MonT. EÉNNÁLE Ca TT LT 8 19 1,62 

21. Turbonilla cf. subumbilicato, GRAT.- —- -——- 19 1,62 

228 MSMLAETÜTAT US" BROGOZE e SS SE 16 146 

25. MDETT TV, műtdbYVe OD NÉ St ESÉSE Et 15 128 

24. ÜREMÜLRVA TBGUSSUNELÖRN at eze 15 1,28 
25. Barduta S JÓVaNN ett BAT SÉRE KERT AEK SS SE RE 15 1,28 

26. MKOCÍVUS SDATULÚSÁBBROGG Age ENE 14 1,19 

27. mMűrbonülla efa pltcatúta SBROGC., E Ej 14 119 

98. NYenüta "PICta LNB ESSEN EEt 2 böszme kesett UIN 153 196114 

29 Oonus (Lepto-) Dujardini DESx. edett Men BE ese 3 [88 ő 

30. Pleurotoma, (Drillia) crispata JAN. -- --. -- 1141 0,94 

31. EINOMUNACOSLATAMBROG OS EEEN SEEN j 114 0,94 

4325 Üstnea  rochledr BONT Ess eza ERes e  Es 10 0,85 

At VEZTINETÜS : UNÉONÉVS SETÉTANYT St St TT ESSEN SE 9 0,77 

34. TEA dentáta IBASTS SZT ee te Tee 9 0,77 

Szo: Venus multilamella LAM.. ... este te ázggetátt 2] fej 068 

36. Oonus (Lepto-) Brezinae H. et s B Z2 Nee mese / lt 7 0,60 

37. Cerithium ef. Bronni-jorme, BIB. - , es EE 7 0,60 

38. MT TECONULÚS " TJIBSET E ST e Se 7 0,60 

x39. Tűrvatelta Archimedts "BRONGT. " Se vezet e 6 0,51 

40. Műurdonita. pugmaca GRAM NN ESZRAN SES ES 6 0,51 

41. Dentalium fosstle L. b s vvaeg er LO me geezep venysalgol a ÉVaÉSeT 6 0,51 

42. Üythereászpedemontana AG: , -- !osa Masa szal sss 6 0,51 

Összesen --- ---[] 1050 8945"/o 

Ha most összehasonlításokat teszünk a felső-lapugyi táblázattal, 

először is azt találjuk, hogy annak 42 leggyakoribb faja együttvéve egyedi 

számaival kiteszen 75,259/9-ot, úgy hogy a még hátralevő ritkább fajokra 

(353) — együttvéve jut 24,75 9/o . 
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F.-Lapugynak leggyakoriabb fajai közül Bujturon csak a csillaggal 
megjelölt 6 faj szerepel mint hasonlóképen gyakori faj; a két fauna közti 

hasonlóság tehát e tekintetben is kicsinek mondható. Ennek okát azonban 

részben abban is keresem, hogy dr. MÁRToNFI gyűjtése nem volt eléggé 

kiadó és tényleg leginkább az apróbb fajokra kiterjedt. 

Ha még Kostej és Bujtur puhatestű-faunáját is összehasonlítjuk, azt 

látjuk, hogy azoknak leggyakoribb alakjai közt is van 7 közös faj, azok 

t. 1., melyeket a táblázatban kereszttel (--) megjelöltem; sokkal kevesebb 

tehát, hogysem a két fauna közti hasonlatosságot feltünőnek lehetne mon- 
dani. Körülbelül ugyanaz a viszony mutatkozik tehát e két lelethely közt, 

mint F.-Lapugy és Bujtur közt. De, a mint már az elébb kiemeltem, a buj- 

turi gyűjtés nem volt kielégítő arra, hogy ezt a viszonyt mint véglegesen 

megállapítottat el lehetne fogadni. 

De a még távolibb tertier medenczék vagy öblök KELÉlEgÉt lelet- 

helyeivel való összehasonlításnak is meg van a tanulsága. Igy például, ha 

az én f.-lapugyi táblázatomat SruR DÉNEs-nek a Soos és Vöslauw bádeni 

tályagára vonatkozó táblázatával (id. mű 308—5309 I.) összehasonlítom, azt 
látom, hogy az általa felsorolt 530 leggyakoribb fajból F.-Lapugyon is első- 

rendű szerepet játszik 11 faj, úgymint : 

Natica helicina BRocc. 

Pleurotoma coronata MÜNST. 

Fasciolaria hilineata PARTSCH. 

Columbella subulata BRocc. (nassoides HöRnx.) 

Conus Dujardini DEsn. 

Chenopus alatus Ercew. (per pelecani HöRx. non Pnru.) 
Buccinum restitutianum Fowr. (costulatum HöRx. non BRocc.) 

Turritella Archimedis BRGr. 
Mitra serobiculata BRocc. 

Turitella, bicarinata, EBrcnw. 

c turris BAsT. 

míg a többi SruR-tól felsorolt faj a F.-Lapugyon másodrangú szerepet 

játszó fajok közt kevés kivétellel megtalálható. Egészen helyesen következ- 

tették tehát a f.-lapugyi faunával foglalkozó korábbi kutatók, hogy ennek 

a faunának legközelebbi rokona a bécsi medencze bádeni tályagjának a 
faunája. 

Még feltünőbb a hasonlatosság a kosteji tályag és a Sruk D. által táb- 

lázatosan föltüntetett S00s és Vöslau bádeni tályagának a faunája közt; 

mivel azokban már 14 közös faj constatálható, melyeket a kosteji táblázat- 

ban I] jegygyel tüntettem föl. Dr. BörrGER 0. a mélyebb szintű kosteji tá- 

lyagban gyűjtött faunának összehasonlítása alapján ugyanerre a következ- 

tetésre jutott, a mennyiben az általa meghatározott fajoknak 841/20/9-a  azo- 
nos a bádeni tályag faunájával. 

KKK 



t9 L9 H KOCH ANTAL I. 

Befejezésül a f.-lapugyi kövült faunára vonatkozó még egynehány 

megfgyelésemet kivánom előadni. 

A magunkkal hozott sok tályagpróbának, de különösen a csigák üre- 

géből kikerült anyagnak iszapolási maradéka helyenként gyérebben, de 

egyes pontokon igen sűrűn egy nagyon érdekes és gazdag mikro- 

faunát tartalmaz, melyből csupán a puhatestűeket tanulmányoztam eddig- 

elé. A parányi csigák és kagylók egy része ismeretes nagyobb fajoknak 

fiókáiból (Brut, juv.) áll, melyeket a legtöbb esetben a kinőtt példányok 

alapján meg lehet határozni. Vannak azonban közöttük még nagyobb szám- 

mal valódi törpe fajok, és ezek között sok érdekes alak, melyet HöRsEs M. 

és R. munkái alapján nem lehet meghatározni. Ezeknek behatóbb ismer- 

tetése későbbre marad. 
Hogy egyes pontokon mennyire összehalmozva fordulnak elő ilyen 

parányi puhatestű alakok, arra nézve példának csak a Pareu Muntyánuluj- 

ból hozott zöldes szürke tályagpróbát hozom föl, melynek egy körülbelül 

galamb tojás nagyságú darabkájából, egyéb állatmaradványokon kívül, kö- 

vetkező puhatestűeket mostam ki : 

(Gonus ref, antedílúvianus BRUG.  -— 2. 2.452 El peld. 

Marginella ((Gibberula) minuta. PFRIF. 7 Tea 

Mitra. (CGostellarta)! interinittens TEL ret Au. sss 

(vollumbella (Mitrella) carinata HILB. 129. kzt DONE 

s Buccinum (Zeuxis) restituttanum HÖöRNES. --. -- 1 A 

( sp. ind. Ket eg Mea zt e ELER e e 1 BRNAGET 

Murex (Occenebra) caelatus GRAT. juwv.--- --- --- 1l 4 

Pleurotoma (Mangelia) rugylosa PHIL. MEA 

Pleurotoma (Clathurela) Juliana PaRrscH. ... -.. 1l e 

10 ( (ID ELÜGOJ NTGYTRGÉYV GEN? VOLA S TONOZJ A SARAT VESE JEE 

PIGÜTOtON VASI étek gaz zzz tEétetg 4 BEST ASE VEREBET AZA 

(GTV VVUNT VES GON ÚLTNŰ 0 (OGY TA S SEA NSZ NE 14 a 

( DET VEMSÜNYY MBE EE SET ESA BE AKUTA 

( bilineatum HÖöRN. ES NEZ SAS ASE 

15 ( Sp. És tése sel és zzz je esse ést 

Turitella Archimedis BRwGr. hegyei ... ..- 

Trochus sp. 1.3 sr ezzíseeet E AL EN ES 

HOSsÁNUS COSLATUSABROGÓ: ME ELS A EST JES 

OLT LES DR EGY OES E ESZES e e 

20 Odontostoma plicata MOoNT. re oo azt eze 

Turbonilla pygmaeca GRAT. Be vé zEre z Eg est 

Seissurella sp. szag: 3 FEDI ÉSE ÉREK , Éhes 

IVa cazás 0 SES DÍTÁJA E SEN MESS JE LEESMÉET ? 

Natica millepunctata LAM. 20 a tte 3 5 

25 Neritina Grateloupama FÉR. ... --- a 

Eulhma polita 1. - 3 béke) té SERÉNY Ete 

c SDÜLObAa DONE ALIST veg. (CSS Viz s 

( lactedc. d ORB. x Aazó zet [ TEA fb jam fa jom b fa ja mk) UT A 

00 Rissoa Mariae d ORB, s s ESZT é na 
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s0 hissoa Zetlandica MOoNT. A) INN 2 példa 
c S ÍLÖSÜSLÉBASTÓA ász sgt ká S $t2 (AAS 

(IPARA TEK BTS A e EGOTLS ÉN AT 91 FA 

Paludina ef. effjusa FRAUNF. 

ff A OÁN ATA DANS 

Bulla Brocchi MicnTr. 

íj miliaris BRocc. . . 

c ef. truncata ADAMS 

COD NLS ÜST ZAN S a NR se ee e SE 

Dentalhtum incurvum, REN. — --- --- - 

Gasteropoda dív. ind. töredékek... si göe 1 

MID ÍVETVLONN SZOSANA VELE 1 IEP LHNTL SS EV ALA ÉT 

Venus Dujardíini HöRx. juv. — - 

(irce minima Mowxr. juv. ef 

(ardium papillosum Pont 0. 

45 Ghama sp. juv 
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HV ÜLET ÖLNEK VNC EZÜKS TŐNN TÉRTSE S ESE AN ll et E ELSE ESÉST MAZO EBA 

Nucinella, ovalis Woop. 

AN OOAETSTN OG KT KEY ő ES esse köss alán LETÉT ÉSE 

Modiola cef. biformis RENN..-. a 
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s 
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a PDI FA tk ak tek 
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a 

ó 

Összesen tehát 50-nél több faj 108 példányban. 

Feltünő az általam gyűjtött és megvizsgált kövült puhatestű-héjakon, 

de különösen az ifjú kagylókon még az, hogy a búb közelében csaknem 

mind meg vannak fúrva. Ezeket a fúrásokat Natica, Murex és Buccinmum 

csiganemeknek fajai, a legújabb vizsgálatok szerint mirigyből leválasztott 

sav (kénsav?) segélyével végezik, hogy az átfúrt kagyló vagy csiga puha 

testét kiszophassák. Ezen három csiganem tényleg sok fajjal és igen nagy 

egyedszámban van képviselve a felső-lapugyi faunában, s így ezeknek a 

túlságos elszaporodása lehet az oka annak, hogy a kagylók, melyeket leg- 

inkább pusztítottak, még pedig már zsenge koruktól kezdve, nem juthattak 

kellő kifejlődésre a mediterrán tengernek felső-lapugyi öblében. A kagylók 

nagyon is alárendelt voltának egyéb okát nem tudnám adni, annál kevésbbé, 

mert hiszen a túlnyomóan iszapszerű lerakódás nagyon kedvező talajul 

szolgálhatott volna a tunya, alig mozgó kagylósok osztályának. 

A túlnyomóan iszapos lerakódás arra mutat, hogy Felső-Lapugy kör 

nyéke a f. mediterrán tengernek egy mély és csendes öble lehetett, melybe 

a délre elterülő szárazföldről sok iszapot, és csak igen ritkán homokot is, 

vittek be a folyó vizek. Ezen öböl egyes pontjain ennek daczára olyan tiszta 

lehetett a víz, hogy még a. telepkorállok is tenyésztek, habár összefüggő na- 

gyobb telepeket, vagyis korálmészkőpadokat, nem is hozhattak létre. 

A Maros völgye a felső mediterráni korszakban egy hosszúra nyúlt tenger- 

szorost képezhetett, mely a erdélyi beltengert a nyiltabb magyar mediterráni 

tengerrel összekapcsolta volt, s ennek a tengerszorosnak partjaiba nyúltak 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 15 
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bele sorjábán azok a kisebb nagyobb öblök, melyek a partövi (littoralis) dús 

tengeri élet fejlődésére és virágzására oly kedvezők voltak, hogy mai nap- 

ság mint kiváló kövületlelethelyek tanuskodnak arról. Ilyenek F.-Lapugyon 

kívül nyugot felé Nemesest és Kostej, kelet felé Pánk és még odább. a 

Sztrigy öblének számos kövületlelethelyei, első sorban Bujturral. Habár 

mindezek a kövületlelethelyek jól ki vannak már zsákmányolva, kivánatos 

volna mégis, hogy újból tömeges gyűjtések eszközöltessenek azokon, hogy 

az eredményt olyan értelemben föl lehessen dolgozni, a mint azt most 

Felső-Lapugygyal tettem, s így mód nyújtassék arra, hogy eme teljesen ana- 

log lelethelyek faunái az uralkodó fajok szempontjából újra összehasonlít- 

hatók legyenek. 

A BALATON ISZAPJÁNAK SZIVACSSPICULUMAI. 

Dr. TRAxLER LÁSZLó-tól.! 
1 1898. szept. 8-án. , 

EHRENBERG mikrogeologiai munkálataiban? a kőzeteket alkotó édes- 

vizi bacillariaceák társaságából ritkán hiányzó szivacsspikulumoknak 

valamely fajhoz való tartozását meg sem igen kisérlette kipuhatolni. Még 

BowERBANK is egy floridai infusorium földről téve említést," csak bizonyta- 

lanúl meri ebben a Spongilla Bayleti BwBK. és a Spongilla Meyem CRTR. 

amphidiskusait meghatározni, a többi spikulumokból pedig mintegy csak 

mellesleg becsüli fel a St.-John folyamban élő fajok körülbelőli számát; 

ez akkor egészen természetes is volt. EHRBNBERG idejében az édesvizi sziva- 

csok és ezek kovarészei úgyszólván teljesen ismeretlenek voltak, BoWERBANK 

is mindössze csak 19 fajról birt tudomással. Az idő óta azonban ismere- 

teink jelentékenyen megbővültek ; a földnek alig van része, a hol édesvizi 

szivacsot már ne gyüjtöttek volna, nem egy terület van jól átkutatva, és az 

ez idő szerint ismert fajok száma immár a százat megközelíti. Ismerjük-e 

fajok spikulumainak alakját és nagyságát, elrendeződésükből következtet- 

hetünk a fosszil fajok kovarészeinek összefüggésére is, és vállalkozhatunk 

ismeretlen fajok összekeveredett spikulumainak több-kevesebb valószinű- 

séggel való csoportosítására is. E módszert, a mely az egyedüli a letünt 

geologiai korok spongilla faunájának megismerésére, miért ne értékesíte- 

! Bemutattatott az 1897. november 3-án tartott szakülésen. 

: Mikrogeologie. Berlin. 1854—56, és számos egyéb kisebb dolgozataiban. 

5 Monograph of the Spongillidae. Procedings of the Zoological Society of Lon- 

don 1863. p. 444. 
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nök a mostkori lerakódások szivacsainak tanulmányozásánál i5? Három 

ízben kisérlettem már ilyet mey ,! most pedig nevezetes példával mutatha- 

tom ki, hogy ez nem csupán kényelmes, de egyúttal igen hálás és nem 

kevésbbé biztos segédeszköz az ismert élő fajok földrajzi elterjedésének 

megállapításánál is. 

A Balaton tó szivacsfaunáját legújabban dr. VÁG JEnő tanulmá- 

nyozta igen behatóan." Alkalma volt itt több ízben különböző évszakokban 

huzamosb ideig tartó kiterjedt gyüjtéseket eszközölni, és több százra menő 

példány alapján e tó különböző pontjain három, vagy a kis Balatont is 

ide számítva öt szivacsfajt állapított meg. Tekintetbe véve azt is, hogy a 

Balaton tóban előtte már ketten is kutattak szivacsok után, bizvást felte- 

hetjük, hogy a föld kerekségén e szempontból jobban felkutatott tó aligha 

létezik. IÍs mégis a Balaton iszapjának mindössze két próbájában három oly 

faj spikulumait találtam, a mely fajok az eddigi gyüjtők figyelmét elke- 

rülték, és a Balatonra nézve egészen újak. Az 1894£-ik évben kérésemre 

ERpős JEső gyógyszerész úr sziveskedett nekem a Balaton két pontjáról 

iszappróbát küldeni,? nevezetesen Badacsony és Révfülöp mellől. Az előbbi 

igen finom, növényi törmelékeket és durva fövenyt nem tartalmaz; a rév- 

fülöpi pedig, a mely közvetlenül a parti nádas mellől vétetett, legalább is 

fele részben ilyenből áll; mindkét próbában bőven vannak diatomák és 

szivacsspikulumok. Ezen iszappróbákat tömény salétromsavban való főzés 

által megszabadítottam a szerves és az oldható alkatrészektől, azután 

THOULET-féle oldattal az oldhatlan ásványi alkatrészektől, majd pedig isza- 
polással az apróbb könnyű diatomáktól választottam el. Ily módon a spi- 

kulumokat zavartalan tisztaságban vehettem vizsgálat alá, és a 10—10 

mikroskopi készítményben a következő fajok spikulumait figyeltem meg: 

Spongyilla lacustris LBEN. 

Gemmula és parenhimtűi a badacsonyi iszapban elég gyakran fordul- 

nak elő. 
Spongilla fragilis Leyd. 

Gemmulatűiből igen sok van úgy a badacsonyi mint kiváltképen a 

révfülöpi iszapban. 

Trochospongilla horrida WELTNER. 

Mindkét próbában, de különösen a badacsonyiban nagyon gyakoriak 

: Földtani Közlöny. 1895 109—12, 178—80, 1896. 25—27 I. 

7 A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. 59—63 I. Buda- 

pest, 1897. 

" Ez alkalmat is felhasználom, MHogy a lekötelező szivességért ERDŐS JENŐ 

úrnak nyilvánosan is köszönetemet fejezzem ki. 07 

j) a 
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e faj félreismerhetlen skelet- és gemmulatűi, az utóbbiban ampkidiskusait 

is sikerült találnom. 

Ephydatia fluviatilis LBEKN. 

A révfülöpi iszapban e faj amfidiszkuszai az összes gemmulaspikulu- 

mok közt a leggyakoriabbak, kevésbbé sok van belőlük a badacsonyiban. 

Ephydatia Mülleri LBEx. 

A révfülöpi iszapban előfordulnak úgy amphidiskusai, mint a sok 

többi között is felismerhető skeléttűl. 

Ezen sok többi skeléttű valamennyi sima, alakjuk az orsós és 

hirtelen hegyesedő közt mindenféle átmenetben váltakozik, szintúgy vál- 

tozó hosszúságuk és vastagságuk is nyilvánvalólag mutatja több fajhoz 

való tartozásukat. Köztük a Spongilla lacustris LBKN. a Spongilla fragilis 

Leyd. és az Ephydatia fluviattlis LBKN. skeléttűit kell keresnünk. Néme- 
lyek közülők megegyeznek ugyan a Spongilla (arlteri BwBK. gemmulatűi- 

vel is alak és nagyságra nézve, de e fajt tisztán ez alapon kimutatni, mint 

az európai fajok közt az egyetlent, a mely spikulumainak semmi jellegzetes 

sajátságuk nincs, egyátalán nem lehetséges. 

Minde spikulumok csakis az elhalt telepekből juthatván az iszapba, 

kétségtelenül mutatják, mely fajok élnek az illető helyeken : Révfülöpnél 

kiváltképen az Ephydatia fluviatilis LBEN. és a Spongilla fragilis Leyd, 

mellesleg pedig az Ephydatia Mülleri LBKx. és a Trochospongilla horrida 
WELTNER; Badacsonynál pedig különösen a Trochospongilla  horrida 

WELTNER és a Spongilla fragilis Leyd., alárendelt mennyiségben pedig a 
Spongilla lacustris LBEx. és az Ephydatia fiuwviatitis LBks. E fajok közül 

eddig a Trochospongilla horrida WELTNER a Balatonból teljesen ismeretlen 

volt, az Ephyditia Mülleri LBKx. és az KEphydatia fluviatilis LBKN. pedig 

csupán a kis Balatonban észlelték. Nem valószinűtlen ezenkívül, hogy még 

több helyről származó iszappróbában még több faj spikulumaira is ne 

lehetne akadni : de ha esetleg az eddigiekkel ki lenne is meritve a Balaton 

faunája, már ez az eredmény is elég bizonyság arra, hogy hasonló vizsgála- 

tokkal foglalkozni zoogeographiai szempontból is érdemes dolog. Könnyebb 

ez, mint az élő szivacsok fáradtságos felkeresése, a mely sokszor lehetetlen 

is lehet; iszappróbát ellenben az esetleg nem szakértő gyűjtő utján is 

könnyen szerezhetni bárhonnan 15. 
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A SZOVÁTAI ILLYÉS-(M EDVE-TŐ, 
IRTA 

Dr. LENGYEL BÉLA.FY 

Szováta Erdélyben, Maros-Torda vármegyében, Marosvásárhelytől 

mintegy három órányira fekszik. A községhez igen közel sóhegyek emel- 

kednek, melyek valószinüleg a parajdi sótelep kiágazásai. A község határá- 

ban már régebbi időtől fogva használatban van egy kis fürdőtelep, melyet 

leginkább csak a környékbeliek keresnek fel nyaranként. A telep közvetet- 

lenül a sóhegyek alatt fekszik s fürdőül a wWeketetóv vize szolgál, mely- 

nek elemzését 1880-ban HANKó ViLmos főreáliskolai tanár tette közzé.Ft 

Ennek közvetetlen szomszédságában terül el az Illyés-tó, melynek megte- 

kintésére és a víz elemzésének végzésére tulajdonosa, ILLYÉS LaJos birtokos 
űr szólított fel. 

Az Illyés-tó mintegy 8$—10 holdnyi területet foglal el. Meredek hegyek 
veszik körül, melyek gyönyörü lombos erdővel borítvák. A tó partjain itt- 

X Előadta az 1898. évi márczius hó 2-án tartott szakülésen. 

kk Hrtek. a természettud. köréből, kiadja a m. tud. Akademia. X. kötet, 14-dik 
szám, 
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ott előtörnek a sósziklák, melyek némelyike 30—40 m magasra emelkedik 

a víz tükre fölé. H sósziklákat a kincstár sóőrökkel őrizteti, kiknek apró kis 

házikói a tó körül, az erdő zöldjéből fehérlenek ki. A tó vize sötét szinű, 

csendes ; mélységét átlag 20—25 m-re lehet tenni. 

végén folyik le. A nagy tóval szűk szoroson keresztül közlekedik a cZöld- 

tós és ezzel folytatólag a c Vöröstóv. E kettő területre nézve sokkal kisebb 

az Illyés-tónál, de szintén mélyek. Megnevezésüket a bennök lévő víz 

szinéről kapták ; a víz ugyanis az egyikben vöröses szinű, a másikban sma- 

ragdzöld. E tavak csak a nagy tóról közelíthetők meg, mert olyan magas 

és meredek sósziklák veszik körül, melyeken leereszkedni alig lehet. 

A három tó újabb keletű s keletkezésüket többen látták. Eléggé 

érdekesnek és fontosnak tartom, hogy két szemtanú hiteles nyilatkozatát 

egész terjedelmében itt közöljem. 

Az .llyés-féle Medvetóv keletkezése Szovátán. 

Jegyzőkönyv 

felvétetett 1897. october 30-án a szovátai közjegyzői hivatalnál, a Szováta község 

határában a Cseresznyéshegy aljában fekvő Illyéstó (Medvetó) keletkezése alkalmával 

jelen volt szemtanuk kihallgatása tárgyában. 

Megjelenik szovátai Szőts Antal sóőr és az Illyéstó keletkezése felől következő 

nyilatkozatot teszi : 

1878-ban lettem sóőr s így határozottan állíthatom, hogy a következő évben, 

tehát 1879-ben történt április vége felé vagy május hó elején, midőn hajnalban néhai 

Lőrinczi István társammal a sóhegyek őrzése végett körjáratra indultunk. A Pálné 

gödrét megkerülve, virradatkor utunkat megint az őrház felé vettük s midőn a 

nevezett gödör keleti oldalán a szélétől 50—60 lépésnyire haladtunk el, megrázkodott 

lábunk alatt a föld s mi egyensúlyt vesztve elestűnk; az ezzel ugyanegy pillanatban 

történt irtózatos mennydörgésszerű robajra a Pálné gödrének feneke, mely a környék 

legszebb bújatemyészetű és sósziklák között fekvő kaszálója volt, teljesen eltünt előlünk 

és helyébe mintegy 40—50 méter átmérőjű, tömör sóból álló, falmeredek szélű tátongó 

sötét szakadék képződött, melynek fenekére a még derengő félhomály miatt lelátni 

sem birtunk. Megemlíteni szükségesnek tartom, hogy ezen föld süppedés azon mere- 

dek partok által szegélyezett jelenlegi tóhelyen történt, a hol sófalvi Illyés Lajos úr 

első fürdőházát emelte. — A tónak a Oseresznyéshegy felé eső része még ezután 

circa másfél évig kaszálónak szolgált s csak a jelenlétünkben történt hegyszakadék 

megtelte után öntötte el e rétet is a víz és süppedt le a víz alá került alsó sóréteg. 

Megemlítésre méltó, hogy az azelőtt a réteken át folyó posványos patak vize körül- 

belől egy év leforgása alatt töltötte és iszapolta be a feneketlennek látszó földnyilást. 

Hogy a meggyülemlő víz azonnal a jelen hőmérsékletét kapta volna, nem mond- 

hatom, amivel a meredek partok miatt csaknem megközelíthetlen volt s így senki 

víz hőmérsékletéről meg nem győződhetett.s 
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Hogy ezen általam elbeszélt eset így történt, s az elbeszélést a legjobb emlé- 

kezetem szerint tettem, aláírásommal megerősítem. 

Szóts Antal, 8. k. 

Megjelenik szovátai Kiss Sándor nyugalmazott sóőr és az Illyés-féle tó kelet- 

kezésének történetéhez következő elbeszéléssel járúl hozzá : 

cSzőts Antal elbeszélését végig hallgattam, de én is mint szemtanú jelentke- 

zem, hogy a tó keletkezésére vonatkozó élményemet elbeszéljem. — A helyszinelés 

itt Szovátan 1873—1874-ben folyt le s ezután egy évvel tehát 1875. év nyarán — 

jól emlékszem éppen Úrnapjának délelőttje volt — néhai Simon András sóőr tár- 

sammal a mostan az Illyés-tó fenekén levő réten szénát gyüjtöttünk. Délelőtt 11 

órakor a hirtelen gyülemlett felhőkből borzalmas égi háború mellett nagy záporeső 

keletkezett; a Cseresznyéshegy felől jövő két patak rohamosam felnőtt s magával 

sodorta az általunk boglyába gyüjtött szénát s levitte az ugynevezett Zoltán hegy 

alá, mely alatt a patak vize ezelőtt a sóüregekbe lefolyást nyert. A hatalmas felhő- 

szakadás után tapasztaltuk, hogy a víz a cZoltáns alatt nem folyik le, hanem terje- 

delmes tóvá gyült össze. Merem állítani, hogy a víz azután többé sohasem folyt le, 

hanem terjedve, szaporodva mostani tömegét nyerte; a Szóls Antal említette földsza- 

kadás valószinüleg azután történt. 

Az elmondottak valóságáért bármikor helyt állok s igaz kijelentésemet alá- 

irásommal bizonyítom illetve kézjegyemet alkalmazom? 

keresztvonás Kiss Sándor, 

magyar név irója Illyés Kálmán, s. k. 

Folytattatott 1897. November 9-én. 

Megjelenik László János szovátai lakos és a tó keletkezése tárgyában a következő 

elbeszélését véteti jegyzőkönyvbe : 

Tizennyolcz éve múlt el, tehát 7579-ben egy őszi nap délutánján lehetett, 

midőn mint akkori vármegyei erdőőr, a havasi ölfavágóktól tértem haza s elhaladva 

azon a helyen, hol most a ferenczrendi szerzet kápolnája áll, minden előzetes ok 

nélkül hatalmas dörgés keletkezett, mely a földet a lábam alatt megingatta. Körül 

tekintve borzadva látom, hogy a sószikla, mely a Pálné gödre fölölt magasam állott, 

a rajta lévő sóőr kalibával együtt hirtelen alázuhamt és a. mélyben szemem előtt 

eltünt, utána pedig hatalmas füst — illetőleg lehetséges, hogy por szállott fel. Hogy 

a földomlás helyére mi keletkezett azt nem láttam, mert a rémülettől nem birtam 

oda közeledni, de haza sietve Dékáni főerdésznek a látottakról rögtön jelentést 

tettem.) 

VFelolvastatott és aláiratott 

kest ts 
Illyés Kálmán s. k., László János s. k. 

közjegyző. 

A tó keletkezési idejére nézve a két nyilatkozó eltér egymástól, a 

mennyiben az egyik a tó keletkezését 1879-re, a másik 1875-re teszi. Tény 
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az, hogy mikor 1873 —1874-ben a helyszínelés volt, a tó még nem léte- 
zett, mert a telekkönyvekben említés sincs róla téve. 

A tó keletkezését illetőleg előttem valószinűübbnek látszik Szóts Antal 

elbeszélése, mert a tó vizének chemiai alkata és hőmérséklete ellene szól 

annak, mintha a tó felhőszakadás révén keletkezett volna. Nem kételke- 

dem abban, hogy 1875-ben ott nagy felhőszakadás volt; de nem lehet 

feltenni, hogy a tó 60"-os vize ebből eredne. Valószinűbb, hogy mélyről 

jövő meleg források a sósziklákat lassanként feloldották és ezek földrengés- 

szerű robajjal elsülyedtek; helyüket azután lassanként kitöltötte a meleg 

ásványvíz. Hogy nagy mélységből jövő meleg forrásoknak kell a tó 

fenekén lenni, bizonyitja az a körülmény, hogy a víz hőmérséklete éveken 

át olyan magasan áll. Az a feltevés, mint ott a helyszinén megjegyezni 

hallottam, hogy a víz magas hőmérséklete a tóba elsülyedt erdő s átalában 

növényzet korhadásából eredne, nem fogadható el, mert meg kell gon- 

dolni, hogy akkora víztömeget mint a mekkora a 8—10 hold területű, s 

átlag 20 méter mély tóban van, a beléje sülyedt növényzet még akkor sem 

volna képes oly magas hőmérsékletre heviíteni, ha azzal a növényzettel 

tűzelve, futenék a vizet. ) 

A víz chemiai elemzése a szokásos módon ejtetett meg. Eredménye a 

következő : 

I. Az Illyés-tó elemzésének adatai. 

Tevőleges alkotórészek : 

1000 gy vízben van : Egyenérték 9/0 

INAK vsz SZEKSZ SO ZAGTBEE JA 99097 

Ca ask (ODA SY kesek Us jövő 0,750 

Mg ESEN OZ KÖD A MBÁLATA 0,148 
Fe ÚTODGDA HAN ZSTNZLAN UBS 0.005 

100,000 9/9 

Nemleges alkotórészek : 

01 sszzztt MELL SZÁVÉ EZ EJT ROTT ANNE ÉSEÉÉES 99.387 

Br OG LU ÁSÁS TU set 0,002 

501 1,01750 c ERTS VERÉSSEL 0 851215) 

C0O5. 0,09800 a , 0,052 

100,0009/9 

5102 0,00937 c 

233,74726 gi 

Az összes szilárd alkotórészek mennyisége 299,74796 gy. 
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II. Az Illyés-tó elemzése. 

Az alkotórészek sókká átszámitva. 

A víz fajsúlya : 1,17377 15" GC mellett. 

A víz hőmérséklete : 16—209-tól egész 607 C-ig. 

1000 gr vízben foglalt szilárd alkotórészek : 

INENÁŐTTS vett KR KESZ MENSZMN 231,52140 or 

IN AT ÁNN E átt at ös ÜT ÉLEK 000977 ( 

JA ESZAK Ez e KA ESETESMEZE Zü VESE 0,28020 a 

CGANOLAS zzz kesz és 0,32003 u 

CaNo am ezet ét alt c 144142 c 

CA GOSe L tes ze EL 0515220 4 

MS GOSESzsteen ház A 0,01287 c 

DOSZ zt tb HA MBE 0,00937 c 

233,74726 gy 

Az összes alkotórészek mennyisége : 233 74726 1 

A víz hőmérsékletét alig lehet egy számmal kifejezni, mert a tó 

különböző pontjain és különböző mélységben a hőmérséklet nagyon válto- 

zik. Említettem, hogy a tóba kis hegyi patak vize ömlik, mely a tó felüle- 

tén terjed el; a tó vizének olyan nagy a fajsúlya, (1,17377), hogy ez 

okból az édes víz nem elegyedik vele azonnal. Ennek megfelelőg a víz 

hőmérséklete a felszinen és nehány centiméter mélységben 16—20", mé- 

lyebben azonban már 30—40" s már három-négy méter mélységben 60" C-t 

is mértünk. Mindamellett a tóban nemcsak lehet fürödni, sőt a fur- 

dés felette kellemes benne. A víz igen nagy fajsúlyánál fogva az ember 

nem sülyed 0 és az (18, a ki az uszás ERNEK Tá nem ő bátran S 

kényelemben is részesül, hogy a viz hőmérsékletét tetszés szerint és. 

lyozhatja. Elegendő ugyanis kézzel vagy lábbal a víz alsóbb meleg rétegeit 

felkeverni, hogy az a felső réteggel elegyedjék. Ha nagyon is felkevertük a 

vízet, s hőmérséklete nagyon is magas lett, akkor egy-két tempóval odább 

uszunk s ott már ismét langyos vagy épen hideg réteget találunk. 

Úgy vagyunk értesülve, hogy a tó tulajdonosa nagyobb szabásu 

fürdőtelepet szándékozik létesíteni, a mi meg is érdemli a fáradságot és 

költséget. Hazánk, különösen pedig Erdély bővelkedik természeti ritkasá- 

gokban. Ott van a Büdös barlang, a Sz.-Anna tó, a Pokolsár (Kovászna) stb. 

8 most ezekhez csatlakozik a nagy, forró sóoldattal telt Illyés-tó, melyet 

festői szép vidék környez. Ez a tó megérdemli, hogy virágzó fürdőtelep 

létesüljön rajta, mert vizének ugy ehemiai alkata mint hőmérséklete, vala- 
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mint a vidék szűz levegője biztosítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy 

számos szenvedő visszaszerzi itt legnagyobb kincsét, egészségét. 

Ha az Illyés-tó vízének chemiai alkatát más hasonló vizekével össze- 

hasonlítjuk, kitünik, hogy az Illyés-tó vize ezek között is első helyet fog- 

lal el. 

A lényeges alkotórészek mennyisége egy literben : 

konyhasó bromid carbonat 

EAN AT ysoly e VO OL za MMKDELES hsz — 

Jajaj egét évüátb 46-i zol IE ses ászt VJKO JI e —— 

MÁAÜgage 5 Vak DZZROZ TAN OS EN E Esett ÖNÉ — 
Gmunden " .... JZÁKOK A Lea —— kk —— 

Reichenhall . ... HIZIZÍT ÁSSA OOO — 

Kreuznacho ILS (ÁGÁL 1 KE 

IKOLVOZBATESERE ET EONTKKG ECJ SEN E —— 

Gorgény-Doakna " 2A0TO NN Kz ea. — 

WMizakúa ta TIZAGEKEREt tl otta —— 

Maros- Ujvár 2X0X0A0)5 "aze szál VL ke 

yes ztŐ s EEZSKUÉ DON 0FOOG YA 0,165 

Az összehasonlításból kitünik, hogy az Illyés-tó echemiai alkatára 

nézve bármelyik sósforrás vizével kiállja a versenyt. Abban azonban 

vetélytársait felülmulja, hogy hőmérséklete ezekénél sokkal magasabb. 

Tekintve még a víz tömegét, a vidék szépségét és egészséges voltát : az 

Illyés tavat első rangú sósviznek kell elismerünk, s meglehetünk győződve, 

hogy ha megfelelő fürdőintézet létesül rajta, csakhamar a legelső rangú 

sós-gyógyviz hirnevére fog szert tenni. 

SÓKIVIRÁGZÁS A RUSZANDA TÓ PARTJÁRÓL 
KALECSINSZKY SÁNDOR-tól.F 

Melencze mezőváros, Torontálmegyében a Ruszanda tó partján fek- 

szik. A tó a Tisza lolyam árterületén, annak balpartján van, a legközelebbi 

hegységektől a Fruska góra végnyulványától délnyugatra, mintegy 50 km- 

nyire. Ruszanda tó tükre körülbelül 6 ( ] km-nyi területű, sárgás szinű lú- 

gos ízű és sajátszerű szappanlugra emlékeztető szaga van. Egy idő óta 

gyógyfürdőnek is használják. 

Száraz és szeles időben a tó környékén fehéres sóréteg kivirágzik. 

Ezen sókivirágzásból Haravárs Gyura főgeologus gyűjtött nagyobb meny- 

nyiséget, a melyet azután részletes vizsgálatnak vétettem alá. 

rk Felolvasta a m. földtani társulat 1898. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén. 
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Az összesepert fehéres sárga szinű anyag csupán 46,689/9 vízben old- 

ható sót tartalmazott, a többi 53,329/9 súlyrész főképen homokból állott. 

Az alábbi elemzéseket a homoktól megszabadított és vízfürdőn meg- 

szárított sóból végeztem. Az egyes alkatrészek súly szerinti módszerekkel 

határoztattak meg s majdnem minden alkatrész két megegyező kisérlet 

középértékének felel meg. —- A só platinatégelyben kiizzítva szép fehér 

szint ölt fel. 

A ruszandai sókivirágzás 100 súlyrészében van : 

INAST (ÖN TEL SE te ek E RV és eszén ig rétet 

TEA NON Aa TÜSÁN sé EY SZOL, ADÉSENŐ SZÉ 0,228 

GalórmmiCaj kese KEST ASE 9 st 0,100 

MEGNE S ÚT VON Es Éz BEN STATE alte 0,055 

Vasrés Timföld (Bes0s 3 AION 0. nyomokban 
TÉS EKEN SO Aszad TÉS ess ag Kin ee 60,804 

SZÓTRAVANG OAH ENBE SZA EKE fezttát MOKÖS VE 1 2490 

Galon( Ces BELA KOSZA LVI SZES Méz l ot E NBLÉT 2828 

IOVASAVANSIÓZ EE Ez KÖME At 01009 
ELJ SrOSkoposBávÁZzA Mlszzttszezat ab 0,338 
IZZÍtÁSI:YESZTOSÓ B E ENE Ez Es szt atiai 

ÖSSZESONL A ZATÁSEZANT A 100,037 

Ha ezen elemzési adátok alapján sókká átszámítjuk, úgy a kivirágzott 

só képzelt összetétele a következő : 

Van benne 86,8690 Glaubersó (Na,50,); 4,0999 szóda (Na,CO.) és 

466990 konyhasó (NaCl, ezenkívül kisebb mennyiségű szénsavas káli, 

szénsavas mész, szénsavas magnesia. 

összehasonlíva : 
Nag C05  NaCi "  NasS0 GHSO 7 org 

Szeged környéki sepert széksó 

(Molnár Szermt) eaz Ez zs ESÚ OO 4 690/5 —-- 11,59/9 

Debreczeni széksó (Beudant sze- 

ad LAN) LAK ESZE ele NT E JEONAB 73,6 02 104 1318 

Ruszandat BÓL As tut 4,09 4.66 8686 (57 

Egyptomi (Beudant szerinfY .. 747 61 753 155 

Elő-India (Pfeiffer szerint)k ... 52.89 CZ 11,44 28,95 

Jellemző, hogy a Ruszanda tó partján kivirágzó só chemiai összeté- 

tele egészen eltér a felsorolt és a legtöbb magyarországi székes tavak körül 

található sókivirágzásoktól. 

Miként a felhozott példákból látjuk, a legtöbb külföldi és hazai só- 

kivárágzás főtömege szódából — szénsavas natriumból áll és csak kisebb 

X Dawa: Mineralogie 1868, 
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részben tartalmaznak kénsavas natront (Glaubersót) és konyhasót; mig 

ellenben a ruszandai só főtömege (86,860/9) kénsavas natronból és csak 

kisebb mennyiségű szódából és konyhasóból áll. 

A Ruszanda tó vizét 1866. évben dr. SCHNEIDER Józser bécsi tanár 

elemezte a következő eredménynyel : 

1000 súly rész vizben van : 

TENNI 7 GANAANSÉTS ÁTTÉR RE EVEZ ize bése lk ézáse; 0,086 

IVAN Za VfL E ÓL AAN Ta VÁRNOM SZÉ ÉSE 21007 

(ÉGER KERT Ba TSESÁKAÁRTTASETRBKESES AS E ME EBEÉ Vt 0,016 

IVAN SÍN Esés ZENERE K TB BTÁ NEY seret TÉS 0015 

Vas és timföld...  ..... SET SE e Ezrek habe] nyomokban 

IKOVASÁNY AG E E es PE NSZK ES 4 ds 0,001 

Kénsav ..... MEEROKÍRS AZ AS ÉS e EAK LAS lt Ka FA I44áha 

(Gmlkojre ts TÖRNE EE NENT MON ET s 161450 

BNOBDÍROKSANY a Met kB Jód Héé ELEK 9088 0,029 

Szénsav kötött. ..... EA Belat sz ét MNK K St 0,849 

Üez s TélTez kötötte stk felette szekták ZsAlKat s d (UGAKE 

SZERVES LÉSZEN A EE NN BIN SES ET BE-b sári 0,238 

összesen . ..... dá ást TGHAZGTHB 

Hókra átszámítva 1000 súlyrészben van : 

Kénsavas ikra sak atőeat tetés attó LESZ HE ay jele 0,160 

a INGE LELTMNS dl OS EHE MEZ SÁR Sz 1,880 

Natriumchlorid aj! . 2 evé Ves URAKAT Date 1893 

Phosphorsavas Natrium . ...... nrdktsáő 0,054. 

Szénsavas Natrium KEN S Fetsttta TASECÁMZTKSÜJ TŰ 

( Mész ... . Faji SzAlSEKke 0029 

( Magnesium HA 2hó 0031 

Kovasav : SL E ENAT 34 Bs lák MÉSET SSE 0,001 

Vas és timföld ..... MON É nyomok 

Szerves anyagok .. Mt És 0,238 

Veszteség  ... .. . ; ENE 0014 

összesen ki 6,276 

Ha mostan ezen elemzésből a vizben GY 4 ÖSSZES Gage bepárologtat- 

nók és így számítanók ki az egyes vegyületeket, úgy ezen sóban volna : 

Na,50, ELV zt E take sza etes LSE ESO ET 07ő 

NA Gere zeke érheti vi 89] 6 9/0 

INAS GO SZS E EREJÉN e Eálgset a) ezé ELSE 31,40/9 

Ezen összetétel egészen elüt a kivirászgti módtól, vagyis nem áll egye- 

sektől kimondott azon állítás, hogy a kivirágzott só hasonló összetételű, 

mint a víz, hanem a vizben levő egyes sók, úgy látszik, oldhatóságuk vi- 

szonya szerint szivódnak fel a talaj felszinére, hogy ezek azután itten kivi- 

rágozzanak. 



IRODALOM, 237 

IRODALOM. 

(13) Wopirska Isrvás: A nügybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület 
monographiája. (A m. kir. bányaigazgatóság megbizásából a tisztviselők 
adatainak felhasználásával szerkesztette WoDITSKA Isrván m. kir. mérnök, 
5 bányatérképpel, számos szövegkeppel és melléklettel. Nagy-Bánya. 
1896. 1—318 lap). 

Hazánk legfontosabb és történelmileg is legjelentékenyebb bányamegyéjét 

s annak történetét ismerteti az a jeles munka, melyet boldogult Prcn Awxran-nak 

cAz alsómagyarországi bányavárosokróli szóló két kötetes munkája mellé sorol- 

hatunk. A munka rövid ismertetése bizonyára a geologia munkásait is érde- 

kelni fogja. 

Nagy-Bánya nevét a Kereszthegy alján tátongó ősrégi xs Nagy Veremv nevű 

külvájattól vette. Már Szt. Isrvás idejében serényen munkálkodtak itt az első 

telepesek; Rivulus dominarum— Frauenbach néven emlegették ; 1088-ban a kunok 

feldulták és II. Géza 1141-ben szász gyarmatosokat telepített ide. Száz esztendő 

mulva 1241-ben ezeket is kipusztították a mongolok, a kik, mint tudjuk, egyik csa- 

patukkal éppen ezt a bányavidéket vették czélba; s többi között Radnát is, hol 
addig 30.000 munkás kéz működött, ők hamvasztották el. 

Lassan ismét kiheverte Nagy-Bánya ezeket a szenvedéseket és 1347-ben 

NaGy LaJos-tól már bányavárosi privilegiumot nyert, mely szerint a bányamester 

a városi bíróval és esküdtekkel biráskodott, míg az urburat (bányabér) a bánya- 
tisztek (cscansores) , ebbőllett a a Steiger, ) ca régi szokott mérték szerintv szedték. 
A. biró és esküdtek választották az aranypróbamestert (auri toctorum). A város 

3 mérföldnyi területet nyert a királyi földekből s a szükséges bányafát a szomszé- 
dos kővárvidéki koronaerdőkből, a meszet magánosoktól szerezhette be. A bánya- 
tisztek (scansores) hatásköre városi ügyekre nem terjedt ki. 1409-ben ZsIGmonD 
király bányabérszedőt (Comes Urburarorum), a későbbi kamaragrófot rendelte ki ; 
de 1409-ben Belgrád váráért Felső-Bányával (Mons medius) Aranypatakokat az 
összes arany-, ezüstéreztellérekkel pénzverés jogával és haszonélvezeteivel együtt 
elcserélte. 

A város ekkor érhette el virágzása tetőpontját, mert 1422-ben az egri 
püspök az idevaló plébánost 11 segédlelkész és egy efelvilágosodott predi- 
catorv tartására kötelezte. 1445-ben Nagy-Bánya BRawkovics többi jószágai- 
val HuwyapY JÁnos-ra szállt. Tőle örökölte Márvás király, a ki 1468-ban 13.000 
arany forintért haszonbérbe adta a FWuGGxn-családnak. 1490-ben a trónváltozás 
következtében betört ArseRr lengyel herczeg II. Urászzó fivére feldulta. 1508-ban 
Tnunkzo János kezére került a haszonbér. 1521-ben 56 §-ból álló bányaszabályzatot 
nyert Felsőbányával együtt (Bergordnung, Neustadt und Mittelberg). 

A mohácsi vész után a két király határvonalába kerülvén, iszonyú szenve- 
dések kezdődtek Nagy-Bánya és vidékére nézve. 1553-ban Casranpo biztosai részle- 
tesen leltározták FERDINÁND részére. Az altárna 674. öl hosszú volt és a szellőztetést 
külön aknák, a vízlecsapolást tárnák eszközölték. A 3—4— 8 lábnyi főtelér veres, 
fekete és hamuszinü ezüstérczeinek mázsája 100 lat ezüstöt és 100 lat aranyat 
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adott. A Zazarvíz alatt 80 ölnyire (a mai 4-ik folyosó) folyt a lefejtés s a Fernezely- 
völgyben 14 zúzómű, egy-egy 16 összesen 206 nyillal s 5 kohó működött. 

1560-ban Barassa MEwnyHÉRT-tet jutalmazta FERDINÁND Nagy-Bányával ; de 

már 1564-ben BárHony IsrvÁNn szálotta meg, a kitől 1565-ben Scuwawxpa LÁZÁR kassai 

tábornok foglalta vissza. 1567-ben JÁwxos ZSIGMOND részére BORNEMISZA BENEDEK 

foglalta el, az épületeket lángba borítva, a bányákat betömetve, úgy hogy 1571-ben 

nagynehezen tehették újból mivelhetővé. Így Bárrnory Isrván ismét helyreállí- 

totta a bányákat, melyeket BárHoRgy ZsiGmownxp előbb 3 évre 33.160 tallér, majd 
6 évre évi 9000 tallér fejében báró HERBERSTEIN FELIrciÁáx-nak adott haszonbérbe. 

1601-ben 81 bányász családdal szaporították a munkásokat, Alsó- és Felső-Ferne- 

zelyt Lissapoxa GeRanp BárHory GáBoR-tól nyerte jutalmul. LISSABONÁt a város 

1612-ben kapzsinak, ridegnek és magyarellenesnek jellemezett. 

A külföldi bérlők zsarolásai végveszedelemmel fenyegetvén a bányászatot, 

1620-ban 2000 tallér haszonbér fejében a város vette át a Nagyverem (Kereszt- 

hegy) bányát Laczfalu-, Oroszfalu-, Sürgyefaluval (ma Dióshalom). De a város sem 

boldogult és 1634-ben Rákóczy GyönGy-nek adja vissza. II. Rákóczy György a Kis- 

Gépely és Gentzvári akna bérlőjét, dr. Garrx-t a régi bányagyámok önző kivágatása 

s rablóbányászat miatt eltiltotta innen. 1664-ben a vasvári béke I. Lirór-nak adja 

át, a ki 1674-ben a szepesi kamarával ujjá szervezteti a bányászatot s katonai 

örséget rendel a pénzverő és a bányák oltalmára ; 1677-ben WESSELÉNYI ÍSTVÁN a 

várost megtámadta. 1689-ben a kincstár Felsőbányát 25.420 forinton megvásá- 

rolta s rendszeres üzemet kezdett, melyet Rákóczy FERExcz betörése zavart meg. 

1748-ban a királyi felügyelőséget (Inspectorat, Oberamt) szervezték és 

1765-ban a várossal közösen megkezdték a Lozxovirz-altárnát, melylyel 1795-ben a 

régi vájatokba kerültek. Időközben(1783-ben) a város saját bányáit 11.387 forintért a 

kincstárnak engedte át s 1780-ban a kereszthegyi bányában nyert 10 részvényüket 

a reájuk eső 2250 frt fejében fűnek-fának hasztalan kinálták. A régi műveleteket 

a víz elöntötte, ezen óriási víztömeg levezetése csakis az 1845-ben megkezdett 

WeEnxwER-aknával sikerülhetett. 

Nagy-Bánya viszontagságaiban osztozott Felsőbánya is, mely 1452-ben 

Zólyomnak átengedett hires orgonája kárpótlásául Huwyapi-tól a bányavám kivált- 
ságát nyerte, a romai kath. egyházat pedig a főtelér "/10, a melléktelérek száraz 

termékéből "/15, a nedves súlyból "17 súlyrész illette. 1563-ban FERDINÁND a bánya- 

szeg helyzetét az ezüst márkájunak 6 frt árra emelésével óhajtotta javítani. 

Kapnikbánya Huwxapi János 1455-iki szabadalmi levelében Felsőbányával 

jő együtt említésbe. B levélben a következő is fordul elő. 

Jjárki más bányászok, ha hegyi lakók szokása szerint Kapnikbányán lapályi 

vagy hegyi aknát vagy bányát feltárni és mivelni akarnának, 8 évi oly szabadalmat 

nyernek, a milyennel más bányászhelyeken is élni szokás. Midőn pedig jövede- 

lemre tettek szert, a mi (királyi) jövedelmünket kiszolgáltatni tartoznak. 

Báronry GyötGyY a DnagGrrYv határperében ra bizottság az oláhoknak is meg- 

parancsolja vala, hogy a bányák mivelőit ne akadályozzák, . 1588-ban HERBERSTEIN 

FELrciás haszonbérbe vette s a család rosz gazdálkodása miatt BETHLEN GÁBOR 

1620-ban váltja vissza. A két Rákóczy GyöRGy ismét haszonbérlőkre bizták, a kik a 

két Aprv tapasztalatlan gondviselői mellett majdnem tönkre juttatták a bányászatot. : 

1693-ban az átvevő császári bizottság elhagyottnak találta. 1717-ben az utolsó 
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tatár betörést vitézül visszaverve sAnno 1717 usgue huic fuerunt tartariv fel- 
írattal örökítették meg a csata helyét. 1744-ben már 1 gondnok, 1 bányairnok, 

egy bányafelőr, egy kohófelőr (és egyszersmind tanító) egy lelkész működtek. 

1763-ban a Magyar bányatársaság a cHandel közepén nyitott tárnát. 1784-ben 

2. patak áradása az cÉrezpatakértv tárta fel. Sok viszontagság után 1845-ben 

Rainer- altárna alá a Nándor-altárnát indították s a s Magyar , a Tenedv aPéter Pál, 

társulatokat 20.000 frtért a kincstár átvette. ú 

Oláhláposbányán 1308—1342-ig a BáÁwxrrv-család működött. Ujabb története 

1769-ben vette kezdetét. 

Az ó-radnai bányászat a tatárok által elpusztíttatván, régi dicsőségét soha . 

vissza nem nyerhette. 1795-től a kincstár "4 rész tulajdonosonként vette müve- 

lés alá s 1796-ban kohót is épített. Jelenlegi kohóit DEpREczExy MÁRros, a kievi 

csata eposának szerzője, építtette 1832-ben. 

A történelmileg becses könyv szakbeli adatai is igen érdekesek. Igy a cMark- 

seheider, -ek alkalmazása igen régi s a mágnestűt 1068-ban Norvégiában zsinóron 

kezdték használni. A bányamérést titokban tartották, de a térképkisebbítést csak 

későre kezdték, úgy hogy Hallstatban s a Tirolból (Hall) átvitt mérnökök a 

tó jegére karczolták a méreteket s az ott nyert szögek segítségével eszközölték a 

bányában a kiturást. Hallban 1525-ben kezdték a térképezést 8 AGRICOLA GYÖRGY 

cDe re metallicav könyve (1521) már a compass használatára utasítást ad. 1524-ben 

Halistadtban, 1548-ban Joachimsthalban az órák és perczek pontos felvételére uta- 

síttatták a bányamérnökök. Nagy-Bánya vidéke első térképét 1737-ben HAMMER- 

SCHMIEDT János készíttette el, stb. TÉGLÁS GÁBOR. 

(14.) FRANZENAU A.: frossile Foraminiferen von Markusevec in Kroatien. 

Hrvatsko naravoslovno drustvo. (Societas historico-naturalis Croatica.) 

VI. Godina. pag. 1—43 Zagreb, 1894. (Két táblával.) ! 

Azon érdekes pontusi korú faunában, melyet BRusrva" Márkuseveeről 

homokképződményből ismertetett és a melynek legközelebbi rokon faunáját 

Tinnyén (Pest m.) a referens fedezte fel, BnRusrsa halmaradványokat, bryozoá- 

kat, ostracodákat, serpulákat, echinoderma-maradványokat, spongiatűket és sok 

foramimiferát talált. 

A foraminiferák leírására a szerzőt kérte föl, a ki ezen vizsgálatairól számol 

be ebben az értekezésében. A foraminifera-fauna leginkább neogen tengeri alakokból 

áll, a melyek a kevés Miliolidea, Polymorphina és Polystomella kivételével majd- 

nem mind mély tengerben lakó alakok. 

A 169 foraminifera fajból 126-nak a faját is, míg 43-nak csak a nemét lehe- 

tett meghatározni. Szerző a következő 15 új fajt írja le és ábrázolja a Semseya 

új nemmel együtt: Bulimina porrecta, Bulimina cuspidata, Lagena incerta, 

Glandulina cuspidata, Nodosaria corporosa, Nodosaria Brusine, Nodosaria in- 

! Fauna fossile terziaria di Markusevec in Croazia. — Glasnik hrvatskoga nara- 

voslovnoga druztva. VII. Godina, Zágráb, 1892.) 

? Néhány észrevétel a Papyrothecaról. — Földtani Közlöny 1895. XXV. kötet 

353. lap. 



940 ÍRODALOM., 

mautilata, Fsecadium oblongum, CGristellaria clavata, Gristellaria undata, Cristel- 

laria adunca, CGristellaria Malcevici, Polymorphina cognata, Uvigerina venusta, 

Semseya lamellata és egy új variatast a Gristellaria semituberculata KARR. var. 

deducta. Lerajzolja ezenkívül még a Nodosaria insolita ScHwaG., Nodosarid acu- 

ticaauda Ros., Nodosaria Verneuili DORB., Nodosaria elegans D"ORp., Nodosaria 

vittata Nxua. sp., több Nodosaria, sp.-t és az Amphimorphina, Hamerina NRua.-t. 

Szerző ezen egész faunáról azt tartja, hogy a Markusevec környékén elő- 

forduló neogen tengeri képződményekből van bemosva. 
DR. LŐRENTHEY IMRE. 

(15.) FRANZENAU ÁGosrox. : Adatok Letkés faunájához.F (Math. és Term. tud. 

Közlemények, 1897. XXVI. kötet. 1 sz. 1—36 I. Hgy táblával.) 

Szerző a Letkés helységtől keletre lévő nagy árok melletti szöllőprésházak 

közelében föltárt második mediterran korszakbeli tufaszerű homokkőből származó 

faunát ír le; melyből szerző előzetesen már 76 molluskát, 3 echinodermatát és 

2 coelenteratát sorolt föl. ( Természetrajzi Füzetek, 1886. köt. 1.) a magyar Nemzeti 

Múzeumban lévő gyűjtemény alapján. Szerző a foraminiferákat részletesebben 

tanulmányozta és a felsorolt 106 faj között a következő új alakokat írja le és ábrá- 

zolja: Reophax incerta n. sp., Nodosaria Letkésiensis n. sp., Nodosaria perten- 

nis n. sp., Frondicularia formosa n. sp., CGristellaria dicampyla n. sp., Cristel- 

laria speudo-spinulosa n. sp., Truncatulina Letkésiensis n. sp. Ezeken kivül ábrá- 

zolja még a Biloculina clypata, DORB., Nodosaria binominata Fnzw., Gristellaria 

Acknerana NeuG. sp., Trumcatulina Haidingeri DORp. sp. és az Anomalina 

austriaca vORB. régebben ismert alakokat 15. Felsorol szerző még 3 coelenteratát 

a Hacsacorallok csoportjából, 3 irregularis echinodermatát és 111 molluscát, la- 

mellibranchiatát és glossophorát ; úgy hogy az egész faunát 223 faj képviseli, mely- 

ből 141 közös a lapugyi, 102 a bujturi, 103 a kosteji, 100 pedig a bádeni faunák- 

kal. Szerző ag egész faunát összefoglalva, táblázatban kimutatja, hogy mennyi faj 

egyezik a hiresebb magyarországi és mennyi a bécsi medencze főbb lelethelyeivel 

és hogy melyek a gyakoribb, melyek a ritkább fajok. 

Az egyes fajok felsorolásánál pedig azon leírást és ábrát idézi, a melylyel 

példányai összeegyeznek. DR. LŐRENTHEY IMRE. 

(16.) FRANZENAU ÁGosron : Semseya, új nem a foramimferák  vendjében. 

(Mathem. és Term. tud. Értesítő 1894. XII. köt. 96. 1.) (Egy táblával.) 
Semseya, eime neue (Gallung aus der Ordnung der Foraminiferen. 

(Math. und Naturw. Berichte aus Ungarn. 1895. Bd. XI. pag.358.) 

Szerző ezen értekezésében egy új foraminifera nemet a Semseya-t ismerteti 

meg azon gazdag foraminifera faunából, melyet Bnrusrsa zágrábi egyetemi tanár 

gyüjtött a híres markus$eveci pontusi képződményekből, a melyekbe, a szerző véle- 

ménye szerint, a tengeri képződményekből vannak bemosva. 

Hz érdekes egykamrás, nagy likacsú, mészhéjú symmetriátlan új nem, mely 

MarkusSevecen gyakori. Példányai többnyire 1 mm szélesek. A héj egyik végén, 

a héjon végig vonuló likacstalan, léczalakú kiemelkedés egy kissé homorú, ovális 

kt Hibásan e helyett: wAdatok Letkés fossil faunájáhozo, 
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síkot szegélyez, a melynek segélyével az alak föl volt nőve. A Semseya-t a héjnak 

nagy likacsú meszes volta a globigerinákhoz, a fölnőtt volta pedig a carpentariák- 

hoz közelíti. DR. LŐRENTHEY IMRE. 

(17.) PRrog G. T. and SPencmk L.J.: The identity of Andorite, Sundtilte and 

Webneril. (Mineralogical Magazine. 1897. XI. köt. 286. 1. Ugyanaz né- 

metül : Zeitschr. fúr Krystall. und Min. 1898. XXIX. köt. 346. I.). 

Néhány év előtt KRENNER J. 5." Felsőbányáról egy új ezüstérezet írt le 

andorit név alatt. Kevéssel később BgöGGeR W. C." a christianiai tudományos 

társaság egyik ülésén szintén egy új ezüstérezet ismertetett Oruroból, Boliviában, 

s azt sundtit-nak nevezte el. 

1894-ben STELZNER A. W.?" ugyancsak Oruroból webnerit név alatt egy 

ezüst tartalmú zinckenitet ismertetett. 

A szerzők a cBritish Museum egy példányát megvizsgálták, a melynek 

lelethelye gyanánt csupán Magyarország volt feljegyezve, nem különben a sundtit 

és webnerit eredeti anyagát, a melyet BRöGGER és Werspacn tanárok a echristianiai 

egyetem, illetőleg a freibergi bányászakadémia gyűjteményéből szerzőknek áten- 

gedtek. A kristálytani és echemiai vizsgálatokból kitünt, hogy e három név alatt 

leírt ásvány azonos és pedig KRENNER meghatározása a helyes. BRÖGGER sundtitjá- 

nak kristálvtani meghatározása helyes, de THESEx a chemiai elemzésnél egészen más 

eredményhez jutott, mint Pgrog, a mennyiben 249 ólom helyett ennek csak nyo- 

mait mutatta ki, míg 0,3"/o Fe helyett több mint 6"/o-ot határozott meg." A web- 

nerit chemiai analysise helyes, de a zinckenittel kristálytani szemponttól nem 

azonosítható. 3 Í 

A magyarországi kis példány egy guarztól és pyrittől átjárt agyagos közet, 

ennek egyik oldalán kristályos guarzréteg, és erre néhány apró andorit-kristályka 

volt ránőve. EHeyéb társásványok : szintelen fluorit kicsi koczkák alakjában, sárgás 

siderit, néhány üregben vékony tűalakú jamesonit, arsenopyrit és itt-ott kis hat- 

szöges táblák, a melyek stephanitok lehetnek. A guarz a legidősebb képzőámény, 

ez után az andorit és a legifjabbak a felsorolt társásványok." 

A főeredmények ugyanazok, mint azt KRENNER leírta. csupán a jó hasadást 

b(010) (KRENNER-nél a (100)] lap szerint nem figyelték meg a szerzők, a törést 

ők kagylósnak mondják, míg KRENNER szerint az egyenetlen. A kristályok kifejlő- 

désének typusa szintén rövid oszlopos a. verticalis tengely szerint. 

1 Mathem. és term. tud. Értesítő, 1892. XI. köt. 119. 1. — V. ö. Földtani 
Közl. 1895. XXV. köt. 214. 1. 

: Zeitsch. f. Krystall. etc. 1893. X.XI. köt. 193. 1. 

$ Zeitschr. f. Krystall. etc. 1894. XXIV. köt. 125. 1. 

! BRÖGGER tanár a szerzők kérésére az ő eredeti kristályosodott anyagának 

egy részét engedte át a vizsgálataikhoz, s megjegyzi, hogy THESEN elemzéseit nem 

az ő általa kristálytanilag megvizsgált anyaggal végezte. 

" Ezek nem ugyanazok, mint KRENNER megvizsgált példányain. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 16 
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A szerzők BeöGGER tengelyrendszerét és állítását fogadják el, a mely 

szerint : 

b 4 010 : megfelel KRENNER-nél a í 100 )-nak 

m 4 110 ; f/ fi 1 : 230 )-nak 

y ( 031 h ( ( v 1 302 1-nek. 

A vizsgálatok eredményei összefoglalva a következők : Az andorit egy meta- 

sulfantimonit ; éhemiai összetétele: 2 PbS. Ag.S. 3 Sb,S, — Pb Ag S, $b. Kris- 

tályrendszere rhombos: 
na 0 s közao kor gala ae (u date 

Színe sötét aczélszürke, élénk fémfényű, karcza fekete és fényes. Nem hasad, 

törése kagylós és fényes. F. s. — 5,35; K—3"4. Lelethelyei Felsőbánya és Oruro 

Boliviában. ZIMÁNYI KÁROLY. 

(18.) B. K. : Berg- und hüttenműnnische Mitthetlungen aus Ungarn. (Berg- 
und Hüttenn:ünnische Zeitung. 1897. Bd. LVI. pag. 77, 87, 95.) 

(19.) BeyscHraG FR.: Das Montanwesen auf der Millenniums- Ausstelluny 

zu Budapest. — Zeitschr. f. prakt. Geologie. 1896. pag. 461. 

(20.) LAmpREcHT R.: Von dem Montamwesen der Millenniums-Ausstellung 

zu Budapest 1896. — Berg- und Hüttenmüánnisches Jahrhuch. 1896. 

Bd. XIIV. pag. 387., 1897. Bd. XLV. pag. 21. 

A két utóbbi czikkben szerzők kimerítően és szakszerűen ismertetik az 

1896-iki ezredéves kiállítás bányászati részét ; az első pedig a bányászati és geolo- 

logiai congressus alkalmával tartott előadásoknak ismertetését adja. 
ZIMÁNYI KÁROLY. 

(21.) CHugcn A. H.: A chemical study of some nalive avsenates and phos- 

phates. (Mineralogical Magazine. 1895. XI. Nr. 49. 1. köt.) 

Az itt közölt chemiai analysisek nagyrészt az 1867—1877. évekből valók, a 

jelen közlemények pótlásokat tartalmaznak. Vizsgálatai alkalmával főképen arra 

volt tekintettel a szerző, hogy mily hőmérséknél távozik a víz. 

Euchroit, Libetbányáról. F. s. — 3,42 15,597—16,59 C-nál alkoholban meg- 

határozva. 
Vízveszteség vacuumban — . Áá KELKLÁ [7 

( 1009 EÉNESSÉN KTK 1,90 

1 vörös izzásnál gát 16,16 

összesen ... : 19 ,280/ 

4Cu0. As,O,. 7H,O tapasztalati képletnek megfelelőleg : 

obs. calc. 

4€u0 47,26 0; 47,129/o 

As,O, ké30.90 34,16 

P.O, 148 
HO 19,28 18,72 

összeg 98,92 100,00 
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A vacuumban és 1007 C-nál elűzhető víz mennyisége körülbelül egy mole- 
culának felel meg, a hátralévő hat pedig erősebben van megkötve. 

A nem magyarországi lelethelyekről való ásványokat illetőleg az eredeti dol- 

gozatra utalunk. ZIMÁNYI KÁROLY. 

(22.) TRerrz P.: A magyarországi székes-szikes talajok és azok javítása. 

(Budapest 1896. 51. I.) 

Szerző e füzetkében a székes talajok keletkezését, a széksó hatását a külön- 

böző talajnemekre, a széksós talajok tulajdonságait és a széksónak káros 

befolyását a növényzetre írja le, végre a széksós talajok javítására különösen a 

gipszezést ajánlja. Gipszszel egyes gazdaságokon már igen jó eredménynyel kisér- 
leteztek. 

Végül szerző elmondja, hogy új törésű székföldön a gipszet miként kell 

használni. 

A füzetet az illető gazdák figyelmébe ajánljuk. Doczxa JózseEr. 

(23.) PELIKAN A.: Der Eisenglanz von Dognácska im Banat. (Tsechermak"s 

Mineral. und petrogr. Mittheil. 1897. XVI. köt. 517. 1.) 
fe szerző ebben a dolgozatban a bécsi egyetem ásványtani intézetének nehány 

ujabban szerzett példányainak kristályait röviden leírta. A kristályok pyriten ül- 

nek. A megyfűigyelt alakok: R (1011), — a R (0112), s P2 (2243), R (0001), 

?/o R (42694, "/es Rő/s (8.2.10.25)," a melyek közül a két utóbbi X-gal jelölt új 

alak, de (4269) skalenoüdert a lapok rostozása okozta bizonytalan mérések miatt 

szerző még nem tekinti véglegesen megállapítottnak. Az átvizsgált kristályok 

typusa rhomboéderes vagy pyramisos, többnyire (1010) szerint ikrek ; (8. 2. 10.254 

skalenoüder az iker összenövés következtében egy 12-oldalú pyramist alkot. Egy 

könyomatú táblán a leírt kristályok vannak ábrázolva. 

A magyarhoni Földtani Társulat 1887. október hó 12-én tartott szakülésén 

KRENNER J. 5. ismertette már a dognácskai hümatitot." ZIMÁNYI KÁROLY. 

(24.) FRANCKE H.: (ialenit und Dolomit von Ó-Radna. (Sitzangsber. und 

Abhandl. der naturwissen. Gesellschaft alsiss, in Dresden. Jahrg. 1896. 

295.) 

Ezen ismert lelethelyről nehány galenit példányt írt le szerző tekintettel a 

kristálytektonikára. A kristályok c00oco0 (100) és O (111) corabinatiói, a három 

kristálytani tengelylyel párhuzamosan csoportokká nőttek. Nagyobb (20 mm) 

kristályok számos, az oktaöderlappal párhuzamos háromszögű táblából vannak fel- 

építve, a melyek olykor az oktaöderlapok szerint lapos kristályhalmazokat képez- 

nek. A kisérő ásványok : fekete sphalerit, pyrit és cerussit. Mint legifjabb képződ- 

mény a galeniton és sphaleriten dolomit ül, és pedig pseudormorphosa calcit után. 

Áz egyik typus co R (1010) és Ve R (0112), a másik táblás t. i. OR (0001) és 

co R 11010) combinatiója. A pseudomorphosák néha belül üregesek s ezekben 

apró dolomit rhomboüderek vagy az eredeti calcitkristály maradványai ülnek. 

ZIMÁNYI KÁROLY. 

k Földt. Közl. 1887. XVII. köt. 546. 1. 

16 



944. IRODALOM. 

(25.) PkrwozwIKk E. : A nagyágit chemiai összetétele. (Oester. Zeitschr. f. Berg- 

und Hüttenwesen. 1897, XLV. Jahrg., p. 265—267). 

A nagyágitot már többször elemezték, de oly eltérő eredménynyel, hogy 

eddig nem sikerült chemiai alkatát végleg megállapítani. Szerző szerint sem 

JAMMELSBERG formuláit, sem a GmMELIN Knaur könyvébe ( GMEr1x-Knavr s Handbuch 

der Chemie, 6 Auflage, Bd. II, Abth. 2, p. 917.) felvett formulát nem lehet 

használni.k 

Szerző az eddigi nagyon eltérő eredményeket két körülménynek véli 

betudhatni, egyrészt a megelemzett anyag nem elég tiszta voltának, másrészt, 

hogy az elemzés kivitele nehézségekbe ütközik. 

Szerző elősorolja az eddigi elemzéseket, de HaANkó elemzéséről (Math. term 

tud. Értesítő VI. k., 1888, p. 340—349) úgy látszik nem volt tudomása, mert nem 

említi. Ezen elemzés adatai a Sirőcz elemzési adataitól nem nagyon eltérők. 

Szerző a lehető legtisztább — Nagyágról származó — anyaggal egy új elem- 

zést végzett, melynek eredményei a ScHÖNLBIwN-féle elemzési eredményekkel jól 

egyeznek. 
WÖöNHLER a ScCHÖNLEIN-féle elemzésből ezen formulát számította ki: TejyPbii 

Au,S1s, bár az elemzés jobban egyezik TejPbisAuoSjgYk ehemiai összetétellel 

s szerző elemzése is ezen formulára vezet. 

SCHÖNLBIN — PRIVOZNIK TexiPbuAneSis  TeigPbrzAusSi szerint számítva szerint számítva 

Melis 29667 99 88 30808 10 7s 

KÉM 41. E 10,472 10,73 9.333 1048 

Selen — nyomok -— — -z 

Arany — 9,240 811 8,832 S,06 

Bizüst, E 0,520 -— ez s 

Réz sz 0,126 ——- 22 lész 

Ólom . — 51,537 51,18 50967 50,73 
sz 101,562 100,00 100,000 10000 

Szerző a fenti seguivalens formulából a következő tapasztalati formulát 

nyerte : 

Te,Pb,An8Sz 

mely szerinte a nagyágit chemiai összetételét röviden és világosan fejezi ki. 

Wönregk nézete szerint a nagyágit a kénsó, melynek eleetronegativ tagja a 

tellursulfid, mely az ólomsulfid-, ólomtellurid- és aranytelluriddal mint basisokkal 

k Ha ezen ásványt Sripőcz módosította BERZELIUs-Rosr-féle módszer szerint 

chlorgázáramban bontatjuk föl, úgy az elemzési menetben akadály nem merül föl. (Ref.) 

xk Szerző értekezésében Te Pb, AuSg és Te Pb.AuS, képletek vannak, de 

ezen képlet szerint számított eredmények a fenti talált és számított elemzési ered- 

ményektől nagyon eltérnek, miért is nyomdahiba az, hogy a szerző képleteiben 

Au, helyett Au van fölvéve. (Ref.) 
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össze van kötve. Ezen feltételek előrebocsátása mellett a nagyágit összetételét a, 

következő észszerű formula fejezi ki : 

4PbS 

9PbTe ! 3- ATeS, 
AuTes 

Feltéve WöntnEx-rel, hogy az ólómsulfid, tellurólom és tellurarany isomor- 

phok vagy legalább homöomorphok s egymást változó mennyiségben helyettesít- 

hetik. DLoczka JózsEr. 

(26.) ETTINGSHAUSEN C. v.: Ueber neue Pflanzenfossilien in der Radoboj- 
Sammlung der Universitát Lüttich. (Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. 

kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. CV. 1. p. 473—499 m. 5 Tíln. u. 4 Textfig. 

Wien 1896). 
A Radoboj mellett legrégebben gyüjtött fosszil növények a lüttichi egyetem 

birtokába kerültek. Szerző ezeket tanulmányozta és a következő fajokat irja le : 

(iystoseira communis TísG. (moszat) ; Xylomites umbilicatus UxG. (gomba), (Gal- 

litris Brongniartii ExpL., Libocedrus salicornioides Uwxc. sp. (tűlevelüek). — 

Arundo Goepperti HEExR (egyszikü) és a következő kétsziküeket : Myrica lignitum 

UwG. Fr. angustifolia, M. Palaeco-Gale sp. x., M. sp., JOuercus Dewalgucei sp. N., 

Ulmus bicornis UwxG., Ficus lanceolata HEER, Daphnogene paradisiaca UNG., 
Olea Osiris UNG., Apocynophyllum Amsonia UwG., A. Ungeri xs. sp., Magnolia 

Dianae UxnG., Acer trilobatum A. Bn., A. campylopterya UwG., Bamisteria (-entaau- 
rorum Uxa., Sapindus Pythii Ung., S. Ungeri Errasn., (-elastrus Morloti sp. N., 

Pterocelastrus radobojamus sp. x., Vitis Gilkeneti sp. s., (Grataegus radobojama 

sp, N., FPodogonium Knorri HEER, (jassia Phaseolites UNG. 
Dr. Sravg M. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL. 

A m. kir. földtani intézet nyári munkaterve. 

A m. kir. földtani intézet szakszemélyzete a folyó év nyarán a következő 

vidékeket vette fel részletesen. 
Az első fölvételi osztály tagja Posewirz Trvapan, dr., oszt. geologus először 

is Mármaros megyében Német Mokra, Felső Bisztra, Alsó-Hegypatak és Lo- 

zánszka környékét, azután Szepes vármegyének keleti részét vette fel. 

A második osztályban Pernő GyuLa, dr., főgeologus Bihar vármegyében az 

Urszádtól délre fekvő vidéket ; Szorraam Tamás, dr., osztálygeologus pedig szintén 

Bihar vármegyében Sonkolyos, Dámos és Szohordol vidékét térképezte. 

A harmadik osztályban T. Rórn Lasos főgeologus Alsó-Fehér megyében, 

majd Torda Aranyos megyében Oláh-Rákos és Csákó környékén, valamint 10- 

roczkótól nyugatra ; Párry Món, dr., s. geologus Kolos megyében az Aranyos folyó 

felé tanulmányozta a geologiai viszonyokat. 

A negyedik osztályban Haravárs Gyura főgeologus Hunyad vármegyében 

Gredistye és Ludesd táján ; SCHAFARZIK FERExCZ dr., osztálygeologus Krassó- Szö- 

rény és Hunyad megyében, a Hetyezát hegységben; Appa KÁLMÁN s. geologus 

Temes megyében Székás és Labasincz vidékén végeztek részletes geologiai felvé- 

teleket. Appa KáLmáN még Sáros és Zemplén megyében Rokitócz, Dricsna, Felső- 

és Alsó-Komarnik vidékén is végzett részletes geologiai felvételeket. 

GesELL Sáxpon főbányageologus rendes bányageologiai felvételeit Abrud- 

bánya, Verespatak, Offenbánya környékén folytatta, ezenkivül Ung megyében 

IL uh- Voloszanka és Szuha községek határában jelölt ki a petroleum kutatásra 

alkalmas pontokat. 

Az agrogeologiai osztályban TRrrrz PÉrER s. geologus Félegyháza környé- 

kén ; Horusirzgy HENRIK s. geologus Komárom várostól keletre folytatta az agro- 

geologiai felvételeket. Timkó Imre ösztöndíjas gyakorlati kiképeztetése végett elő- 

ször is Permő Gy. dr. főgeologus, azután HoxusirzxY H. s. geologus mellett dol- 

gozott. 

Az intézet igazgatója Böckn János m. kir. osztálytanácsos, miután Három- 

szék megyében Sósmező környékén jelölt ki a petroleum kutatásra alkalmas helye- 

ket, az országos részletes geologiai felvételeket a helyszinén ellenőrizte. 
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DIE PRAKTISUHE ANWENDUNG DER KUGEL BEI DER 

KRYSTALLBERECHNUNG. 
VoN 

Dr. A. SCHMIDT.F 

(Mit ftünf Figuren.) 

Es gebuhrt dem Herrn J. Y. BucHaNaw das Verdienst, dass er auch 

betrefts der Aufgaben der Krystallberechnung die Aufmerksamkeit auf die 

körperliche Kugel gerichtet hat."Y Er wies nach, dass unter den ersten For- 

schern, die die Krystallpolyeder zuerst auf die Kugel bezogen haben, Fr. 

E. NEUMANN (1823) und J. G. GRASSMANN (1829), sehon GRASSMANN empfoh- 

len hatte, dass in der Geometrie der Krystalle die Kugel selbst zu ver- 

wenden wáre. 

Dies hat aber bis jetzt, wenigstens in weiteren Kreisen, keine prak- 

tiscehe Bedeutung erhalten. Hine sichere Ursache dieses Umstandes lag 

gewiss darin, dass W. H. MILLER (18539) den grundlegenden Gedanken der 

genannten Forscher durch die analytiscehe Geometrie und Benützung der 

sphárischen Trigonometrie eine derartige vollkommene Form verlieh, 

welche auch heutzutags kaum etwas Wünschenswerthes übriglásst. Wenn 

aber nur Orientirung das Ziel ist, sind die Rechnungen manchmal weit- 

láufig und es steht die verbrauchte Arbeit mit der Verwerthung in keinem 

entsprechenden Verháltnisse und zwar hauptsáchlieh nicht bei denjenigen 

Krystallklassen, welche bloss eine geringe Symmetrie aufweisen. Es ist 

daher Alles, was uns ohne eine empfindlichere Verminderung der Sicherheit 

schneller, weil mit weniger Arbeit orientirt, zweifelsohne ein Fortschritt. 

Und dies ist eben nach meiner Erfahrung auch die Anwendung der wirklichen 

Kugel, auf welcher beinahe schon derart konstruirt und gemessen werden 

kann, wie auf dem Reissbrett selbst. Die Rechnung wird durch das Kon- 

struiren substituirt bis wir die endgültige Entscheidung nieht getroffen 

haben, in welch letzterem Falle ohne Zweifel die Rechnung das Weitere 

k Vorgelegt der am 1. Dezember 1897. gehaltenen Vortragssitzung. 

kk Philosophical Magazine, 5 series, vol. XL. London, 1895, 153—172. 
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ausführen muss, gerade wie nach den Leistungen der sogenannten Sucher 

die Arbeit durch den grossen Refraktor aufgenommen wird. 

Seres üget 

Es kann eigentlich eine jede etwas vollkommener hergestellte Kugel 

verwendet werden. S0 auch die gewöhnlichen geographischen Globen. Am 

zweckentsprechendsten sind aber die von BUCHANAN empfohlenen Kugeln, 

welche aus dem Verlage von E. Begraux (Paris, 25 rue Serpente) zu bezle- 

hen sind. Ihr Durchmesser misst 22 cm, und die Oberfláche ist entweder 

weiss, in welehem Falle darauf mit Bleistift konstruirt und das Unnöthige 

abgewischt werden kann, oder es sind dieselben schwarz überzogen und 

dann müssen weisse Kreide oder Griffel verwendet werden. Es sind diese 

in der Arbeit zufriedenstellend genaue Kugeln, von welchen die sehwarz 

gefárbten ganz besonders zur Demonstration vor einem Auditorium geeig- 

net sind. Dieselben sind vollstándig frei und können auf einem kugel- 

műützenartig ausgehöhlten und mit Tuch überzogenen Holzgestell leicht 

handgehabt werden. Der Preis der Kugel ist frcs 7"/2 pro Stück. 

Auf lackirten oder auf solehen Globen, deren Oberfláche schon mit 

Zeichnungen versehen ist, können ausgespannte Zwirnfüden zur Verwen- 

dung kommen, deren Enden, wie es BUCHANAN empfiehlt, mit elastisehen 

Gummistreifen verbunden werden. 

2. Der Kugelmesser (métrosphere). 

Diese Vorrichtung ist eine Erfindung des Fregatten-Capitáns ÁVED DE 

MaGwac und kann ebenfalls von B. BeRraux bezogen werden. Sein Durch- 

messer betrügt 22 em, also passt er zu den empfohlenen Kugeln. Sein Preis 

ist Írcs 75. 

Er besteht aus einem Halbkreis, HH, mit dem inneren Durchmesser 

von 22 em ; derselbe ist in Grade 

eingetheilt. Hin weiterer, mit 

einem etwas gröósseren Durch- 

messer versehener, nicht einge- 

theilter Halbkreis, PP, bildet 

wie ein heif eine Fortsetzung 

des ersten Halbkreises; auf der 

inneren Seite von PP ist eine 

Feder angebracht, auf welche 

die Schraube v derart wirkt, 

dass nachdem die ganze Vor- 

richtung aut der Kugel aufgesetzt 
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wurde, durch die Wirkung dieser Scehraube der Halbkreis HH fest an die 

Oberfláche der Kugel gedrücekt wird. 

Rechtwinkelig zu dem Halbkreis von HH ist ein dritter Halbkreis, 

MM, angebracht, weleh letzterer ebenfalls eine Gradentheilung trügt derart, 

dass die Messkante desselben mit dem 0 beziehungsweise 180 Theilen des 

Halbkreises HH genau zusammenfállt. Ín der Mitte des Halbkreises MM 

. dient die Schraube S dem einen Ende des Ouadranten VV als Zapfen, so 
dass der (uadrant um 5 als um eine Axe sich herumbewegen lüsst, wobei 

das andere Ende von VV mit einer eingeschnittenen Fortsetzung auf dem 

Halbkreise HH weiter gleitet und es kann derselbe auf ihn durch die 

Klemmschraube 5" in der gewünschten Lage befestigt werden. Auch der 

Ouadrant ist in Grade eingethbeilt so, dass sein O Strich mit der Mess- 

kante von HH zusammenfüllt. 

Der Kugelmesser ist aus Metall angefertigt und die Genauigkeit des- 

selben kann in Betracht des zu erreichenden Zieles als eine genügende 

betrachtet werden. Sein Vorzug ist, dass dasselbe sehr einfach, seine Hand- 

habung leicht ist, und auch sein Preis nicht zu hoch genannt werden kann. 

3. Die Verwendung des Kugelmessers im Allgemeinen. 

Die durch den Kugelmesser auf der Oberflüche der Kugel auszufüh- 

renden Konstruktionen sind die folgenden: Bögen von grössten Kugelkrei- 

sen, vollstándige erösste Kugelkreise, durch die Bögen von grössten Kugel- 

kreisen eingeschlossene Winkel, Kugelkreise, sphárische Dreiecke und — 

Polygone. Alle diese Linien oder Formen können auch mit demselben ge- 

messen werden. 

a) Konstruktion des Bogens von einem grössten Kugelkreise, welcher durch 

2wei gegebene Punkle hindurchgeht und das Messen des durch die zwei 
Punkte begrenzten Bogens. 

Die zwei gegebenen Punkte auf der Oberflüche der Kugel seien 

A und B. Setzen wir die Kugel auf ihre Unterlage so, dass diese zwei Punkte 

in einer ungefáhr horizontalen Ebene zu liegen kommen, und dass dabei 

ihr weniger als 1807 betragender Abstand uns zugekehrt sei. Setzen wir 

den Kugelmesser derart auf die Oberflüche der Kugel, dass die Messkante 

des Halbkreises H in die Náhe der Punkte A und B zu liegen komme. Der 

Kugelmesser scbmiegt sich zwar vermöge des eigenen Gewichtes der Kugel 

an, jedoch kann das genaue Aufliegen durch einen gelinden Druck auf die 

Schraube S gefördert werden. Schrauben wir nun die Schraube v soweit 

ein, bis der Kugelmesser sich schon mit einer sehwachen Reibung auf der 

Oberfláche der Kugel bewegen lösst und bringen wir die Messkante von HH 

in einer genau die zwei gegebenen Punkte centriseh verbindenden Lage, 
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und fixiren wir durch Hinschrauben von v die Lage des Kugelmessers auf 

der Oberfláche der Kugel. Ziehen wier nun mit einem der Messkante 

von H anliegendem Bleistift einen Bogen, weleher die Punkte A und B 

halbirt, so haben wir auf diese Art den verlangten Bogen eines grössten 

Kugelkreises erhalten. 

Zum Konstruiren sollen wir die hártesten und allerfeinst zugespitzten 

Bleistifte verwenden. Die Kurve soll nicht auf einmal gezogen werden, 

sondern wir fahren ohme zu drücken, auf der betreffende Strecke genau 

neben der Messkante einigemal hin. Sonst werden sich die Linien leicht 

verwischen oder aber die eingravirten Kurven nur mit Műhe entfernt wer- 

den können. 

Ist die, durch die gegebenen zwei Punkte, A. und B begrenzte 

Strecke des Bogens des betreffenden grössten Kugelkreises zu messen, so 

wird die Messkante des Halbkreises H auf die oben geschilderte Weise mit 

dem betreffenden Bogen genau zur Coiimcidenz gebracht und die Differenz 

der an den entsprechenden Stellen ausgeführten Ablesungen gibt die frag- 

liche Grósse des Bogens. 

Wabrend des Ablesens soll der Parallaxenfehler womögliehst elimi- 

nirt werden, zu welchem Zwecke wir die Sehlinie so richten, dass diese mit 

cinem Kugelradius zusammenfallen soll, welch" letzterer auch durch den 

bezügliehen Punkt geht. Weil die Fintheilung bloss in ganzen Graden aus- 

gefuhbrt ist, sind die Theile in Decimalen abzuschátzen. 

b) ts ist ein Bogen eimes grössten Kugelkreises gegeben und soll durch 

einen Punkt desselben ein weiterer grösster. Kreisbogen derarl jezogen 

werden, dass beide Bögen einen ebenfalls gegebenen. Winkel mileinander 

einschliessen. 

Sei der gegevene Bogen AB und es ist der zweite Bogen AC durch 
den Punkt A zu konstruiren, welch" letzterer mit dem gegebenen grössten 

Kreisbogen einen bestimmten Winkel einsehliesse. 

Stellen wir den Halbkreis HH des Kugelmessers genau auf den Bogen 

ő AB und fixiren wir seine Lage durch die Sehraube 

v. Tragen wir ferner von A gerechnet in den zwei 

entgegengesetzten Richtungen, Aa und Aa" auf den 

gegebenen Bogen AB gleiche Bögen, z. B. 157—15" 

aut, wobei wenn nothwendig, der gegebene Bogen 

AB auch verlüngert werden kann. Nun wird der 

bewegliche Ouadrant VV auf den gegebenen Winkel 

eingestellt und mit Huülfe der Klemmschraube 5" in 

dieser Lage fixirt; der Kugelmesser soll jetzt auf 

dem nach oben gewendeten Punkt A d. h. auf den Bogen AB der- 

art gestellt werden, dass die von der Axe der Schraube 5 gerechnete 
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159—159 Theilung auf der einen Seite über a, auf der anderen hingegen 

über a zu liegen komme, denn auf diese Art wird auch der mittlere Theil- 

strich des Halbkreises MM genau über den Punkt A liegen. Wird sehliess- 

lich der Kugelmesser in dieser richtigen Lage durch die Schraube v fixirt, 

dann gibt der neben der Messkante von VV gezogene Bogen den verlang- 

ten grössten Kreisbogen AC an, welch" letzterer mit Hülfe des Halbkreises 

HH nach Belieben verlüngert werden kann. 

c) Messung des durch zwei gyösste Kreisbogen eingesehlossenen Winkels. 

Der Schnittpunkt der zwei Bögen sei A. Legen wir den Halbkreis HH 

einem dieser Bögen an, z. B. AC und tragen wir darauf vom Punkte A ge- 

rechnet in den zwei entgegengesetzten Richtungen 

gleiche Bögen auf, etwa 157—15" (in der Figur Aa 

und Aa). Setzen wir ferner den Halbkreis MM auf 

den Bogen AC derart auf, dass von der Axe der 

Schraube S gerechnet die 157—15" Theilung in den 

zwei entgegengesetzten Richtungen genau über a 

d. h. a zu liegen komme und fixiren wir die Lage 

des Kugelmessers nun durch die Schraube v. Wird 

jetzt die Messkante des beweglichen Ouadranten VV genau zum Bogen 
AB geführt, dann wird einfach mit der Messkante von VV als Index auf 

dem Halbkreis HH der gewünschte Winkel abgelesen. Diese Aufgabe ist da- 

her die Umkehrung der vorigen. 

d) Es ist ein Punkt gegeben und es soll um diesen Punkt mit einer gege- 
benen Bogenlünge ein Kugelkreis gezogen werden. 

Mit dem Halbkreis HH ziehen wir durch den gegebenen Punkt P 
einen grössten Kreisbogen und auf diesen tragen wir vom Punkte P gerech- 
net in den zwei entgegengesetzten Richtungen glei- 

che Bogenlángen, etwa 1597—159, Pa und Pa! auf. 

Stellen wir nun den Mittelpunkt der Theilung des 
Halbkreises MM mit Hülfe dieser Punkte a und a/ 

genau über den Punkt P derart, wie in den vorher- 

gehenden Aufgaben gezeigt wurde. Suchen wir jetzt 

auf dem beweglichen (uadranten VV die gegebene 

Bogenlánge, stellen wir unsere Bleistiftspitze genau 

an die betreffende Theilung und halten wir den 

Bleistift dort fest, wáhrend der Ouadrant den ganzen von ihm gang- 

baren Weg umláuft. Die Bleistiftspitze zeiechnet nun schon fast die 

Hölfte des verlangten Kugelkreises auf. Jetzt soll der Kugelmesser frei 

gemacht und aufgehoben werden, nach einer Drehung um die Axe der 

Schraube S mit 180" stellen wir ihn wieder derart auf, dass dit Mitteltheilung 
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des Halbkreises MM wieder genau über den Punkt P zu liegen komme, und 

die fortgesetzte Konstruktion ergünzt den gewünschten Kugelkreis. 

Ich kann bemerken, dass diese Art der Konstruktion ohne Hülfsvor- 

richtung — welche auch bezogen werden kann — nicht ganz zufrieden- 

stellend ist. Die Aufzeichnung kann mit einem Zirkel viel besser geschehen ; 

die gewünschte Bogenlánge kann schon bei dem Auftragen der Punkte 

a und a" bezeiehnet und abgemessen werden, und der leicht zu handha- 

bende, mit einem harten fein gespitzten Bleistift versehene Zirkel wird mit 

seiner auf dem Punkte P gestellten Metallspitze bloss ein ganz kleines 

Loch bohren. 

e) Sonsltige Konstrukbionen. 

Hierher gehőren die vollstándigen grössten Kugelkreise, die Konstruk- 

tion des von der Peripherie eines grössten Kugelkreises um 930" entfernten 

Punktes d. h. des Poles und umgekehrt, die Aufzeichnung von sphárischen 

Dreiecken und Polygonen und die graphische Bestimmung der übrigen 

Daten aus den gegebenen Grössen derselben u. s. w. Alle diese Aufgaben 

können ohne Schwierigkeit mit Hülfe der oben mitgetheilten Grundopera- 

tionen gelöst werden. Wenn z. B. die Konstruktion eines gewissen sphári- 

sehen Dreieckes unbeguem würe, dann soll zuerst sein Nebendreieck autf- 

gezeichnet werden etc. 

4. Die Verwendung der Kugel und des Kugelmessers in 

der Krystallberechnung. 

Stellen wir den Krystall im Gedanken derart in das Innere einer beliebi- 

gen Kugel, dass der Mittelpunkt der Kugel in den Körper des Krystallcs zu lie- 

gen komme und behalten wir die gegenseitige Lage beider unverándert bei. 

Denken wir uus nun die die Kugel sehneidenden Ebenen, welche der Reihe 

nach mit den einzelnen Flüchen des Krystallpolyeders parallel sind, dann 

kann mit diesen Ebenen oder mit den Krystallfláchen selbst die Lage der 

einzelnen Krystallfláchen auf der Kugel in zweierlei Weise bestimmt wer- 

den. Die eine ist die centrale Darstellung (Buchanan), die andere die 

Kugel- Projekhion. 

In der cenlralen Darstellung werden mit den einzelnen Krystall- 

flüchen parallele Ebenen durch den Mittelpunkt der Kugel gelegt. Diese 

Ebenen scbneiden dann alle grösste Kugelkreise auf der Oberfláche der 

Kugel aus und wir werden bloss so viele verschiedene grösste Kugelkreise 

erhalten, als der Krystall mit einander nicht parallele Flöchen besitzt. 

So gibt der Würfel 3, der Oktaüder 4, der Dodekaéder 6 solche grösste Ku- 

gelkreise (Ebenen). Die Ebenen der auf diese Art dargestellten grössten 

Kugelkreise scbliessen mit einander den Flüchenwinkel der ihnen entspre- 
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chenden Krystallfláchen ein. Mit der Durehschnittsgeraden (Krystallkante) 
zweier Krystallfláchen wird ferner jener Durchmesser parallel sein, in 

welch"? letzterem sich die mit den betrettenden zwei Krystallfláchen paralle- 

len Ebenen in der Kugel schneiden. Da aber auf der Kugeloberflüche die 

erössten Kugelkreise sich alle schneiden, -so werden die Scehnittpunkte 

(Nodien) der einzelnen grössten Kugelkreise mit den übrigen, d. h. die in 

ihrer Ebene liegenden und durch diese Schnittpunkte bestimmten Durch- 

messer die sámmtlichen, durch die mit einander nicht parallelen Flichen 

gebildeten Schnittgeraden (Kanten) des Krystalles bestimmen. 

Die in der Ebene der den einzelnen Krystallflichen entsprechenden 

srössten Kugelkreise liegenden und durch die Nodien bestimmten Durch- 

messer geben andererseits die sümmtlichen Kantenwinkel des Krystalles an. 

Bei der Kugelprojektion werden aus dem Kugelmittelpunkte Normale 

auf die einzelnen Krystallfláchen (oder auf die Vergrösserung der Ebene 

derselben) errichtet und wir bezeichnen die Durchschnittspunkte (die Pole) 

dieser Normalen mit der Oberfláche der Kugel. Die Gesammtheit der Pole 

bestimmt das Krystallpolyeder mit jeder einzelnen Fláche desselben. Die 

Pole von zwei miteinander parallelen Flchen fallen in die Endpunkte ein 

und desselben Durchmessers und derjenige Theil eines grössten Kugelkrei- 

ses, welcher kleiner ist als 1807 und der zwei beliebige Pole verbindet, ist 

mit dem Flichenwinkel (normalen Winkel) der den betreffenden Polen ent- 

sprechenden Krystallfláchen gleich. Die Pole der miteinander parallele 

Kanten bildenden (eine Zone bildenden) Krystallfláchen fallen auf die 

Peripherie eines und desselben grössten Kugelkreises, und es ist mit dieser 

bestimmten Kante (Zonenaxe) diejenige Gerade parallel, welche auf der 

Ebene des die Pole enthaltenden grössten Kugelkreises (Zonenkreis) nor- 

mal steht. Entsprechend diesen zweierlei Bestimmungsweisen des Krystal- 

les mit Hülfe der Kugel, sind die mit dem Kugelmesser zu lösenden wün- 

schenswertheren Aufgaben die folgenden. 

a) Es sind die Flüchemwinkel gegeben, es soll die Kugelprojeklion 

konstruirt werden. 

Nehmen wir an, dass an dem Krystall ein jeder Fláchenwinkel je 

zweier benachbarten Flüchen gegeben ist ; es seien die Flüchen und ihre ent- 

gprechenden Pole 1, 2, 3 . . . , die Eláckenwinkel aber d 2 Aa SZ aszt ó terále 

Waihlen wir auf der Kugeloberfláche einen beliebigen Punkt und geben wir 

ihm die Bedeutung von Pol 1. Es soll nun durch diesen Pol 1 ein grösster 

Kreisbogen gezogen werden. Tragen wir darauf mit Hülfe des Halbkreises 

HH in einer Richtung von Pol 1 gerechnet einen mit dem Fláchenwinkel 

1:2 gleichen Bogen. Der Endpunkt dieses Bogens giebt nun die Lage von 

Pol 2 an. Nehmen wir jetzt in der Öffnung des Zirkels einen dem Flöchen- 

winkel von 1 : 3 gleichen Bogen und beschreiben wir vom Pol 1 als Mittel- 
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punkt einen Kreisbogen nach jener Seite, auf welche nach der jetzt schon 

bestimmten Lage des Krystalles die Flüche 3 zu liegen kommt. Ziehen wir 

ferner vom Pol 2 aus einen mit dem Fláchenwinkel 2:3 gleichen Kreis- 

bogen nach derselben Seite und genau so wie vorher, so wird durch den 

Schnittpunkt dieser beiden Kreisbögen die Lage von Pol 53 bestimmt. Diese 

Ortsbestimmung ist das sogenannte Vorwárts- Binsechneiden in der Geodüsie. 

Die Vortsetzung ist aus diesem allgemeinen Falle selbstverstündlich, 

ein jeder Pol wird mit Hülfe der gegebenen Fláchenwinkel zwei benach- 

barten Pole angeschlossen, ausgenommen wenn die Lage auch auf eine 

andere Weise (Zonen, Symmetrie) zu bestimmen ist. Sind auf diese Art die 

sümmtlichen Pole aufgetragen, so bietet die Aufzeichnung oder das Autf- 

suchen von Zonenkreisen gar keine Schwierigkeit. 

b) Tés ist die Kugelprojektion gegeben, zu bestimmen sind die sümmiliehen 
Flüchenwinkel. 

Da die Grösse derjenigen grössten Kreisbogen, welche die einzelnen 

Pole miteinander verbinden gleich ist mit dem Fláchenwinkel der zu den 

betreffenden Polen gehörenden Krystallfláchen (natürlieh auf jener Seite, 

welche kleiner als 1809? ist), so sind einfach die einzelnen Pole mit dem 

Halbkreis HH durch einen grössten Kreisbogen zu verbinden und die ab- 

segrünzte Bogenlünge giebt den betreffenden Flüchenwinkel an. 

c) Gegeben ist die Kugelprojektion, es sollen die sümmilichen Kantenwin- 

kel bestimmt werden. 

Diese Aufgabe wird durch die centrale Darstellung gelöőst. Nachdem 

sümmtliche Pole gegeben sind, so muss bezüglieh einer jeden Fláche die mit 

ihr parallele Ebene senkrecht auf der den betreffenden Pol darstellenden 

Normalen (Radius) stehen; bei der centralen Darstellung fallen natürlieh 

diejenigen Ebenen, welche zu parallelen Krystallílüchen gehöőren, zusam- 

men. Wáhlen wir z. B. zuerst den Pol 1 und bestimmen wir die verlangte 

Ebene, welehe auch durch den Kugelmittelpunkt gehen soll. Ziehen wir 

durch den Pol 1 einen grössten Kreisbogen, auf welch" letzteren von dem 

Pol 1 an gerechnet in zwei entgegengesetzten Riehtungen gleiche Bogen- 

lángen aufzutragen sind, um mit deren Hülfe (s. 3b) die Mitteltheilung des 

Halbkreises MM genau über den Pol 1 stellen zu können. Ist dies gesche- 

hen, dann gibt schon der an der Messkante des Halbkreises HH gezogene 

Halbkreis die Schnittlinie der verlangten Ebene mit der Kugel an, welche 

leicht zu cinem vollstándigen Kreis zu ergünzen ist (s. 3d). Dies mit einem 

jeden Pol ausgefübrt, erhalten wir sebliesslich die vollstándige centrale 

Darstellung des Krystalles. 

Nachdem ein jeder grösster Kugelkreis die übrigen sümmtlichen 

orössten Kugelkreise durchschneiden muss, werden die Schnittpunkte (No- 
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dien) der einzelnen grössten Kreise mit den übrigen auf der durch den 

betreffenden grössten Kreis dargestellten Krystallflücbe die sümmetliehen 

durch den übrigen Flichen gebildeten Kanten und mit diesen letzteren 

auch die sámmtliehen Kantenwinkel angegeben, welche letztere mit dem 

Halbkreis HH abzulesen sind. 

d) (Gegeben sind die Kantemwvinkel, gesuecht wird, die Kugelprojeklion. 

Diese Aufgabe ist die Umkehrung der vorigen. Wassen wir den ein- 

fachsten Wall ins Auge, wenn nüámliech die mit 1 benachbarten Flichen 

dand 3.-dierKantensi.2 23 rúnd Ala 80 "Wie 2.3 

auch die Flöchenwinkel von 1.2 :2.3 — a, 

JA SG SB und ata 2 bildenzkonstets 

ren wir auf der Kugel einen grössten Kugel- s a 

kreis, dessen einen (oberen) Pol wir auf die 

Fláche 1 beziehen, so dass dieser grösster 

Kreis die centrale Darstellung der Fláche 1 sei. 

Auf diesen erössten Kreis bezeichnen wir die 

Endpunkte eines Durchmessers und betrach- 

ten wir denselben als die Kante 1.2. Die 

Endpunkte bezeichnen wir mit den Num- 

mern 1.2 resp. (1.2). Tragen wir ferner auf diesen grössten Kreis von dem 

entsprechenden Endpunkte an gerechnet nach der entsprechenden Seite 

hin den Winkel y auf, so bekommen wir auf dem Endpunkte des Bogens 

wie auch auf dem diametral entgegengesetzten Punkte die Nodien 1.53 

und (1.3). 

Es ist zweifellos, dass die den Flüchen 2 und 5 entsprechenden gróss- 

ten Kugelkreise durch die Durchmesser 1.2, (1.2) resp. 1.3, (1.3) gehen 

müssen. Der Winkel 1.2 : 2.3 — a. verlangt dabei, dass auf dem der Flüche 2 

entsprechenden grössten Kreis der Nodius 2.3 von Nodius 1.2 auf 180" —a, 

von Node (1.2) daher in der Bogendistanz a liege, konstruiren wir folglich 

von Node 1.2 als Mittelpunkt einen Kreis mit der Öffinung von 1809—a, 

so muss die Node 2.3 auch auf die Peripherie dieses letzten Kreises fallen. 

Andererseits hat auch der Winkel 2.3 : 1.2 — B analoge Forderungen, dem 

zufolge auch derjenige Kreis, weleher von Node 1.3 als Mittelpunkt mit der 

Öffnung von 1807—8 gezeichnat wird, gleiehfalls die Node 2.3 enthalten 

muss. Die nach der entsprechenden Seite gelegenen Schnittpunkte der aus 

den Centren von 1.2 und 1.3 konstruirten Kreise bestimmen daher die 

Lage von Node 2.53. 
Der der Flüche 2 entsprechende grösste Kreis muss selbstverstánd- 

lich auf seiner Peripherie die Nodien 1.2, 2.3, (1.2) und (2.3) enthalten, 

kann daher leicht durch diese Punkte (Durchmesser) gezogen werden, 

wobei die centrale Darstellung der Fliche 2 erhalten wird ; analog geschieht 

(1.3) 5 

1.3 

(2.3) 
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auch die Darstellung von Fláche 3. Die Pole dieser grössten Kreise sind 

auch die Pole der ihnen entsprechenden Krystallfláchen und so ist durch 

die erhaltenen drei Pole auch die Kugelprojektion der betreffenden drei 

Fláchen gegeben. Auf diese Art können nacheinander die Pole der sümmt- . 

lichen Fláchen d. h. die Kugelprojektion des Krystalles erhalten werden. 

e) Die Kanlenwinkel seien gegeben, gesucht werden die Flüchenwinkel. 

Mit Hülfe der Kantenwinkel wird die centrale Darstellung ausgeführt, 

und dann sind die Fláchenwinkel durch die Neigungen der betreffenden 

grössten Kreise zu einander bestimmt. Wird der 0 Theilstrieh des Halb- 

kreises HH in die Node gestellt, dann werden auf der Seite, welche 

kleiner als 907 ist, die gesuchten Fláchenwinkel einfach durch die Diffe- 

renz der zwei Ablesungen auf dem genau auf 907 gestellten Ouadranten 

VV erhalten. 

1) Mm Allgemeinen. 

Die Verwendung der mit dem Kugelmesser adjustirten Kugel würe 

nach dem oben Mitgetheilten überflüssig nüher zu detailliren, aber ich 

fühle mich doch gezwungen noch einiges Ailgemeines mitzutheilen. 

Die Konstruktion der Kugelprojektionen und der wichtigeren Zonen 

einzelner Krystalle ist eine erfolgreiehe Übung für den Studirenden, eine 

passende Binleitung in die mehr verborgenen Details der Geometrie der 

Krystalle. Die Bestimmung der Kantenwinkel ist nicht nur bloss ein aus- 

gezeichnetes Exercitium, sondern auch eine grosse Erleichterung bei der 

Konstruktion der Netze von Krystallmodellen. 
Auch besitzt der Lehrer in der Kugel ein bis jetzt leider vermisstes 

Hülfsmittel zum Demonstriren, so dass die Verstándigung damit viel glatter 

und sehneller geschehen kann. 

Der Forscher sehliesslieh ist, indem er im Gange seiner Untersuchun- 

sen mit der Bestimmung der Flüchenwinkel vorwárts schreitet, in der Lage, 

die erhaltenen Daten auch direkt auf der Kugel zu verzeichnen und er 

kann hiedurch die Orientirungs- Rechnungen eliminiren, seine Vorstellun- 

gen sogleich einer Kritik unterwerfen und.ganz besonders in complizirteren 

Fállen mag er die Kugel in einer höchst nützliehen Art und Weise be- 

nutzen, da er ohne eine beachtenswerthe Verminderung der Sicherheit 

leichter und rascher arbeiten kann. 

Alles zasammenfassend ist die Benützung der wirklichen Kugel bei 

der Krystallberechnung ein wahrer Fortschritt und BucHANAN bemerkt wohl 

richtig, dass die durch die Kugel geleistete Hülfe fast unerschőpflich ist. 
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5. Die Genauigkeit der Angaben des Kugelmessers. 

Der Kugelmesser von AVED DE MAGNAac kann sicherlich viel genauer aus- 

geführt werden, als wie es z. B. bei dem von mir benützten pariser Exemplar 
der Fall war. Auch drángen sich unwillkürlieh zweckmássige Verbesserungen 

auf. Aber es darf nicht vergessen werden, dass diese Vorrichtung vor- 

láufig bloss zum Orientiren dient, wozu dieselbe auch in ibrer heutigen 

Form (und auch mit dem Preise) entspricht. Ist ein Pracisions-Istrument 

dieser Art erwünsceht, so ist die Ausfuhrung desselben mit keinen besonde- 

ren Schwierigkeiten verbunden. Bei meinem Instrumente variirten die Feh- 

ler im Allgemeinen zwischen 1,5" und 0,5" und wenn wir die Messungen 

an verschiedenen Stellen der Kugel wie auch der Messkreise ausführen 

können, so giebt das arithmetische Mittel. eine genügende Ausgleichung. 

So habe ich die Hauptzonen des tesseralen Krystallsystems konstruirt und 
den Flichenwinkel von (100) :(101) an allen Stellen bestimmend, betrug 

der ausgeglichene Werth 44,7", war also bloss um 18 Minuten kleiner als 

der richtige. I í 

Ich kann bemerken, dass eine natürliche Hauptguelle der Fehler des 

Kugelmessers darin liegt, das damit anstatt des gewünsehten grössten Ku- 

gelkreises bestándig bloss ein ihm nahe stehender Kugelkreis gezeichnet 

wird, daher sind seine Daten meistens kleiner als die richtigen. Es liegt fer- 

ner in der Natur der Sache, dass auf grössseren Bogendistanzen die ab- 

solute Grösse der Fehler ebenfalls zunimmt und umgekebhrt. 

DATEN ZUR KENNTNISS DER ZWILLINGSKRYSTALLE 

DES KALKSPATHES AUS DER UMGEBUNG VON 

BUDAPEST. 
Von 

Dr. Gusrav MELCzER (Budapest.)§ 

(Mit einer Tafel.) 

Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit eine grosse Suite Calcit- 

stufen vom Kleinen Sehwabenberge bei Budapest zu untersuchen, haupt- 

süchlich bezüglieh ihrer Formen und der Art ihrer ZwillingsbildungYfY In 
neuerer Zeit konnte ich von anderen Orten der Ofner Berge stammende 

k Der Gesellschaft vorgelegt in der ain 6. April 1898 gehaltenen Vortragssítzung. 

kk Földtani Közlöny XXVI. (1896), p. .79. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 17 
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Calcitstufen dem Studium unterwerfen und theile hiemit in Kürze die 

Ergebnisse meiner Untersuchung mit. 

Calcit vom Rókahegy (FHuchsberg). 

Der hókahegy liegt etwa 10 km nördlieh von Budapest im Hotter der 

Gemeinde Uröm, von dieser Gemeinde ungefáhr 11/2 km gegen 0SO.- Es 
wird hier in mehreren Steinbrüchen lichter, stellenweise grauer Dachstein- 

kalk gewonnen und in diesem, und zwar in kleinen Hohlráumen, kommt 

Calcit vor. In grösseren Hohlráumen finden sich auch betráchtlich grosse 

skalenoédrische Krystalle, interessanter sind jedoch kleine (höchstens 

7—8 mm lange), durchsichtige bis weisse Krystalle von skalenoédri- 

schem Habitus. Ihre Formen sind: v 42131) R 3 und r (1011? R), 
e 10112) —!2R, f (0221) —2R und m (1010/ ooR und bestehen meistens 
aus der Combination von ur, seltener von vefm, daher solche, die ich 

auch vom Kis Svábhegy (Kleiner Schwabenberg) kenne. Unter ihnen zer- 

streut finden sich auch Zwillinge (s. Tafel IV, Fig. 1—4), deren Zwil- 

lings- und zugleich Berührungsebene eine Flüche von e 10112) — !/2 R ist. 
Die Ausbildung ist eine solche, dass die Krystalle mit dem vollen Winkel 

auf dem Kalksteine aufgewachsen sind und daher immer der einspringende 

Winkel sichtbar ist und zwar sind sie süulenfőormig ausgebildet, so wie 

die schönen Krystalle von (ruanajuato (Mexico), welche L. PrIRsson be- 

schrieb und zeichnete.? 

Was die Formen anbelanet, sieht man an diesen Krystallen meist 

dieselben Formen, wie an den sie umgebenden einfachen Krystallen. 

Ausser den dominirenden h3-Fláchen sieht man gegen den einspringen- 

den Winkel hin gewöhnlich je eine Fláche des Grundrhomboeders r (s. Fig. 

1.) und in der Zone ef (0112 : 0291], an der Zwillingsnabt, kleine Fláchen. 

Letztere sind nie vollkommen eben, sondern in der Richtung der Zone 

gestört und bestehen, wie ich mich mit dem Goniometer überzeugte, aus 

den Flüchenelementen der Formen m (10101 coR und ú (10. 0. 10. 17 10R 
und an zwei Krystallen fand ich beide Formen auch nebeneinander vor und 

ausser ihnen, gegen die Zwillingsnaht gelegen, noch die Form M (1041 ; 4R. 
Die gemessenen Winkel sind folgende : 

gemessen berechmet"" 

uuwu (2311): (1321) s rá 5áksek 2 70 az os 

ve —(2311) ; (1012) SG SNZA E 18 66229 46 

eg: (0112): (0110) 8 [aj 0) e NTÉSE 639 44" 46" 

VO ZLAZÍVEKOTVO s 441584 28! Kati ODAÁ EL 

X Am. Journ. of 50. 1891, OLI. p.. 61. 

kk Als Grundlage der Berechnung diente (0001): (1011) — 449 36" 347 — J. D. 

DaAwsa, System of Min. 6-th edit. p. 262. 
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eM —(0112) : (0441) Süt DBI (ages VÉT SZG t JAA 24 

uM —(1331) : (0441) SY ELOG a KE [99-d4 1 4p 
MENO AZ EE OK KOSTOH DJ) KEÜULBS ZD NN e pdajálkötejte 

VSZ EKOSKOZT OKE ZT e 59le 010 AZA BŐ! 

USÁBAN OÓSKON) HESEDAS RÁZ E 93 50NZDL 

Diese Form 9 (10.0.10.1/ 10R ist am Calcite der Ofner Berge bis jetzt 
noch nich beobaechtet worden. 

In der Náhe der erwáhnten Formen sicht man seltener auch §Scale- 

noederfláchen (s. Fig 2), welche bald R3-Fláchen sind, bald einem solchen 

steileren Skalenoüder angehőren, dessen positiver Polkantenwinkel etwas 

stumpfer ist. Soleh" ein Scalenoéder ist das vom Calcite des KI. Schwaben- 

berges schon bekannte m 152711 3R"/sX, jedoch überzeugte ich mich durch 

Messung (2131: ihk 1 — 407 18), dass hier ein dieser erwábhnten Form 

nahestehencdes, aber etwas weniger steiles Skalenoéder vorhanden sei. Lei- 

der konnte ich wegén der mangelhaften Ausbiidung diese Fláciren nicht 

bestimmen. 

Als terminale Fláchen kommt, wie schon erwáhnt, an diesen Zwil- 

lingskrystallen meist r (1011) R mit je einer Flüche vor, oft sind jedoch, 
mit e (01121 — !/2R zusammen, alle drei Fláchen sichtbar (s. Fig. 2), 
manchmal ist auch letzteres Rhomboéder allein vorhanden und zwar mit 

ziemlich grossen Fláchen, was den Krystallen einen besonderen Habitus 

verleiht; diesen, durch das zugleiche Vorhandensein von — 2R und —!/2R 

bedingten Habitus habe ich in //g. 5 dargestellt. 

An einem mit diesen Zwillingen vorkommenden einfachen Calcit- 

krystalle beobachtete ich in dieser Zone ausser den genannten zwei Rhom- 

botdern noch Skalenoéderfláchen, nöámlich z 11123) ?/5P2 und FE (4156) 

1/2Rő/s : 
gemessen berechnet 

re — (10171) " (0119) — 37" 98 SZ ELATNSZÜ 

egys (0112) ét (AAS) ze ASS TZSSETGKN ST 

elő S (0112) (4156) — 976 979 37 96" 

x 

Kalkspatbzwillinge nach e (0112, —- !/2R kommen im Allgemeinen 

nicht gerade selten vor, jedoch solehe, deren vorherrschende Form das ge- 

woöhnliche Skalenoéder R3 ist, wie diese Krystalle vom Rókahegy, sind nicht 

háufig und blos von wenigen Fundorten bekannt. In erster Linie sind die 

schon erwáhnten Zwillinge von (ruanajuato (Mexico) zu nennen; dann 

finden sich solche nach WEINSCHENK in den Gruben des Untersulzbachtha- 

k Földtani Közlöny. 1896, XXVI p. 80 u. 82. 
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les! und nach DEscLorzzaux in Szbirten.? Auch von Paso Fundo (Brasilien) 

sind nach diesem Zwillingsgesetz gebildete skalenoüdrisehe Krystalle er- 

wahnt," jedoch ist bei diesen die Berührungsíláche senkrecht zur Zwillings- 

ebene, ferner von den Ffűrör-Inseln,! doch ist die Hauptform der letzteren - 

nicht R3, sondern RL! ; solche, wie die letztgenannten sind nach BarH auch 

von [aczebánya bekannt.: 

Calcit vom Mátyáshegy (Mathiasberg). 

In den Steinbrüchen des Mátyáshegy (unweit Ó-Buda) wird, wie am 

Kleinen Schwabenberge, Orbitoiden-Kalkstein gebrochen. Wie dort so 

durchziehen auch hier die Masse des Kalksteines stellenweise Klüfte, deren 

Wáiánde Calcitkrystalle bekleiden. Meist sind es spitze, einfache skalenoéd- 

rische Krystalle (R3), stellenweise etwas grössere Krystalle: Zwillinge und 

Drillinge nach der Basis. In einer tiefer gelegenen Spalte des westlichen 

Steinbruches kommen jedoch zwischen einfachen Krystallen mitunter 

andere Zwillingskrystalle vor, welehe von besonderem Interesse sind, weil 

sie das am Calcit sellen zu beobachtendes Zwillingsgesetz reprásentiren : 

Zwillingsflüche ist (0221) —2R, (s. Fig. 4. und 5). 

Diese Calcitkrystalle sind gelbliche, meist nicht durchsichtige Kry- 

stalle und ziemliech gross (grósste Dimension 3 cm). Wie die Zwillinge vom 

Rókahegy, sind auch diese auf dem Kalkstein so aufgewachsen, dass nur 

das eine Ende derselben sichtbar ist. Meist werden diese Zwillinge blos von 

den Fláchen des R3- Skalenotders begrenzt, so wie der in Figur 4 gezeich- 

nete(vom KI. Sehwabenberge stammende) Krystall, nur sieht man an ihrem 

Ende auch den von R3-Flöchen gebildeten einspringenden Winkel. Is 

finden sich sodann noch Zwillinge, welche mehr Formen aufweisen. An 

diesen sind als terminale Endigung vorhanden:"r 11011) R und der Zone 

re (1011: 01121 angehőrige Flchen. Letztere sind matt, in der Richtung 

der Zone gestreift und meist gekrümmt, auch die R3-Fláchen sind mit $pu- 

ren von Lösung und Atzung bedeckt. 

Mit den erwáhnten Formen kommen ferner stetig vor : f (0221) —2R 
und m (0110) co R, beide mit glánzenden ebenen Flöchen, und unter der 

letzteren Form, also mit ihr einen einspringenden Winkel bildend, ein ne- 

gatives Rhomboéder, welches ich jedoch wegen der mangelhatften Ausbil- 

dung seiner Flöchen nicht bestimmen konnte. Die an diesen Krystallen 

vom Mátyáshegy gemessenen Winkel sind folgende : 

" Zschwv TeKÉyBt-: IBOG XXVI p.r410. 

: Man. de Min. II. p. 108. Pl. XLVI. Fig. 275. 

SEZSGHT ST GYRUS E ÜSZ STO SOT. 

: Pogg. Ann. 1867. CXXXII. p. 545. (Tafel IV. Fig. 24—26.) 
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gemessen berechnet 

u —(2131) : 3121) Sol ag eaYÁ SOL BO AZA 
rr —(Spaltungsíláchen) — 357 35 Sa AAS 

fa —(0221) : (0110) Sz OG NEL JT Terek DONE LNNSZTAN 

Nach der mir zur Verfügung stehenden Literatur sind Kalkspath- 

zwillinge nach —2R von folgenden Fundorten bekannt: Mallock (angeb- 

lieh),! Kogel? Traversella,? Wallis," Sicilhten (aus Sehwefelgruben),? Ki- 

fjord," Altens Kupfergrube," Andreasberg?" und Ahisnes." Unter diesen ist 

der von Andreasberg erwáhnte Zwilling tafelig, die von Rhisnes pyramidal, 

die übrigen sind alle skalenoédrisehe Krystalle, wie die eben besechriebenen 

vom Mátyáshegy, und zwar stimmen dem Habitus nach, besonders die 

von Altens Kupfergrube (Norwegen) mit den an Formen einfacheren Zwil- 

lingen vom Mátyáshegy (verel. Fig. 4.) überein. 

Zwillinge vom Kleinen Schwabenberge. 

Auch an vom Kleinen Sehwabenberge stammenden Stufen fand ich Kalk- 
spathzwillinge nach —!/2R und zwar in Gesellschaft von /luorit, welchen 

an diesem Fundorte bekanntlich Prof. Dr. V. WaRrHa entdeckte.!" Die Aus- 

bildung betreffend stimmen diese Zwillinge (s. Fig. 1) mit denen vom Berge 

tókahegy überein. An einem Krystalle mass ich folgende Winkel : 

gemessen berechnet 

KEEN KESZ ZO 0 JÓNAK 

VENA 2301) MONDATON ZD TOK 

Ja E D3AK) 5 MED E 05 60 ZTE TAT ST 

vu: (emespr. Winkel) — 85 12 TAT SZÉ 

Durch die Güte des Herrn Sectionsgeologen der kön. ung. geol. An- 

stalt, Dr. FR. SCHAFARZIK, konnte ich ferner eine vom Kleinen Sehwabenberge 

stammende Stufe untersuchen, welche davon zeugt, dass hier — wenn auch, 

! SCHARFF, Neue Jahrb. f. Min. 1870, p. 557 und Tafel VI, Fig. 1. 

GRorH, Min. Samml. d. Un. Strassb. p. 122. 

$ "DÖ ESCLOTZBHAUS, (Man. cde Min7ült. p. 109. El. XGVI Big. 2760; 

4 OVENSTEDT, Handb. d. Min. 2. Aufi. p. 408. 

5 Zsehr. f. Kryst. 1881, V. p. 389. 

6 Zgehr. f. Kryst. 1892, XX. p. 598. 

7 SCHEERER, Pog. Ann. 1845, LXV. p. 289. (Fig. 1 und 2.) 

§ Zsebr. f. Kryst. 1889, XV. p. 414. 

9 Zgsehr. f. Kryst. 1887, XIII. p. 431. 

90 Er legte ihn der am 2. Dezember 1884 gehaltenen Fachsitzung vor n. Prof. 

J. SzaABó beschriebihn bald darnach: Földtani Közlöny XV (1885) p. 201. — Ret. 

Zschr. f. Kryst. 11 (1886), p. 266. u. 265. 

12 
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wie es scheint, als grosse Seltenheit — auch Zwillingskrystalle nach —2R 

vorkommen. Auf dieser Stufe fand sich nümlieh unter einfachen, spitz 

skalenoüdrischen Krystallen ein ca 2!/2 em langer, von den Fláchen des 

12131) R3 begrenzter Zwillingskrystall nach —2R, welchen ich in Fig. 4 

gezeichnet habe. 

Dieser Zwillingskrystall stimmt also im Habitus mit der Mehrzahl der 

nach diesem Gesetze gebildeten Zwillinge vom Mátyáshegy, sowie mit den 

erwáhnten Zwillingen von Norwegen überein. 

x 

Aus dem Ofner Gebirge sind also derzeit bekannt : 

1. Zwillinge und Wiederholungszwillinge nach der Basis. Der Haupt- 

fundort dieser sehon lüngst bekannten Krystalle ist der Kleine Schwa- 

benberg bei Budapest." Sie finden sich auch am Mályáshegy und ver- 

einzelt am Hókahegy. 
2. Zwillinge nach e (0112) —!/2R; solche, wie die von Guanajuato. 

Sie finden sich vorzüglich am KRókahegy (8. Fig. 1—3) und vereinzelt auch 

am KI. Schwabenberge (8. Fig. 1). 
3. Zwillinge nach f (0221, —2R. Diese kommen am 6 Mályáshegy 

(s. Fig. 4 und 5) vor und als Seltenheit auch am KI. Schwabenberge 

(s. Fig. 4. 
Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. ALEx. ScHMIDT, der 

mir das soeben besehriebene Material gütigst zur Verfügung stellte und in 

dessen Institut ich dieses auch untersuchte, auch an dieser Stelle meinen 

wármsten Dank auszusprechen. 

Min.-geol. Institut des kön. ung. Josephspolytechnikums. 

Budapest, April 1898. 

DIR URSÁUGERRESTE VON DOMAHIDA UND MÉRK. 
VoN 

J. HALAvÁTS.FPY 

Bei der Entwásserung des Eecseder Moores, beziehungsweise der Re- 

gulierune des Kraszna-Flusses stiess man 1897 in der Umgebung von 

DPomahida auf die heste von Ursüugern. 

k TRAUBE, N. Jahrb. f. Min. 1888. II p. 252. und MELczEkR, Föld. Közlöny 

AV LUNLS96) , mp. 7920lat 2 az 

kk Der Fachsitzung vorgelegtam 1. Dezember 1597. 
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Um den Fund für die kgl. ung. Anstalt zu aguiriren, verfügte ich 

mich auf höhere Weisung zur Fundstelle, wo ich folgendes vorfand. 

.  Neben der Gemeinde Domabhida, in der Náhe der neuen Communal- 

brücke stiess man bei Gelegenheit der Ausgrabung des Profiles 5540—5560 

des Kraszna-Canales in einer Tiefe von 3,5 m auf zwei neben einander lie- 

gende Stosszáhne und in der Nühe derselben auf zwei obere Backenzühne. 

von klephas primigentus BLMB. 

Der eine der beiden Stosszáhne ist in seiner ganzen Lünge erhalten, 

wührend an dem anderen die Spitze abgebrochen ist, aber an seiner 

Basis zeigt er noch wenige Schádelreste. Beide lagen so eng beisammen, 

dass man an ihre Zusammengehörigkeit zu einem und demselben Thiere 

nicht zweifeln kann, und auch die Backenzáhne mögen ihm angehört 
haben. Die in meiner Gegenwart fortgesetzte Grabung ergab ausser einigen 

unbrauchbaren Knochenfragmenten kein ferneres Resultat. 

An der frisch abgegrabenen Wand des 4 m tiefen Canals ist unter 

der humösen Partie gelber, záher Thon sichtbar, der in seinem unteren 

Theilein blauen Thon übergeht. Ín diesem letzteren wurden die oberwahn- 

ten Reste gefunden ; sie gehörten daher dem Diluvium an. Der Brücke zu 

aber vertieft sich das Terrain und wir gelangen zur Kecskés-ér (ér — Ader). 

Hier ist unter dem Humus ein mehr dunkelgelber, fleckiger und streifiger 

gelber Thon zu sehen, der sich aber schon beim blossen Ansehen von dem 

die Mammutbhreste einschliessenden gelben Thon unterscheidet. Unter dem 

Thon folgt gelber Sand. Die hier erwühnten Sechichten haben sich in recen- 

ter Zeit abgelagert. Man sieht also in dem Domahidaer Abschnitte des 

Kraszna-Canales das Diluvium und Alluvium schon neben einander und 

sind beide von einander gut unterscheidbar. 

Tarata Jer, 

A — Gelber Thon (Diluvium) 

B — Gefleckter gelber Thon 

C — Feiner gelber Sand 

M — Fundort der Mammuthreste. 

h (Alluvium) 

In der Náhe von Domahida wurde noch der Backenzahn und ein 

Schulterblattfragment von Elephas primigemius gefunden. 

x 

Man machte mich ferner darauf aufmerksam, dass in dem Abschnitte 

Mérk des erwáhnten Canals ebenfalls Reste von Ursáneern eefunden wur- 
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den. In der That fand ich in der Kanzlei der Bauunternehmung eine grosse 

Menge von Knochen vor, deren grösster Theil aber sich in völlig unbrauch- 

barem Zustande befand. Das noch benützbare Material übergab ich nach 

meiner Heimkehr dem kel. Chefgeologen Dr. J. PprHó, der aus demselben 

folgende Species constatiren konnte : i 

Hyaena spelaea Guor. Ein Schádelfragment mit folgenden Zühnen : 

Rechtseitig p 2 ; linkseitig 1 3, c, p 1, p 2, p 3, p 4. Bei p 3 fehlt aber die 

Zahnkrone günzlich ; nur zwei Wurzeln sind sichtbar; von p 4 ist nur in 

dem vorderen Drittel die Krone erhalten. 

Bison priscus Bos. Hin Hornknochenfragment, der Atlas und zwei 

untere Backenzáhne. 

hhinoceros anltigutlatis BemB. Bin oberer Backenzahn. 

Kklephas primigemus BrumB. Bin Backenzahnfragment. 

ftguus caballus L. foss. Zwei langhalsige zu einander passende 

Backenzühne ; zwei obere gestreckte, aber kurzhalsige Backenzáhne sind 
beinahe bis zur Basis abgerieben; zwei untere, langhalsige Backenzühne. 

(sastor fiber L. foss. Den rechten Kiefer mit dem Stummel eines 

Schneidezahnes und mit zwei intacten Sehneidezáhnen (m 3, m 4); linker 

Kiefer mit einem Schneidezahne und zwei Backenzáhnen (ím 2, m 3); fer- 

ner Fragment eines linken Kiefers mit zwei Backenzáhnen (m 2, m 3). 

Vogelknochen. Rechter und linker Humerus, Cubitus, Coracoideum 

und Furcula. 

Diese Knochen wurden, einer gefálligen Mittheilung nach, im Ab- 

sehnitte Mérk des Kraszna-Canales an verschiedenen Punkten in einer 

Tiefe von 4,5—5 m gefunden. 

An der Mauer des Canals ist hier gelblicher, sandiger Lehm aufge- 

schlossen, in dessen unterster Partie die aufgezühlten diluvialen Urthier- 

reste gefunden wurden. 
x 

lch erfülle nur eine angenehme Pflicht, wenn ich auch hier meimen 

Dank ausspreche für jene gewinnende Freundlichkeit, mit weleher mich 

die technische Direction der Entwásserungs- und Regulirungsgesellsehaft, 

insbesonders der Ingenieur Herr Jotans VaGács unterstützten. 
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. NEUERE BEOBAGHTUNGEN UND AUFSAMMLUNG IN FELSŐ- 

LAPUGY., 
VoN 

Dr. A. Kocn.F 

Um für den zweiten Theil meiner Arbeit cDie Tertiárbildungen des 

siebenbürgisehen Beckens , welcher das Neogen behandeln soll, je mehr auf 

eigenen, unmittelbaren Beobachtungen basirende Erfahrungen zu sammeln, 

habe ich im vorigen Sommer den berühmten Petrefactenfundort bei /relső- 

Lapugy, den ich aus Autopsie noch nicht kannte, besucht und wáhrend 

eines zweitügigen Aufenthaltes mich bemüht über die Art des Vorkommens 

genaue Beobachtungen anzustellen und ein möglichst reiches Versteine- 

rungsmaterial einzusammeln. Das auch die letztere Aufgabe gut gelungen 

ist, das habe ich zum Theil Herrn Prof. Dr. JurL. Szapeczkv, meinem Nach- 

folger auf der Klausenburger Lehrkanzel, zu verdanken, indem er so 

freundlich war, mit Unterstützung des siebenbürgisehen Museums Herrn 

Lehrer Awpk. ORosz, den ich als geschickten und ausdauernden Sammler 

und zugleich verlásslichen Beobachter seit lángerer Zeit kannte, als Gehúl- 

fen auszusenden. Herr ORosz widmete nach meiner Abreise noch drei Tage 

dieser Aufgabe, indem er alle versteinerungsführenden Wasserrisse und 

Gröben der Umgebung von Felső-Lapugy durechsuchte, und eine ganze 

Hilfstruppe der Einwohner anwarb, welche ihm beim Sammeln der 

Petrefacten an die Hand gingen. Aber auch auf dieser Weise hütten wir 

nicht viel erreicht, da, die Petrefacten ziemlich spárlich in dem obermedi- 

terranen Tegel des Thalkessels eingebettet liegen, die an die Oberfláche 

ausgewaschenen Exemplare aber von den Dorfbewohnern fleissig aufgelesen 

werden, um sie an den Kaufmann JoHANN PErgovics gegen kleine Bedürf- 

nisse abzugeben. An diese alte und bewáhrte Petrefactenfirma wendeten 

wir uns ebenfalls und kauften ihm seinen ganzen Vorrath an Petrefacten 

ab, welcher sich seit Jahren bei ihm angeháuft hatte und welche eben so, 

wie unsere Aufsammlungen, von allen Punkten und ohne Auslese zusam- 

mengebracht waren. Auf solche Weise füllte sich ein ziemlich grosses Kist- 

chen mit Felső-Lapugyer Petrefacten, welche ich im Laufe des vergangenen 

Winters zu bearbeiten begann, wobei ich anerkenne, dass bei der Sichtung 

des reichlichen Materiales und der Bestimmung der (fonus-Arten Herr Do- 

cent Dr. E. LÖRENTHEY und Stud. V. E. Kiss mir behülíflieh waren. Bisher 

bin ich mit den Mollusken fertig geworden, wáhrend die Reste der übrigen 

Thierstámme der Bearbeitung harren. 
Da ich meine Beobachtungen, mitsammt den Daten der ülteren Be- 

k Vorgetragen in der am 2. Mürz 1898 gehaltenen Fachsitzung. 
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obachter ausführlich in meiner oben erwáhnten grösseren Arbeit mittheilen 

werde, sei es erlaubt, hier blos einige Haupt-Ergebnisse meiner Beobach- 

tungen mitzutheilen und als Einleitung dazu in grossen Zügen die geologi- 

schen Verháltnisse des berühmten Fossilienfundortes zu skizziren. 

Die geologischen Verhültnisse des Fundortes haben nach ihren eigenen 

Beobachtungen im Jahre 1850 J. L. NEUGEBOREN ? und 1853 D. Srukg FP 

ausführlich beschrieben. Diesen Mittheilungen will ich hier nach meinen 

ecigenen Beobachtungen blos einige Ergünzungen oder Berichtigungen hin- 

zufügen. 

Was in erster Reihe die auf dem obermediterranen Tegel von Felső- 

Lapugy lagernde vulkanische Breccie anbelangt, so wird diese von D. STUR 

conseguent als Basaltconglomerat angesprochen, weil er die dunkelgrauen 

bis sehwarzen, dichten Gesteinseinsechlüsse für Basalt hielt, was bei dem da- 

maligen Standpunkte der Petrographie ein verzeihlicher Irrthum war. Ich 

sammelte von dem angeblichen Basalt am BEingang des Lapugyer Thales 

bei A(só-Lapugy sowohl, als auch bei /relsó- Lapugy, am Berg Dealu Fe- 

tyilor, also an beiden Rándern des aus vulkanischer Breccie bestehenden 

Bergzuges, kann aber nach makro- und mikroskopischer UÜntersuchung der 

Proben entschieden behaupten, dass dieses Gestein ein typischer Augitan- 

desit ist, mit weniger oder mehr Amphibol, je nachdem das Gestein dieht 

oder von porphyrischer Structur ist. Dieses Andesitceonglomerat wurde 

durch D. Srukg für sarmatisch erklárt, obgleich er directe Beweise dafür, 

nömlich Petrefacten, nicht auffinden konnte. Auch ich halte dieses geologi- 

sebe Alter für wahrscheinlich ; aber auch die unter dem Conglomerat unmit- 

telbar liegenden, obersten Tegelschichten dürften sarmatiseh sein, da ich im 

obersten Theil des Grabens, welcher sich vom Dealu fretyilor herabzieht, in 
dem ascherauen, elimmerigen, dünntafelig gut geschichteten Tegel, welcher 

159" gegen NNO unter das Andesitconglomerat einfállt, kein Petrefact, 

auch nicht im Sehlemmrückstande, finden konnte, was bei dem kleinsten 

Stück des tiefer hinab folgenden obermediterranen Tegels nicht der Fall 

ist. Aber auch mehrere Molluskenarten, welche wahrscheinlich aus diesen 

obersten Tegelschichten ausgewaschen zwischen die Petrefacten der tiefer 

liegenden Tegelschiechten gelangen, sprechen meiner Ansicht nach dafür, 

dass die unmittelbar unter dem Andesitconglomerat folgenden Tegelschich- 
ten noch sarmatischen Alters sind. Solehe Molluskenarten sind : ( /erillhüum 

piclum Basr., Neritina  Grateloupana FéR., Trochus ef. ÖOrbignyamus 

HöRrx., Melanopsis impressa  Kgaus, kleine Palulina-Arten, Bulla Lajon- 

kaireana Basr., Gardium obsoletum Hricnw. u. 8. w. 

x Der Tegelthon von Ober-Lapugy etc. — Verh. und. Mitth. d. Hermannst. 

Ver, f£. Naturwiss. I. Bd. 1850 p. 163. 
kk Bericht über die geologische Übersiehtsaufnahme des südwestl. Siebenbürgen. 

—. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. in Wien, XIII. Bd. (1863) p. 75. 
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D. Srug konnte natürlich zu seinem vermeintlichen Basaltconglome- 

rate die Ouelle, das heisst entsprechende Eruptionsstellen, im südwestlichen 

Theile Siebenbürgens nicht nachweisen. Hs ist dagegen sebv leicht, die 

Provenienz der Andesitbreccie aus dem zunüechst im NW sich erhebenden 

Andesitgebirge (Dimbu Cornuluj) zu erkláren. 

Was nun den versteinerungsreichen obermediterranen Tegel betrifft, 

füllt dieser jene 11//7—2 km breite, muldenförmige Vertiefung aus, welche 

sich zwischen dem erwáhnten Andesitconglomerat-Zug (dessen höchster 

Punkt 544 m) und dem aus palaozoischem Kalk- und Thonschiefer beste- 

henden NW-lichen Rande des Pojana-huszka-Gebirges (690 m) in nahezu 

W-O-licher Richtung dahinzieht. Die gegen N zu seicht (beilüufig unter 

10—159) einfallenden obermediterranen Tegelschichten liegen daher gegen 

S zu auf dem beilüufig unter 507 gegen NNO verfláchenden Sehichtbünken 

des palxzozoisehen Dolomitkalkes und senken sich gegen N zu unter die 

sarmatische Andesitbrecciendecke. 

Das Dorf Felső- Lapugy liegt an der Sohle des tief eingeschnittenen 

Thales (beiláufig 260 m) und an dessen unteren Gehángen zerstreut und 

beinahe aussehliessliceh auf dem Terrain des obermediterranen Tegels; die 

Versteinerungsfundpunkte aber sind jene Seitenthülchen, Grüben und 

Wasserschluchten, welche beiderseits von den Ouersütteln (beiláufig 360 m 

hoch) zur Thalsohle hinabziehen, und welehe ich mit ihren Localnamen 

ihrer Wichtigkeit entsprechend nach einander herzüblen will, da solches 
bisher versüumt wurde. 

1. Vom linken, d. i. dem westlichen Gehünge des Thales zieht das 

Seitenthal Namens Valea Kosuluj hinunter und mündet beiláufig inmitten 
des Dorfes in das Hauptthal. NEUGEBOREN hatte es wegen des Reichthums 

an (/onus-Arten seiner Schichten, den cConusgrabens genannt. Den von 

demselben Gehüngen am unteren Ende des Dorfes einmündenden Graben 

habe ich nicht besucht, da sich daselbst keine Petrefacte finden sollen. 

2. Vom rechten, d. i. östliehen Gehánge des Thales, am nüechsten zum 

hande des Grundgebirges, zieht der Graben Pareu Munteanuluj herab und 

mundet neben der Kirche in das Hauptihal. NEUGEBOREN nannte ihn des 

reichen Korallengehaltes seiner Schichten wegen cKorallengraben., 
5. Weiter nach N zu folgt ein sich gabelig theilender Graben, dessen 

südlieher Zweig FPareu Krizsmyjikuluj, der nördliche Zweig dagegen P. Koz- 
nik Juon genannt wird. NEUGEBOREN gab diesen keinen besonderen Namen, 

fand aber viele (darites-Stacheln und Dentalten in ihnen. 

4. Den weiter nördliech sehr tief eingeschnittenen Graben, welcher 
vom Gehüánge des aus Andesitbreccie bestehenden Dealu Fetyi (542 m) 
herabzieht, kann man Par. Fetyiloru nennen. In diesem fand ich nur 
spárlich Petrefacten, und die Bewohner pflegen auch keine hier zu suchen. 

Was das Materiale der petrefactenführenden Sehichten anbelanet, 
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ist — wie schon NEUGEBOREN hervorgehoben hatte — der aschgraue, dichte 

Tegel vorherrschend, der aber an tieferen Stellen bláulich oder grünlich 

grau erscheint, wáhrend er nahe zur Oberflache, infolge der Verwitterung, in 

gelblichen, weicheren Lehm umgewandelt wurde. Dieser Tegel ist hie und 

da mit hellgrauen sandigen Lagen (2—5 dem), Nestern und Adern durch- 

drungen, welche sandige BHinlagerungen von kleinen Bruchtheileén der Mol- 

luskenschalen weissgetüpfelt erscheinen und seltener auch mit kleinen 

Schnecken-Schalen und Foraminiferen-Gebüusen erfüllt wird. Im 6 Pareu 

Munteanuluj findet man diese Binlagerungen besonders hüufig. 

Im Valea Kosuluj endlich, bei der Gabelung des Grabens, findet man 

in dem Tegel, welcher mit Korallenstámmen gefüllt ist, eine beiláufig 50 cm 

dicke Muschelbreccienbank, sich unter 87 gegen NNO verfláchend eingela- 

gert. Fragmente von Muscheln und wenige Ouarzgerölle sind durch dun- 

kelgrauen Kalkmergel fest verbunden. Diese Bank kann man als Leytha- 

kalk ansprechen, welchen D. Srugk eingehender bespricht, und welcher 

gegen O zu in der Umgebung von Pank und besonders von Roskány auch 

in grösseren Massen auftritt: Übrigens spricht schon das hüufige Auftreten 

der grossen Korallenstámme — zwar nur innerhalb des Tegels — dafür, 

dass die Bedingungen der Bildung des Leythakalkes, wenn auch nicht 

lange Zeit hindurch und auch nicht in vollem Maasse, auch in der Umge- 

bung von Felső-Lapugy zugegen waren. 

NEUGEBOREN hatte die Máchtigkeit des obermediterranen Tegels, von 

der Thalsohle gerechnet, auf 300 Fuss geschützt. Die vollstándige Schich- 

tenreihe jedoch dürfte in Anbetracht, dass der Tegel auch unter die Sohle 

des Hauptthales sinkt, noch bedeuterder sein. 

Was das Vorkommen der Petrefacte anbelangt, habe ich beobachtet, 

dass dieselben ziemlich gleichmássig, jedoch auch ziemlieh spürlich durch 

die ganze aufgeschiossene Máchtigkeit des Tegels hindurch zerstreut sind. 

Nur an einer Stelle des Pareu Munteanuluj habe ich die kleinen Mollusken- 

Arten etwas dichter zusammengehüuft — beobachtet. Die grösseren Mollus- 

kenarten, besonders Arten von Conus, Cassus und Strombus, werden im Val. 

Kosuluj gesammelt. Um eigenhündig das Petrefactenmaterial einzusammeln 

und mögliehst nach Horizonten vertheilt zu beobachten, dazu muűsste man 

mehrere Jahre hindureh ununterbrochen diese műhsame  Vorarbeit 

ausúben. 

XXIX 

Tis sei mir nun erlaubt, die hauptsáchliehsten Resultate meiner auf 

die ecingesammelten und durch mich bestimmten Molluskenreste sich bezie- 

henden Beobachtungen hier vorzulegen. . 

Die Zahl der von uns eingesammelten und bestimmten Arten, sowie 
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der für Felső-Lapugy neuen Arten, endlieh der Individuen ist námlieh die 

folgende : 
a) Gasteropoden .... .... 382 Arten, d. i. 81,119/9. 
ÖjReleGydOdai 4 Sz llese 9. Cd c 188900. 

Darunter für Felső-Lapugy neue Formen : 

u) Gasteropoden ...... 78 Arten ] 
LéY 9 9 zusammen 90 Arten. 
b) Pelecypoden MTA 

Sehliesslich die Individuen-Anzahl betreffend, habe ich gezüblt : 

a) Gasteropoden. ..... 11.095 Exempl. d. i. 93,139/. 
b) Peleeypoden . .... S18 ( c a 6,879/. 

Zusammen 11.913 Exempl. 

Die Individuen, das ist die Exemplare der gefundenen Mollusken-Arten 

abzuzáblen, hielt ich deshalb für wichtig, weil man aus deren Anzahl-Ver- 

háltniss einen bestimmteren Sechluss auf ihre gegenseitige Rolle ziehen 

kann, welche sie in der Felső-Lapugyer Bucht des einstigen mediterranen 

Meeres gespielt haben. Nach obigen Individiums-Zahlen bilden daher 

die Gasteropoden (und Scaphopoden) . ...... 93,139/0 

und die Peleeceypoden nur... ....  .... SOS 070 

sümmtliecher durch uns eingesammelten Mollusken. Es ist folglich zweifel- 

los, dass die Scehnecken (Gasteropoden) den charakteristisehen Theil der 

Felső-Lapugyer Mollusken-Fauna bilden. 

Es ist wohl wahr, das es uns nicht gelang die vollstándige Zahl der 

von Felső-Lapugy bisher bekannten Arten zu erlangen; ich glaube jedoch 

sicher annehmen zu dürfen, dass die wichtigeren und hüáufigeren Arten 

jedenfalls auch in unserer Aufsammlung vertreten sind. 

Über die Molluskenfauna von Felső-Lapugy finden wir bisher 

Daten in den Publicationen von Dr. M. HönRwnEs,! J. L. NEUGEBOREN,? 

D. Srux,? Jun. HaLavács : und Rup. Högves und M. AuINGER ? verzeichnet. 

Aus diesen habe ich die Zahl der von Felső-Lapugy bisher bekannten 

Arten folgendermaassen zusammengestellt : 

: Die fossilen Mollusken d. Tertiürbeckens von Wien. — (Abhandl. d. k. k. 

geol. Reichsanstalt in Wien. III. und IV. Bd. (1856—70.) 

? Beitráge zur Kenntniss d. Tertiár-Mollusken aus dem Tegelgebilde von Ober- 

Lapugy. — Verh. u. Mitth. des Hermannst. Ver. f. Naturwiss. 1853. 

: Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südwestl. Siebenbür- 

gen. — Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. XIII. Bd. p. 76. 

: Felső-Lapugy mediterrán faunája. — Földt. Közlöny. VI. p. 229. — Über die 

Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vorkommenden Conus-For- 

men. — Földt. Közl. XI. (1881) p. 56. 

Neue Formen aus der Mediterran-Fauna Ungarns. — Természetrajzi Füzetek. 

VIII. (1884) p. 208. 

5" Die Gasteropoden der Meeresablagerungen der I. und II. miocinen Mediter- 

ranstufe in der österr, ungar. Monarchie. I—VIII. H. — Wien 1879—15891. 
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Gasteropoda (und Scaphopoda) .... ... 624 Arten 
PeléGYHOdA vsz zst szelt Fáy Teen E 

Da in meiner Aufsammlung davon abgehen 

Gasteropoda (und Scaphopoda) .... a" 320 Arten 

Pelégy poda lt testkt Et vez Al SEK OSS E 

ist es klar, dass ein einmaliges, obzwar sehr umsichtiges und ausgiebiges 

Einsammeln weit entfernt genügend ist, um auch nur die Hálfte der in den 

Felső-Lapugyer Schichbten begraben liegenden Arten zu erlangen;. man 

muss eben lange Jahre hindurch ausdauernd das Materiale einsammeln 

und einsenden lassen, wenn wir eine mögliehst vollstándige Sammlung 

bekommen wollen. 

Trotzdem es aber nicht gelang auch nur die Hálfte der von Kelső- 

DLapugy bekannten Arten einzusammeln, habe ich in meinem Materiale 

dennoch beilüiufig 78 Gasteropoden und 12 Pelécypoden-Formen gefunden, 

welche für die bisher bekannte Fauna von Felső-Lapugy neu sind. Es geht 

schon aus dieser Thatsache hervor, dass fortgesetzte Nachforschungen und 

Aufsammlungen in Felső-Lapugy noch manches Neue an das Licht fördern 

können und wáre es erwünseht, dass auch die ung. geol. Anstalt sich der 

systematisehen Aufsammlungen annehme, wie das von Seiten der Wiener 

geo]. Reichsanstalt und des naturwiss. Hofmuseums geschieht. 

Um über die wahrhaftige Rolle in der Zusammensetzung der Fauna 

der bei Felső-Lapugy háufiger vorkommenden Mollusken- Formen genauere 

Kenntniss zu erlangen, als es aus den bisherigen Mittheilungen möglich 

ist, welche das Vorkommen der einzelnen Arten nur mit Worten und nach 

subjectiver Schátzung — wie: sehr hüufig (sh.), hüufig (h.) u. s. w. bezeich- 

nen, hielt ich es für angezeigt, in dem von mir erworbenen Materiale auch 

die Individuenanzah] der einzelnen Molluskenarten abzuzáhlen, und da- 

nach die Procente zu berechnen, in deren Verhültniss sie in der Z/usam- 

mensetzung der Gesammt-Molluskenfauna theilnehmen, und auf diese 

Weise die genaue Hüáufigkeitsreihe zu bestimmen, wenn auch nicht fűr alle, 

so doch für die gewöhnlicheren Arten, für jene nümlich, welche wenigstens 

0,19/ der ganzen Molluskenfauna ausmachen. Auf solche Weise kann ich 

úber mehr als 100 Arten in abnehmender Reihe geordnet, eine Háufigkeits- 

tabelle zusammenstellen, welche infolge der leichten Übersichtlichkeit über 

die Rolle der einzelnen Mollusken-Arten einen klareren Begritf gibt, als das 

bisherige, auf subjective Abschützung ruhende Verfahren. 

Die Beachtung der Individuenanzahl der Petrefactenarten, naturlich 

nach massenhaften Aufsammlungen ohne Auslese, hatte zuerst D. SruR? 

für die wichtigeren Fundorte des Wiener Beckens in Anwendung gebracht, 

x Beitrüge zur Kenntniss der stratigraphischen Verhültnisse der marinen Stufe 

des Wiener Beckens. — Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. XX. (1870) p. 305. 
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und gelangte dadurch zu einigen recht interessanten Schlüssen. Er consta- 

tirte als háufigst vorkommend allein nach dem abnehmenden Verhültniss 

der gefundenen Individuenzahlen für die WFundorte Soos und Vöslaw 

30 Gasteropoden-Arten ; gelangte aber zugleich zu der Überzeugung, dass 

diese Háufigkeits-Reihe bei jedem Fundorte bedeutend abweicht und für die 

Bestimmung des relativen Alters keinesfalls verwerthbar ist. Spáter accep- 

tíirten R. HöRwNEs und M. AuvimxGER in ihrem im Vorigen citirten Werke 

insofern dieses Vorgehen Srugs, dass sie nach den verschiedenen Fund- 

orten der von ihnen besehriebenen Gasteropoden-Arten meistens auch die 

Anzahl der Exemplare aussehreiben, welche ihnen bei der Untersuchung 

vorlagen. So erfuhr ich auch, in welchem Verháltniss die von mir bei 

Felső-Lapugy eingesammelten Arten in den Wiener Sammlungen vertreten 

sind, und weil dort schon lange Jahre hindurch das Material eingesammelt 

wurde, geht daraus auch das hervor, dass meine letzte Aufsammlung wirk- 

liceh bedeutend genannt werden könne. 
In meiner Tabelle setzte ich die in R. HöRwNEs und M. AUVINGER S 

Werke mitgetheilte Individuenanzahl zwischen Klammern hinter der Zahl 

der Exemplare, welche ich eingesammelt habe. Bei solehen Arten jedoch, 
bei welechen die Individuenanzahl nicht hervorgehoben wurde, so auch bei 

jenen, welche in HöRNEs und AvIÓxGER"s Werke bisher noch nicht beschrie- 

ben wurden, setzte ich die abgekürzten Zeichen der durch ültere Beobach- 

ter benützten Angaben über die relative Hüufigkeit des Vorkommens, und 

zwar: i. gy. (sehr háufig) ; i. s. (sehr viele); gy. oder s. (háufig oder viel) ; 

k. gy. oder n. gy. (weniger háufig oder nicht háufig) ; r. oder k. (selten oder 

wenig) ; 1. r. (sehr selten). 

Endlich in die letzte Columne der Tabelle kommen die leichter merk- 

baren und zur Vergleichung geeigneteren Percentualzahlen der Individuen- 

anzahl der betreffenden Arten. 

Meine nach diesen Principien zusammengestellte Tabelle befindet 

sich im ungar. Texte auf S. 215. 

Die in dieser Tabelle aufgezühlten 114 Arten machen nicht einmal 

den dritten Theil der von mir eingesammelten 471 Arten und Formen aus, 

und dennoch bildet die Háufigkeit ihres Vorkommens 849/9 sümmetlicher 

Molluskenarten, so dass auf die 357 selteneren Arten und Formen zusammen 

blos 16"/o entfallen. Daraus fállt also die Wichtigkeit der aufgezáhlten 

hüufigeren Arten, aus dem Gesichtspunkte der Beurtheilung des Charakters 

der Gesammt-Molluskenfauna betrachtet, sogleich in die Augen. 

In dem Charakter der Welső-Lapugyer Molluskenfauna föllt am 

ersten das auf, worauf ich schon früher hingewiesen hatte, dass darin die 

Gasteropoden mit 93,139/9 gegen die Pelecypoden (6,879/0) sehr vorherr- 

schen, und somit entschieden der Fauna ihr Gepráge aufdrücken. Dies 

kommt aber auch bei der Durcbsicht der Tabelle die Individuenanzahl der 
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einzelnen Arten betreffend, scharf zum Ausdruck. So erscheint in der Háu- 

figkeitsreihe erst auf der 33-ten Stelle die erste Muschel (OÖstrea cochlear) 

mit 65 Exemplaren, und unter den 114 Arten spielen blos 17 Muschelarten 

eine Rholle, also nur 14,99/0 sámmtlicher hervorragender Arten; nach der 

Individuenanzahl aber besitzen blos 6,479/o einige Wichtigkeit für die Ge- 

sammt-Molluskenfauna. 

Unter sámmtlichen háufigen Arten führen also 38 Gasteropodenarten 

die Leitrolle, da sie 33,22"/o, wenn man aber ihre Individuenanzahl nimmt, 

damn nicht weniger als 86,629/o der 114 háufigen Arten ausmachen. 

Unter den Gasteropoden stehen wieder, wie man ersieht, die Turri- 

lellideae obenan ; diesen folgen (-henopus, (erithien, Pleurotomiden, Neri- 

topsis, Natica etc., wie dies aus der Tabelle leicht herausgelesen wer- 
den kann. 

Nach solchen Daten und den Folgerungen muss man zugeben, dass 

bei massenhaften und ohne Auswabl stattfindenden Aufsammlungen diese 

Beurthbeilungsart der Rolle von Versteineraungen wegen ihrer Objectivitát 

jedenfalls zuverlüássiger und richtiger ist, als die mehr auf subjectiver 

Schátzung beruhenden allgemeinen Hüufigkeitsbezeichnungen. Ich bin 

überzeugt, dass sich die von mir für Felső- Lapugy festgestellte Háufigkeits- 

Reihe wesentlich nicht ándern wird, vorausgesetzt, dass eine neuere Auf- 

sammlung auf sámmtlichen obengenannten Fundstellen des Lapugyer 

Thales und ohne Auswahl vorgenommen wird. 

Diese Hüufigkeitsreihe der Mollusken ist naturlich von gauz localer 

Bedeutung ; und würden wir zum Beispiel fur die náchstliegenden Fund- 

orte Pank, Kostej und Nemesest gewiss abweichende Reihen nach glei- 

chem Vorgange erhalten, keinesfalls jedoch so stark abweichende, dass man 
bei der Vergleichung nicht interessante Schlüsse ableiten könnte. leh will 

es versuchen auch diesbezüglieh einige concrete Fálle anzufuhren. 

Zuerst will ich versuchen mit der Molluskenfauna des am 

náchsten liegenden Fundortes Kostej jene von felső- Lapugy zu verglei- 

chen, und zwar auf Basis einer Aufsammlung von D. 0. BoETTGER im 

Jahre 1896, dessen ResultateY nach áhnlichen Gesichtspunkten zusammen- 

gestellt sind. 

Dann werde ich die Fauna des etwas weiter gegen O0 zu liegenden 

jujtur in Vereleich ziehen, nach den leider nicht genügend ausgiebigen 

A ufsammlungen, welche Dr. L. MáRrovxrvy im Jahre 1892 veranstaltet hat, 

und deren Resultate er ebenfalls in einer meinem Vorgehen passenden 

Form mitgetheilt hatte.F? 

k /ur Kenntniss der Fauna der mittelmiocüinen Schichten von Kostej im Ba- 
nat. — Mitth. und Verhandtk d. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt XLVI. Bd. 
(1896) p. 49. ; 

kk Beitrüge zur fossilen Fauna Bujturs. (Bericht.) Orv. Term.-tud. Vrtesitő. 

Kolozsvár. 1893. p. 181. 
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Die zur Vergleichung dienenden Daten stelle ich Behufs leichterer 

Übersicht in folgender Tabelle zusammen. 

ÉentKÉtNNELtt....t..ét.ui ztás áá övem 

Nach wessen Zusammen- Der Arten Der Individuen Fund- 

stellung oder Aufsammlung Szahi A szeti 57 orte 

Nach meiner Zusammen- ; 

stellung : j 

a) Gasteropoda (u. Scaphop.) 282 13,25 

b) Pelecypoda szt hoz LL ANGYENTSÉN 103 DO a 

385 1 Bujtur 
Nach Dr. Mártonfis Auf- j 

sammlung : J 

ÚJ GAStSTODOUBI (szik eszt sze 7922: ÖSZŐ SZ6.. HI EGIBB a 1 

b) Pelecypoda  ... cél árosgéi 53014 GENS LS SZŰRNI 356 BAD 

Han TEA] 1182 ] 

Nach meiner Zusammen- j ! 

stellung : 

a) Gasteropoda S ÉEá 624 77,80 

DK elgey Oda ate SEEY /NSSTS 22.20 Felső- 

3 802 Lapugy 
Nach meiner Aufsammlung: J 
a) Gasteropoda — . KéJEZT Ta Stt S1 11, [ 11095 93.13 ] 
ÜjsEeléeyboda 5 il EEGESJESÍMS AS SIET SKOSÍS 6,87 

471 N 11913 
—— - ——————— ——— ——— SZET zi OSZ HTEÉSáE 

Nach Dr. UV. Böttgers Auf- j 

sammlung : 

a) Gasteropoda 3 1441 8546 [I " 921 8422 Kostej 
b) Pelecypoda -. ... 168477 I 1454 (ige! 213 jo 1878 

[1657 ! 1134 

Aus dieser Tabelle kann man also herauslesen, dass an allen drei 

Fundorten die Gasteropoden ihrer Artenzahl noch mehr aber ihrer Indi- 

viduenzahl nach die Peleceypoden weit übertreffen. In Bujtur kommen ver- 

háltnissmássig die meisten Muschel-Arten vor, in Kostej aber die wenig- 

sten; wenn wir aber die Individuenanzahl betrachten, so kommen in Felső- 

Lapugy die wenigsten Muscheln vor. 

Wenn ich aber das Verzeichniss der nach der Individuenanzah!] 

háufigsten Arten nach denselben Principien, wie auf Felső-Lapugy bezüg- 

lich, zusammenstelle, so ergeben sicb für Kostej (a) und Bujtur (b) die fol- 

genden Háufigkeits- iieihen. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 18 
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a) Háufigkeils-hReihe der bei Kostej im Jahre 1896 durch Dr. 0. BörTGER 

gesammelten Molluskenneste nach den abnehmenden Idividuen- Percenten 
zusammenygyestellt. 

(M. s. die Tabelle auf 8. 220 d. ung. Textes, auf welcher die erste 

Rubrik die laufende Nummer, die zweite den Namen der betreffenden Mol- 

luskenrart, die dritte die Zahl der Individuen und die vierte dieselbe in 

Procenten ausgedrückt enthült.) 

Die Summe betrágt  ....  .... ; sége tp EÉSANE KERET 78,649/o. 

Auf die noch übrigbleibenden 12 9 Aden entfallen  ..... 21,369/9 . 

Wenn wir diese Tabelle mit jener über Felső-Lapugy vergleichen, so 

fállt in erster Reihe das auf, dass unter den háufigsten 42 Arten 14, welche 

in der Tabelle mit einem Sternchen (?) bezeichnet wurden, gemeinschaftlich 

an beiden Fundorten sehr háufig sind; aber auch der grösste Theil der 

übrigen Arten findet sich unter den noch immer hüáufigen übrigen Arten 

von Felső-Lapugy. 

Es ist also zweifellos, dass zwischen den Molluskenfaunen der beiden 

ecinander nahe liegenden Fundorte eine grosse Ahnlichkeit herrscht; in der 

Fauna von Kostej spielen aber, wie wir bereits gesehen haben, die Muscheln 

eine bedeutend grössere hoile, wie bei Felső-Lapugy. Interessant endlich 

ist auch die Thatsache, dass ebenso, wie in Felső-Lapugy, auch in Kostej 

die Turritella subangulata BRocc. das allerháufigste Fossil ist. 

1) Haufigkeitsreihe der bei Bujtur im Jahre 1592 durch Dr. L. MÁRTONFI 

gesammelten Molluskenreste, nach den abnehmenden Idividuen- Fercenlen 

zusammengestellt. 

(M. s. die Tabelle auf S. 221 d. ung. Textes, deren Anordnung dieselbe 

ist, wie die der Vorhergehenden.) 

Die: SümmMeJbettaok: a szet akás a Met e ezta SZTN ete 89,45 9/9. 

Auf die noch übrigbleibenden 75 Arten entfallen also ...... 10,550/9. 

Wenn wir nun diese mit der Felső-Lapugyer Tabelle vergleichen : 

finden wir zuerst, dass die 42 háufigsten Arten Bujturs nach ihrer Indivi- 

duenanzah] ausmachen 75,259/9, so dass auf die noch restirenden, seltene- 

ren Arten (353) zusammen 24.,759/9 entfallén. 

Unter den háufigsten Arten Felső-Lapugy" s kommen in Bujtur nur 

6 ebenfalls sebr hüufige Arten vor; die Ahnlichkeit beider Faunen ist also 

auch in dieser Hinsicht eine geringere. Ich suche jedoch die Ursache zum 

Theile auch darin, dass die Aufsammlung Dr. L. MÁRronrrs nicht genü- 

gend ergiebig war, und sich thatsáchlich meistens auf die kleineren Arten 
beschránkt hat. 

Wenn wir noch die Molluskenfaunen von Kostej und Bujtur verglei- 

chen, finden wir, dass auch unter deren hüufigsten Formen 7 gemeinsame 
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Arten vorbanden sind, jene námlich, welche in der Tabelle mit einem 

Kreuzchen (--) versehen wurden, viel weniger also, als dass man die 

Ahnlichkeit beider Faunen als eine auffallende erklüren könnte. Es zeigt 

sich beiláufig dasselbe Verháltniss zwischen beiden Fundorten. wie zwi- 

schen Felső-Lapugy und Bujtur. Es war die Aufsammlung von Bujtur je- 

doch, wie ich schon vorber erwábnt habe, nicht genügend dazu, um dieses 

Verháltniss als endgültig begründet annehmen zu können. 

Aber auch der Vergleich mit den gleichaltrigen Fundstellen ferner 

liegender Becken oder Buchten ist lehrreich zu nennen. So z. B., wenn ich 

meine Felső- Lapugyer Tabelle mit jener von D. SruR bezüglich des Bade- 
ner Tegels von S0ós und Voöslau vergleiche (l. c. p. 308—309), sehe ich, 

dass unter den hier aufgezáhlten 30 háufigsten Arten auch in Felső-Lapugy 

11 Arten, nüámlich : 

Natica helicina  BRocc. 

Pleuroloma coronata MÜNsrT. 

Fasciolarta bilineala, PARTscn. 

(jolumbella subulata BRocc. (nassotdes HÖRN.) 

Conmus Dujardim DEsn. 

(henopus alatus Ercnu. (pes pelecani HöRx. non PHrx.) 

Buccinum restitulianum Fowr. (coslulatum HöRwx. non BRocc.) 

Turritella Archimedis BRGr. 
Mitra scrobiculata BRocc. 

Turritella bicarinata ErcHw. 
( turris Basr. 

eine holle ersten Ranges einnehmen, wáhrend auch die übrigen von $STUR 

aufgezahlten Arten unter den in Felső-Lapugy eine untergeordnetere 

Rolle spielenden Arten mit wenig Ausnahmen zu finden sind. Die sich mit 

der Fauna von Felső-Lapugy bescháftigenden früheren Worscher baben 

also ganz richtig gefolgert, dass die nüchste Verwandte der Felső-Lapugyer 

Fauna in der Fauna des Badener Tegels des Wiener Beckens zu fin- 

den sei. 

Noch auffallender ist die Ahnlichkeit zwischen den Faunen von Kos- 
tej einerseits und $008- Vöslau andererseits ; weil man unter den háufigsten 
Arten bereits 14 gemeinsame findet, welche in der Tabelle von Kostej mit 

dem Zeichen [/ versehen wurden. Dr. 0. BorrrapR kam auch nach Ver- 
gleichung der in dem Kostejer Tegel des tieferen Horizontes gesammelten 
Fauna zu demselben Schlusse, da 84"59/9 der durch ihm bestimmten Kos- 

tejer Arten mit solchen des Badener Tegels indentisch sind. 

kxx 

Zum Schlusse will ich bezüglich der fossilen Fauna von Felső-Lapugy 

noch einige meiner Beobachtungen mittheilen. 

18" 
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Der Schlemmrűückstand der mitgebrachten vielen Tegelproben, beson- 

ders aber auch des aus dem Inneren der Sehneckenschalen herausgelangten 

Materiales, enthült stellenweise spárlich, an manchen Punkten aber sehr 

dicht eingestreut eine recht interessante und reiche Mikrofauna, woraus 

ich bisher blos die Molluskenreste untersucht habe. Kin Theil der winzigen 

Schnecken- und Muschelgehüuse besteht aus der Brut von bekannten grós- 

seren Arten, welche nach den ausgewachsenen Exemplaren in den meisten 

Fállen bestimmbar sind. Es finden sich aber darunter, vielleicht in noch 

grösserer Zahl, auch wirkliche Zwergformen und darunter mehrere recht 

interessante Arten, welche ich nach den Werken von M. und R. HöRNES 

nicht bestimmen konnte. Diese sollen spáter eingehend besprochen werden. 

In welchem Maasse zasammengeháuft solehe Zwerg-Arten an einzel- 

nen Punkten vorkommen, dafür will ich als Beispiel nur eine Probe von 

grünlich grauem Tegels aus dem Pareu Munteanuluj erwáhnen, aus dessen 

beiláufig taubeneigrossen Stückchen ich, ausser sonstigen Thierresten, die 

folgenden Mollusken auswaschen konnte. (Siehe die Petrefacten-Liste auf 

5. 224—5 d. ung. Textes.) 

Auffallend an den von mir gesammelten und untersuchten Mollusken- 

schalen, besonders aber an solchen von jungen Muscheln, ist der Umstand, 

dass beinahe alle in der Náhe des Buckels angebohrt sind. Diese Bohrun- 

gen werden durch Arten der Genera Natica, Murex und Buccinum, nach 

den neuesten Untersuchungen mit Hülfe von ausgeschiedener Süure 

(Schwefelsüure ?) bewerkstelligt, um die Weichtheile der angebohrten Mu- 

schel oder Schnecke aussaugen zu können. Diese drei öehneckengattungen 

sind in der That durch viele Arten und grosse Individuenanzahl in der 

Vauna von Felső-Lapugy vertreten, und kann somit deren allzugrosse Ver- 

mehrung die Ursache davon sein, dass die Muscheln, welche am meisten 

angegriffen und vernichtet wurden, und zwar hauptsáchieh schon im 

jüngsten Alter ihrer Entwickelung, in der Felső-Lapugyer Bucht des 

obermediterranen Meeres nicht gedeihen konnten. Binen anderen Grund 

des sehr untergeordneten Vorkommens der Muscheln kann ich mir 

nicht denken, um so weniger, denn die vorherrschend schlammförmige 

Ablagerang jener Bucht würde sonst für die trágen, sich kaum fortbewe- 

genden Pelecypoden einen sehr günstigen Wohnort abgegeben haben. 

Die vorherrschend schlammige Ablagerung weist nun darauf hin, dass 

die Umgebung von Felső-Lapugy eine tiefe und ruhige Bucht des ober- 

mediterranen Meeres gewesen, in welche von dem südlich sich ausbreiten- 

den Lande her die fliessenden Gewásser viel Sehlamm und nur selten auch 

Sand eingeführt hatten. An einzelnen Punkten dieser Bucht dürfte das 

Wasser dennoch so klar geblieben sein, dass zeitweise auch die Stockkorallen 

gedeihen konnten, obzwar sie zusammenhángende grössere Stöcke d. i. 

Korallbűnke nicht hervorbringen konnten. Das Marosthal dürfte in dem 
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obermediterranen Zeitalter eine in die Lünge gezogene Meeresenge gebildet 

haben, welche das Siebenbürgische Binnenmeer, mit dem mehr offenen 

ungarischen mediterranen Meerestheil verbunden hatte. In die Ufer dieser 

Meeresenge ragten nun der Reihe nach jene kleineren oder grösseren Buch- 

ten, welche für die Entwickelung und das Gedeihen einer reichen littoralen 

Fauna so günstig waren, dass sie heutzutage als hervorragende Petrefacten- 

fundorte dafür Zeugniss abgeben. Solche Fundorte sind ausser Felső-La- 

pugy gegen W zu Nemesest und Kostej, gegen O zu Pank und noch weiter 
die vielen Fundstellen der Streeler Bucht, in erster Reihe Bujtur. Obeleich 

alle die Petrefractenfundorte bisher minder oder mehr ausgebeutet wurden, 

ist eg dennoch erwünseht, dass an ihnen aufs Neue massenhafte Aufsamm- 

lungen vorgenommen werden, um die Ergebnisse auf solche Weise bearbei- 
ten zu können, wie ich es für Felső-Lapugy versucht habe, und somit die 

Faunen der analogen Vorkommnisse nach den vorherrsehenden Mollusken- 

arten verglicehen werden könnten. 

DIR SUHWAMMSPICULA DES SCHLAMMES VOM BALATON. 

Von 

Dr. L. TRAxLeR (Munkács).! 
t am 8. September 1898. 

EHRENBERG versuchte in seinen mikrogeologischen Arbeiten? die /u- 

gehörigkeit der in der Gesellschaft der das Gestein bildenden Süsswasser- 

bacillarien vorkommenden Schwammspicula zu irgend einer Art nicht recht 

zu erforschen. Selbst BowERBANK, indem er von einer Infusorienerde aus Florida 

Erwáhnung thut, ? wagt nur mit Unsicherheit in derselben die Amphi- 

disken von Spongilla Bayleti BwBxk. und Sp. Meyem CkRre. zu bestimmen, 

von den übrigen Spicula bestimmt er nur so nebenbei die beiláufige Zahl 
der im St. John-Flusse lebenden Arten. Das war damals ganz natürlich. 

Zur Zeit EHRENBERG s waren die Süsswasserschwümme und ihre Kiesel- 

theile sozusagen gánzlich unbekannt ; auch BowERBANK hatte nur von etwa 

19 Arten Kenntniss. Unser Wissen hat sich aber seitdem betrüáchtlich erwei- 

tert; es giebt kaum einen Theil der Erde, wo man nicht sehon einen Süss- 

wasserschwamm gesammelt hátte, mehr als ein Gebiet ist gut durchforscht 

: Vorgelegt der Gesellschaft in der am 3. November 1897 abgehaltenen Vor 

tragssitzung. 

" Mikrogeologie. Berlin. 1854—56 und zahlreiche kleinere Arbeiten. 

§ Monograph of the Spongillidae. — Procedings of the Zoological Society of 

London, 1863. p. 444. 
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und die bisher bekannt gewordene Zahl der Arten nühert sich schon dem 

Hundert. Wir kennen die Form und Grösse der Spicula dieser Arten, aus 
der Anordnung jener folgern wir auch auf den Zusammenhang der Kiesel- 

theile der fossilen Arten und unternehmen mit mehr-weniger Wahrschein- 

lichkeit die Gruppirung der fossilen Arten und ihrxr vermengten Spicula. 

Warum sollen wir diese Methode, die einzig geeignete zur Erkennung der 

Spongillenfauna vergangener geologischer Zeiten nicht auch beim Studium 

der Schwámme der recenten Ablagerungen anwenden dürfen? Ich habe 

dies schon dreimal versucht,! jetzt aber kann ich es mit einem merkwürdi- 

gen Beispiel nachweisen, dass dieses nicht nur ein beguemes, sondern zu- 

eleich ein sehr dankbares und nicht wenig sicheres Hilfsmittel zur Fest- 

setzung der geographischen Verbreitung der lebenden Arten sei. 

Die Schwammfauna des Balaton (Plattensee) wurde jüngst von Dr. 

E. VánGEL eingehend studirt.? Er hatte Gelegenheit, wiederholt zu ver- 

sechiedenen Jahreszeiten lángere Zeit hindurch ausgebreitete Aufsammlun- 

gen zu machen, und auf Grund von mehreren Hundert Exemplaren setzte 
er an verschiedenen Punkten des Sees drei, oder den kleinen Balaton 

ebenfalls hieher gerechnet, fünf Sechwammarten fest. In Betracht dessen, 

dass vor VÁNGEL schon zwei andere Forscher im Balaton nach Scehwámmen 

suchten, so können wir es mit allem hecht voraussetzen, dass der Balaton 

einer der in spongiologiseher Hinsicht am besten erforscehten Seen auf dem 

Erdenrunde sei. Und dennoch konnte ich in nur zwei Sehlammproben des 

Balatons die Spicula zweier solcher Arten autfinden, die der A utmerksamkeit 

der bisherigen Forscher entgiengen und für den Balaton ganz neu sind. 

Im Jahre 1894 hatte Herr Pharmaceut, EuGEN ERDŐS, die (Güte, mir 

auf meine Bitte von zwei Puncten des Balatons Schlammproben zu über- 

senden,? namentlieh von Badacsony und Rév- Fülöp. 

Der erstere ist sehr fein, frei von Pflanzendetritus und grobem Sand; 

der letztere, der dem dem Ufer unmittelbar vorliegenden köhricht entnom- 

men wurde, besteht wenigstens zur Hálfte aus der erwáhnten Beimischung. 

In beiden Proben sind Diatomeen und Schwammspicula sehr háufig. Diese 

Schlammproben befreite ich durch Kochen in unverdünnter Salzsüure von 

den organisehen und den löslichen Bestandtheilen, und dann mittelst 

Thulet"sceher Lösung von den unlösliehen mineralisehen Bestandtheilen ; 

sehliesslich sonderte ich mittelst Sehlámmen die kleineren, leichten Bacilla- 

rien ab. Auf diese Weise konnte ich die Spicula in vollkommener keinheit 

: Földtani Közlöny. 1895. p. 109—192, 178—80, 1896. p. 25-27. 
: Die Resultate der wissensehaftliehen Untersuchung des Balaton. Bd. I. 

1894. Budapest. 

: Hs ist mir sehr angenehm, genanntem Herrn auch hier meinen besten Dank 

aussprechen zu können. 
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untersuchen und beobachtete in den zehn mikroskopischen Prüparaten die 
Spicula folgender Arten : 

Spongilla lacustris LBKN. Seine Gemmula- und Parenchymnadeln 
kommen im Sehlamm von Badacsony genug hüufig vor. 

Spongilla fragilis Uxyp. Seine Gemmulanadeln sind sehr hüufig im 
Sehlamme beider Localitáten. 

Trochospongilla horrida WELTNER. In beiden Proben, aber besonders 

in der von Badacsony sind die unverkennbaren Gemmula- vnd Skelet- 

nadeln dieser Art sehr hüufig; in letzterer gelang es mir auch die Amphi- 

disken zu entdecken. 

Ephydatia  fluviatilts (LBxx.). Im Sehlamme von Rév-Fülőp sind 
die Amphidisken dieser Art unter den gesammten Gemmulaspicula die 

hüufigsten ; weniger kommen sie im Schlamme von Badacsony vor. 

Ephydatia Mülleri LBks. Im Schlamme von Rév-Fülöp kommen 

sowohl jene Amphidisken, wie auch jene mit den anderen nicht zu verwech- 
selnden Gemmulanadeln vor. 

Diese vielen anderen Skeletnadeln sind alle glatt, ihre Form variirt 

vielfach zwischen der der Spindelform und der sich plötzlich zuspitzenden 

Form; ebenso spricht ihre wechselnde Lánge und Dicke offenbar für die 

Zugehőrigkeit zu mehreren Arten. Unter ihnen muss man die Skelet- 
nadeln von Spongilla lacustris LBEwN., Sp. fragilis Lexp. und Ephydatia 

fiuviatilis L8BKx. suchen. Einige von ihnen stimmen zwar hinsichtlich der 

Form und Grösse mit den Gemmulanadeln von Spongilla Carteri BwBk. 
überein, aber diese Art einzig und allein auf dieser Basis nachzuwei- 

sen — als die einzige unter den europáisehen Arten, deren Spicula keine 

charakteristische  Eigenthümlichkeit aufweisen — ist überhaupt nicht 
möglich. 

Alle diese Spicula konnten nur von den ausgestorbenen Colonien in 

den Schlamm gerathen und zeigen es unzweifelhaft, welche Arten an den 

betreffenden Localitáten leben. Bei Rév-Fülöp hauptsáchlich KEphydatia 

fuviatilis (LBKN.) und Spongilla fragilis ULeyp., nebenbei Ephydatia 

Mülleri (LBKx.) und Trochospongilla horrida WELTNER; bei Badacsony 

aber besonders Trochospongilla horrida WELTNER und Spongilla fragi- 
lis Lexpri, in untergeordneter Menge aber Spongilla lacustris LBKN. und 

Ephydatia fluviatilis LBkx. Von diesen Arten war Trochospongilla horrida 

WELTNER aus dem Balaton gánzlich unbekannt; Ephydatia, Mülleri (LBEkxw.) 
und Ephydatia fluviatilis (LBEx.) wurden nur im Kleinen Balaton beobach- 

tet. Es ist ausserdem nicht unwahrscheinlich, dass man in den anderen 

Punkten entnommenen Schlammproben noch die Spicula anderer Arten 

finden wird, aber wenn auch mit den bisherigen die Schwammfauna des 

Balaton erschőpfít würe, so ist auch dieses Resultat ein hinreichender 

Beweis dessen, dass es eine verdienstliche Arbeit ist, schon aus z009e0- 
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graphischem und palzontologisehem Gesichtspunkte, sich mit ühnlichen 

Unternehmungen zu bescháftigen. Es ist auch leichter, als das mühevolle, 

doch manchmal unmögliche Aufsuchen der lebenden Arten; Schlamm 

dagegen kann man sich auch mit Hilfe von in der Sache Unkundigen leicht 

verschaffen.! 

DER ILLYÉS(BÁREN )SEE BEI SZOVÁTA, 
Von 

3. v. LENGYEL.FY 

Szováta liegt im siebenbürgisehen Landestheile, im Comitate Maros- 

Torda, beiláufig drei Stunden von Maros-Vásárhely. Sehr nahe zur Ge- 

meinde erheben sich Saizberge, die wahrscheinlich Auszweigungen des 

Salzlagers von Parajd sind. In der Gemarkung der Gemeinde ist schon seit 

alten Zeiten eine Badeanlage im Gebrauchb, die zur Sommerszeit vorzüglieh 

von den Bewohnern der Umgebung benützt wird. Diese Badeanlage liegt 

unmittelbar unter den Salzbergen und das Wasser giebt der sogenannte 

cFekete-Seev ab. Die Analyse dieses Wassers theilte 1880 der Oberreal- 

sehulprofessor W. Hankó mit.XX In dessen unmittelbarer Nachbarschaft 

breitet sich der Illyés-See aus, den zu besichtigen und sein Wasser zu ana- 

lysiren mich der Besitzer L. ILLYÉS aufforderte. 

Der See occupirt eine Fláche von beiláufig 8—10 Joch. Steile Berge 

umgeben ihn (m. s. die Abb. auf S. 229 d. ung. Textes), die von einem 

prachtigen Laubwald bedeckt sind. An den Ufern des Sees brechen hie und 

da die Salzfelsen hervor, von denen sich einige 30—40 m hoch über den 

Wasserspiegel erheben. Das Wasser des Sees ist dunkelfarbig, ruhig ; seine 

Tiefe kann man durchschnittlieh auf 20—25 m schátzen. 

Ín den See flliessen drei kleine Gebirgsbáche, deren überschüssiges 

Wasser am Ende des Sees abfliesst. Der grosse See steht durch eine 

enge Schlucht mit dem cZöld-Sees (Grüner-See) und durch diesen mit dem 

c Vörös-Seev (Rother See) in Verbindung. Die letzteren sind viel kleiner 

als der Illyés-See, aber ebenfalls tief. Ihre Namen erhielten sie von der 

Farbe ihres Wassers und hohe, steile Salzfelsen machen sie unzugánzlich, 

nur vom Illyés-See aus sind sie erreichbar. 

Diese drei Seen sind erst in jüngster Zeit entstanden und über die 

Ursache ihrer Entstehung liegen die ámtlieh protocollirten Aussagen dreier 

Augenzeugen vor. Nach dem einen derselben verdanken die Seen ihre Entste- 

hung einer Ende April oder Anfangs Mai 1879 plötzlich eingetretenen Bo- 

densenkuncg ; nach dem anderen seien die Seen zu Ende des Sommers 1875 

bei Gelegenheit eines fürchterlichen Gewitters entstanden, die von dem 

" M. s. ferner Földtani Közlöny, XXVII. Bd. p. 509. 
 Vorgetragen in der Fachsitzung am 2. Mürz 1898. 

tr BErtekezések a természettudományok köréből. Herausg. von der ung. wiss. 
Akademie. Bd. X. No. 14 
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ersten Zeugen erwühnte Bodensenkung habe wahrscheinliech erst nach- 

tráglich stattgefunden; nach dem dritten Zeugen sei im Herbste 1879 eine 

heftige Erdabrutschung eingetreten, deren nüchste Wolge aber der Augen- 

zeuge in seinem Schrecken nicht wahrnahm. 

leh halte es für ausgeschlossen, dass der See in Folge eines Wolken- 

bruches entstanden sei. Dagegen sprechen die chemische Zusammensetzuna 

und die Temperatur des Wassers. Grössere Wahrscheinlichkeit spricht 

dafur, dass aus der Tiefe kommende O0uellen die Salzfelsen allmálig auflös- 

ten, die dann mit Erdbeben aáhnlichem Getöse versanken. Ihre Stelle füllte 

dann allmálig das warme Mineralwasser aus. Dass am Boden des Sees aus 

grosser Tiefe kommende (O0uellen sein műssen, beweist der Umstand, dass 

die Temperatur des Wassers so hoch ist. 

Das Resultat der ehemischen Analyse des Wassers des Illyés-Sees ist 

folgendes : 

Positive Bestandtheile : 

In 1000 gy Wasser sind:  Aeguivalentwerth in 9/o : 

NAV ESZ Ete geza Te 91,23003 gr J95097 
Gail kezve hez át ta 0,60061 x 08,50 
Mos HE ését 0,07109 a 0,148 
I KZYEET EZÉS SEN ja 0,00622 a 0,005 

100,000 9/9 

Negative Bestandtheile : 

CGLxet es sz MEZ ES Tent En ei 140,70685 gr 99.387 
Szt AGE TÉS ESÉSE da8 0,00759 a 0,002 
SAD Esztet bt; je VYEMERN 2 1,01750 c 045124) 
ÚDJé ágy tom alk 0,09800 a 0,082 

100,0009/9 

SELENA, LES ÉL 0,00937 a 
233,74726 gr. 

Die Ouantitát der gesammten fixen Bestandtheile — 993.74796 er. 

Die Beslandthetle zu Salzen umgerechnet : 

Spec. Gewicht des Wassers: 1,17377 bei 159 C. 

Temperatur des Wassers : 16 — 20 — 60" C€. 

Im 1000 gy Wasser sind fixe Beslandtheile : 

IE 0) hat] baze , AE ÉBREN 251,52140 gr 

in ÉL 99 01 ddtdetát áss 4 ezte rÜ SL R ENNE ÉS SE 0,00977 ua 

TSA] Frgáeásszágla 5 slzazéoak ES leo 4 klete HESS 0,28020 a 

öle: TS MSGSÉ AL 411 av 0,32003 u 
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ÖSS b tdttl zt tten Stt 144142 gr 
GABO Tv át tál seta AEK KEST 0,15220 a 
BEGOz as tő TEEE ÁSÁS dé tönád 0,01287 ua 
Si 05 két A Sa ELEN ESEN TESZT a 0,00937 ua 

Die Ouantitát der gesammten Bestandtheile: 233,74726 er. 

Die Temperatur des Wassers lásst sich kaum mit einer einzigen Zabl 

ausdrucken, indem sie an den verschiedenen Punkten und in verschiedenen 

Tiefen des Sees sehr veründerlich ist. Ieh habe erwühnt, dass in den See 

ein kleiner Gebirgsbach fliesst, dessen Wasser sich auf der Oberflüche des 

Sees ausbreitet; denn in Folge des grossen specifiscehen Gewichtes (s. o.) 

des Seewassers kann sich das Süsswasser nicht sogleich mit ihm vermen- 

gen. Dem entsprechend ist die Temperatur des Wassers an seiner Ober- 

flüche und in einigen Centimeter Tiefe 16—20", tiefer sehon 30—40"7 und 

in 35—4 m Tiefe haben wir auch 607 C gemessen. Trotzdem kann man in 

diesem Wasser ein besonders angenehmes Bad nehmen. Der des Schwim- 

mens Unkundige sinkt in dem Wasser seines hohen specifischen Gewichtes 

wegen nicht unter und die Temperatur des Wassers kann man sich selbst 

nach Belieben regulieren. Man braucht nur mit Hilfe der Hánde oder Füsse 

die tieferen Schichten des Wassers mit den hőherén zu vermengen. 

Die Eigenschaften des Wassers, das ausgezeichnete Klima dieses Or- 

tes würden die Errichtung eines Badeetablissements sicherlich entlohnen. 

Vergleichen wir die ehemische Zusammensetzung des Wassers des 

Illyés-Sees mit anderen áhnlichen Wássern, so findet man, dass jenes unter 

ihnen einen hervorragenden Platz einnimmt. 

Die wesentliehen Bestandtheile in 1 Liter sind : 

Kochsalz Bromid Carbonat 

ISENEA MTK e E KGY LLy e 2955,5 0,045 — 

TEZTd al! SZERREL 23041 0,012 — 

AUBSOO "lsz etel ekiz tte 2350 —- — 

Gmunden .... ... Béri J3350 — - — 

Reichenhall .... ..... E. DAABB 0,030 —. 

Kreuznach..... MA 164,0 0,620 — 

IKOLOZB Peor ty 219,0 — -— 

Görgény-Sóakna  .... 240,0 — -— 

Vízakna ...... DAbethad ea sé ALOZÁO — es 

Maros-Ujvár 4... Fáy 2000 — —— 

TIlyéssB88 222 sze) 28 2584 0009 0,165 

Das Wasser des Illyés-Sees hült also den Vergleich mit den übrigen 
aus, übertritffít sie aber noch mit seiner hohen Temperatur. 
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AUSGEWITTERTES SALZ DES RUSZANDA-SEE. 

M UFER DES RUSZANDA-SEERS. 
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A. KALECSINSZKYY 

283 

Der Marktflecken Melencze im Comitate Torontál liegt am Ufer des 

Sees Ruszanda, der beiláufig 6 km? gross ist, am linken Ufer der Theiss 

dem Inundationsgebiete derselben angehört; an den FEndausláufern der 

Frusca gora liegt er südöstlich in einer Entfernung von 50 km. Sein gelbli- 

ches Wasser von laugigen Geschmack und an Seife erinnerdem Geruche 

wird seit einiger Zeit als Heilbad benützt. 

Bei Trockenheit und Wind wittert in der Umgebung des Sees eine 

weissliche Salzschichte aus, dessen Material ich in Folge der Güte des 

Herrn Chefgeologen J. Hanavárs untersuchen konnte. 

Dasselbe enthielt nur 46,689/9 in Wasser lösliches Salz; die übrigen 

53,320/ Gewiehtstheile bestanden hauptsüchlieh aus Sand. 

Die fernere Untersuchung ergab, dass 100 Gewichtstheile dieses Sal- 

zes enthalten : 

Natrium ... 

Kalium 

Calcium ...... 

Magnesium 

BHisen und Thonerde 

Sechwefelsáure 

Kohlensüure 

ISTSBELSA Ütés zeke tét 

Hyeroscopisches Wasser . 

Glühverlust 

31,744. 

0228 
0,100 
0,055 

Spuren 

60,804 

2 490 

2,828 
0,009 
0,33 

1,441 

100,03 

Diese Bestandtheile zu Salzen umgerechnet, ergeben für das aus- 

gewitterte Salz folgende Zusammensetzung : 

Glaubersalz (Na, 50,) 86,869/0, Soda (Na, CO.) 4,099/5 und Kochsalz 

4,660/o ; ausserdem in geringerer Menge kohlensaures Kali, kohlensauren 

Kalk, kohlensaure Magnesia. 

k Der Gesellschaft vorgelegt in der am 2. Márz 1898 gehaltenen Vortragssitzung. 
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Ein Vergleich mit anderem ungar- und auslündischem ühnlichen 

Salz ergiebt Folgendes : 
Nas 005 NA GVE Nas 505 FS EGOT- ore: 

Salz aus der Umgebung von $Sze- 

SETNMOTGNÁR): kék EBA SNÁLESE 4 Hl A 69 —— 11,59/9 

Salz von Debreczen (BEUDANT) 73,6 99 104 13,89/9 

DAL VOTMNUSZ ATA MME NEEE NEBL E 4.09 4.66 86,86 1,7 0/9 

Salz aus Aegypten (BEUDANT)F ... 74,7 ül 758 13,5 0/9 
Salz ausVorder-Indien(PFEIFFERJY 52.89 0,77 11,44. 982509 

Es ist daher charakteristiseh, dass das am Ufer des Ruszanda-Sees 

auswitternde Salz in seiner echemischen Zusammensetzung von den hier 

aufgezühlten und háufigsten ungarlándisehen Salzauswitterungen abweicht. 

Ihre Hauptmasse besteht, wie man sieht, aus kohlensaurem Natrium und 

nur zu geringerem Theile enthalten sie sehwefelsaures Natrium (Glauber- 

salz) und Steinsalz. 

Das Wasser von Ruszanda untersuchte 1866 Prof. Dr. J. SCHNEIDER 

Wien) mit folgendem Resultate : 

In 1000 Gewichtstheilen Wasser sind : 

IDEN BT Ta TEMABA ZAK SAAB EL ERRE ek, SA E LE 0,086 

JATE É ri ta tb 0 a 0 MRKÉLES ET KER CLEEGNNÁNÓE TSABA 7 b ha SHEET 3,007 

Galóiútmt tet Teve A KE stét ese VÁREEE LEGY S SENE 0,016 

Magnesium ...... JEEZ Gt ÉS át ae let BEN 0,015 

Hisen und Thonerde ."... .... Herusi kost ő a. Öpüren 

ikes elsáür et át ZNBEA ERNLMLT Bé ONE 0,001 

Sechwefelsáure .... 0... 2. aREZEZ NBK ig sb 16038 

GALOTAE eset EE E MM ee tó GNLRMR 17150 

Phosphorsáuzos a Bela E esta zkt 0,029 

Gebundene Kohlensüure .. .... sz ttly Les 0,849 

Halbgebundene Kohlensüure " ... legy ks bb 0,346 

Organische Theile . ... see EZRET ÉSE 0,238 

DUMIR SZENES 6,276. 

Zu Salzen umgerechnet sind in 1000 Gewiechtstheilen : 

Sechwefelsaures Kali .... ... .... ssada VES 0,160 

gehwetelsautes NAtrtüm usa ks at e 1,880 

Natriúmehlorid a szet ehez ate tettes 1,893 

Phosphhórsaures NAtriuna e EE KASE 0,054 

KoöhlönsanróraANAtritma szét kés VESE a ll 1,976 

Kohlensaurer Kalk ....  .... ASZ Pt TÉxB 0,029 

Kohblensaures Magnesium 5... 0... 2... 0.031 

k DAwsa: Mineralogie 1868. 
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Kieselsüure ...... AAA T EE VESZETT EVÉ 0,001 

Eisen und Thonerde " .... 9. PEREG A ODÜTEN 

Organische St0ffe 22 sző se sem ee 0,238 

Verlust  ..z. HKSÍTYL MAT ENO VE A Ata (VE non 014 

j SÜNNATOS Ze zza 6,276. 

Wenn wir aus dieser Analyse die im Wasser befindlichen sümmtlichen 

Salze eindampfen und so die einzelnen Verbindungen berechnen würden, 

so wáren in diesem Salze 

Na, 50, Ae us esái lén iggvésn ] ÖRáBKég "(ése 29,99/0 

NA ÁG Et He S tát EME tes 31,60/9 

EESZS DS ÜESSE ÉV s gek SEMÉÉN E 3140 

Diese Zusammensetzung weicht günzlich von der des ausgewitterten 

Salzes ab, d. h. es steht nicht die von Einzelnen ausgesprochene Behaup- 

tung, dass das ausgewitterte Salz von derselben Zusammensetzung sei wie 

das Wasser, sondern die einzelnen im Wasser befindlichen Salze scheinen 

sich nach ihrem Lösungsverbültnisse auf die Oberflüche des Bodens em- 

porzusaugen, wo sie dann auswittern. 

TATE EE REATÉ SK 

(15.) PRroR G. T. und SPENCER L. J.: Über die Identitüt des Andorit, Sundtit 

und Webnerit. (Zeitschrift f. Krystall. etc. 1898, XXIX. Bd. 346 p.) 

Die Verfasser beschreiben einen an einer aus Ungarn stammenden ülteren 

Stufe des Brit. Museums sich findenden Andorit;X zugleich untersuchten sie den 

Sundtit BgRöcGERs und den Webnerit STELZNERs. Das Resultat ihrer genauen 

krystallographischen und echemischen Untersuchungen ist, dass sie die Identitát 

dieser drei neuen Mineralspecies, und die richtigen Bestimmungen KRENNER S 

bewiesen. K. ZIMÁNYI. 

(16.) PEnrgan A.: Der Eisenglanz von Dognácska im Banat. ( TSCHERMAK S 

Mineral. und petrogr. Mittheil. 1897. Bd. XVI. pag. 517.) 

In einer kurzen Mittheilung werden einige Hümatitkrystalle beschrieben 

und abgebildet. Der Formenkreis des untersuchten Materials war micht gross; 

meistens waren es Ergünzungszwillinge nach co R (1010). Zwei neue Formen 

námlich : ?/o R3 (42691, "/2s R"/s (8.2. 10.254 wurden constatirt, aber die erstere 

ist noch nicht als endgiltig zu betrachten. Diese Skalenoéder ergánzen einander 

in Folge der Zwillingsbildung zu einer 12-seitigen Pyramide. 

In der am 12. Oktober 1887 gehaltenen Vortragssitzung beschrieb schon 

J. A. KRENNERYX die Bisenglanzkrystalle von Dognácska. K. ZIMÁNYI. 

k Földt. Közlöny. 1895. Bd. XXV. p. 258. 
kk Földt. Közl. 1887. Bd. XVII. 556 pag. 
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(17.) FRANCKE H.: (Galenit und Dolomit von Ó-Radna. (Sitzungsber. und 

Abhandl. der naturwissen. Gesellschaft alsiss in Dresden. Jahrg. 1896. 

25. pag.) 

Es werden einige Galenitstufen in krystallotektoni: cher Hinsicht beschrieben. 

Die Galenitkrystalle sind parvallel der Combination co O cc (100), 0 (1114, den 

drei Achsen zu Gruppen verwachsen, oder aus dreieckigen Platten einer Oktaéder- 

fláche parallel aufgebaut; eine dritte Art der Verwachsung bilden aus kleinen 

dreieckigen Tafeln züsammengesetzte tafelige Krystallstöcke. Begleitmineralien 

sind die sehwarze Zinkblonde, Pyrit, ("erussit. Als jüngste Bildungy sitzen auf dem 

Galenuit und Sphalerit Dolomit-Pseudomorphosen nach Calcit von der Combina- 

tion co R (1010), — "2R (0112) oder Tafeln der Form OR (0001), co R (1010). 

K. ZIMÁNYI. 

(18.) CHuRcn A. H.: A chemical study of some nalive arsenales and phos- 
phales. (Mineral. Magazine. 1895. XI. Nr. 49. pag. 1.) 

Die Analysen wurden grösstentheils sehon in den Jahren 1867—1877 aus- 

geführt, der Hanptzweeck war die Bestimmung des Wassergehaltes. 

Fuchroit von Libetbánya. Der gesammte Wasserverlust war 19,289/0, wovon 

die bis 1007 C entweichende Wassermenge einem der sieben Wassermoleküle 

der Formel 4C€u0O. Ao,0,7H,O entspricht. K. ZrmÁNYI. 

(19.) FRaszgNav A.: Semseya, eine neue (Graltung aus der Ordnung der 

Foramimiferen. (Mathem. u. Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. XI. 

1893. pag. 358.) 

Diese neue Foraminifera wurde in den pontischen Bildungen von Marku- 

Sevec ín Kroatien gefunden, wo sie háufig ist. Ihre Kalkschale ist einkammerig, 

grossporig, unsymmetrisch, meistens 1 mm breit. Am einen Ende der Schale 

begrenzt eine an der Schale entlang ziehende, unperforirte, leistenartige Erhöhung 

eine kleine concave, ovale Ebene, mit welcher die Schale aufgewachsen war. 

Semseya nühert sich mit ihrer grosslöcherigen kalkigen Schale den Globigerinen, 

durch iíhr Aufgewachensein aber den Carpentarien. Dr. E. LőRENTHEY. 

(20.) Fnaszesau A.: fossile foraminiferen von Markusevec in Kroatien. 

(Hrvatsko naravoslovno drustvo. Societas historica-naturalis Croatica. 

VI. Godina, pag. 1—43. Zagreb. 1894, m. 2 Tfln.) F 

Ín jener interessanten pontischen Fauna, die BRusrsa aus der Sandbildung 

von Markusevec bekannt machte, und deren nüchst verwandte Fauna Ref. bei 

Tinnye (Com. Pest) entdeckte,Xx kommen auch viele Foraminiferen vor. Letztere 

wurden vom Vert. beschrieben. Diese WForaminiferen-Fauna besteht vorzüglich 

aus neogenen marinen Formen, die mit Ausnahme der in geringer Zahl vor- 

kommenden  Miliolidea, Folymorphina und Polystomella beinahe sümmetlieh 

Bewohner der Tiefsee sind. 

k Fauna fossile terziaria di Markusevec in Croazia. — Glasnik hrvatskoga 

naravo slovnoga druztva. VII. Godina. Zagreb 1892. 

kk Földtani. Közlöny. XXV. 1895. p. 353. 
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Von den 169 Arten liessen sich 126 specifisch, 43 aber nur dem Genus nach 

bestimmen. Verf. beschreibt folgende 15 neue Arten und bildet dieselben auch ab : 

Bulimina porrecta, B. cuspidata, Lagena incerta, Glandulina. susguidata, Nodo- 

saria corporosa, N. Brusinae, N. inmutilata, Psecadium oblongum, CGristellaria 

clavata, (7. undata, C. adunca (7. Maléevici, Polymorphina cognata, Uvigerina 

venusta ; ferner Semseya lamellata x. G. ET N. sP.; von Gristellaria semituber- 

culata KARR. die var. deducta; er giebt ferner die Abbildungen von Nodosaria 

insolita ScHwaG., N. acuticauda Ros. N. Verneuili DORB., N. elegans D"ORB., 

N. vittata NEuG. sp.; von mehreren anderen Nodosaria sp. und von Amphimor- 

phina Hamerina NEuG. 

Verf. meint, diese ganze Fauna sei aus den in der Umgebung von Marku- 

Sevec vorkommenden neogenen Meeresbildungen eingeschwemmt worden. 

Dr. E. LŐRENTHEY. 

(21.) Fgaszgsauv A.: Beitrüge zur fosstilen Fauna von Letkés. (Math. és 

Termtt, Közlemények, XXVI. 1. sz. 1—36. I. m. I TA. Budapest 1897.) 

Verf. besehreibt eine Fauna, die örtlich von der Gemeinde Letkés in einem 

obermediterranen, tuffartigen Sandstein aufgeschlossen wurde. Von derselben hat 

Verf. schon früher 76 Mollusken, 3 Echinodermen, 2 Coelenteraten aufgezühlt 

( Természetrajzi Füzetek, 1886.). Verf. beschreibt nun die in dieser Fauna vor- 
kommenden Foraminiferen und zwar von den 106 aufgezühlten Arten folgende 

neue Arten: Reophax incerta, Nodosaria Letkesiensis, N. pertenmis, Frondi- 

cularia formosa, Gristellaria dicampyla, (7. pseudo-spinulosa, Truncatulina 

Letkesiensis. Wir finden ferner folgende schon früher bekannte Formen abgebil- 

det: Biloculina clypeata D"OBB., Nodosaria binominata Fezwx.,  Gristellaria, 

Acknerana NEuG. sp., Truncatulina Haidingeri DORB. sp., Anomalina austriaca 

D"ORB. 

Der Verf. záblt ferner 3 Coelenteraten aus der Gruppe der Hacsacorallien 

auf, ferner 3 irregulüre Echinodermeten und 111 Mollusken, so dass die ganze 

Fauna 223 Arten reprüsentirt, von denen 141 auch von Lapugy, 102 von Bujtur, 

3 von Kostej und 100 von Baden bekannt sind. Dr. E. LŐRENTHEY. 

(22.) Tgerrz P. : Über die ungarlündisehen Sodaböden und deren Verbesse- 

rung. (Budapest 1896. 31 pp. ( Ungarisch.!] ). 

Verf. bespricht in diesem Heftchen die Entstehung der Sodaböden, den Bin- 

fuss der Soda auf die versehiedenen Bodenarten ; die Eigenschaften der sodigen 

Bodenarten und den schüdlichen Hinfluss derselben auf die Vegetation und 

empfiehlt zur Verbesserung soleher Böden die Behandlung mit Gyps, wie sich dies 

schon mit gutem Erfolge bewührt hat. i J. Loczka. 
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AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. 
GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

Das Arbeitsprogramm des Sommers 1898. 

Das Personal der kgl. ung. geol. Anstalt hat im DLaufe des diesjáhrigen 
Dommers folgende Gegenden aufgenommen : 

Das Mitelied der I. Section Dr. Tir. Posewrrz nahm zuerst im Comitate 
Máramaros die Umgebung von Német-Mokra, Felső- Bisztra, Alsó- Hegypatak und 

Lozánszka. dann den östlichen Theil des Comitates Szepes aütf. 

Von Seite der II. Section cartirte der Chefgeologe Dr. J. Pernő im Comitate 

Bihar die südlich von Urszád liegende Gegend und der Seetionsgeologe Dr. Tu. 

SZONTÁGH die Umgebung von Sonkolyos, Dámos und Szohordol. 

Von Seite der III. Section studirte der Chefgeologe L. v. Rorn im Comitate 

Alsó-Fehér, dann im Comitate Torda-Aranyos die geologischen Verhültnisse der 

Umgebung von Oláh-Rákos, Csákó und westlieh von Toroczkó der Hilfsgeologe 

Dr. M. Pánrv aber diejenigen im Comitate Kolos im Gebiete des Flusses Aranyos. 

Von Seite der ÍV. Section setzten der Chefgeologe J. Haravárs im Comitate 

Hunyad in der Umgebung von Gredistye und Ludasd; der Seetionsgeologe 

Dr. F. ScHaraRzIix in den Comitaten Krassó-Szörény und Hunyad im Retyezát- 

Gebirge ; der Hilfsgeologe K. Appa im Comitate Temes in der Umgebung von 

Székás und Labasinez ihre geologischen Aufnahmen fort. K. Appa hat vorher 

in den Comitaten Sáros und Zemplén in der Umgebung von Rokitóez, Dricsna, 

Felső- und Alsó-Komarnik geologische Aufnahmen gemacht. 

Der Chefberggeologe A. GESELL setzte seine berggeologisehen Anfnahmen 

in der Umgebung von Abrudbánya, Verespatak und Offenbánya fort; ausserdem 

hat er mm Comitate Ung in der Gemarkung der Gemeinden Luh-Voloszanka und 

szuha für die Petroleumbohrung geeignete Punkte bezeichnet. 

Von Seite der agrogeologisehen Section setzten der Hilfsgeologe P. Txurvz 

in der Umgebung von Félegyháza ; der Hilfsgeologe H. Hoxusirzxy östlieh von der 

Stadt Komárom die agrogeologiscehen Aufnahmen fort. Der Stipendist B. Timkó 

sehloss sich bebufs seiner practischen Ausbildung zunüiehst dem Chefseologen 

Dr. J. Pernó und dann dem Hilfsgeologen H. Hoxgusirzxy an. 

Nachdem der Director der Anstalt, Sectionsrath J. Böckn im Comitate 

Háromszék in der Umgebung von Sósmező für die Petroleumbohrung geeignete 

Punkte constatirt hatte, controllirte er die geologisehen Landesautnahmen an 

den erwülmten Orten. 

Auf der ersten Seite dieses Heftes macht unsere (resellschaft die 

traurige Mittheilung über das am 22. August 1898 erfolgte 

Ableben ihres hohen Protectors Sr. Durchlaucht des Fürsten 

PAUL ESZTERHÁZY V. GALANTHA. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXVIII. KÖTET, 1898, OKTÓBBR—NOVEMBER. 10—IL, FÜZET, 

A magyarboni Földtani Társulat az 1898. évi október hó 6-án 

tartott rendkivüli választmányi ülésének jegyzőkönyve. 

Európa szívében, HoRAcE de SAUSSURE, 5. A. de Luc, 

BERNHARD STUDER, A. ESCHER von der LINTH és OsSWALD 

HEExR, azon férfiak hazájában, melyben a társulatunk által 

ápolt tudomány oly hatalmas lendületet nyert ; 

azon a földön, hol ezren meg ezren a természet szépsé- 

gét és nagyságát bámulva a titkos alkotó erőnek meghó- 

dolnak ; É 

azon a földön, mely a szellemi szabadságnak is hazája 

és hol az emberi jogért való küzdelem sok martyrja 

nyugvó belyet is talált ; 

azon a szép földön, hol az emberi ész és szív egyaránt 

vágyainak kielégítését találja ; 

azon a földön vérzett el szeptember 10-én őrült gyil- 

kos keze alatt édes hazánk védő angyala, dicsőségesen 

uralkodó királyunk gondteljes életének örömsugara : 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉNK! 

És ha igaz az, hogy a tudomány nem törődvén a min- 

dennapi élet eseményeivel, csendes műhelyében folytatja 

munkáját; a magyar tudós a rémhír hallatára letette a 

tollát, becsukta a könyvét és fájdalommal telt szívvel és 

könyező szemmel ama gyönyörű tó partja felé fordul, 

melyen a legidealisabb, a legjobb, a legnemesebb nő, kinek 

vállára valaha tették szent István koronáját egy őrült, elve- 

temedett társadalmi felekezet áldozata lett ! 

Hogy nehéz és véres küzdelem után újult erővel fog- 

hattunk a tudományok miveléséhez, hogy ma egyenlő részt 

Földtani Közlöny XXVIII. köt. 1898. 19 
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veszünk — önhittség nélkül mondhatjuk — az emberiség 

művelődésének ápolásában és terjesztésében, hogy most 

biztos talajon állunk, melyen hazánk anyasi és szellemi 

gyarapodásán dolgozhatunk : 

mindazt nemcsak nemzetünk kitartó ercjének köszön- 

jük, hanem ama angyali léleknek is, ki ellenségeinket a, 

.királyi trón közeléből kiszorította, ki noha idegen föld 

sarja volt, nyelvünkkel, költészetünkkel. multunkkal és 

küzdelmeinkkel úgy megismerkedett, nemzetünk lelkébe 

és szívébe oly mélyen betekintett, mintha magyar anya 

szülöttje volna ! 

Felséges alakját öröm és béke lengették körül és a 

nagy fájdalom, melylyel a sors királyi szívét sujtotta, nem 

apasztotta irántunk való szeretetét. Ezért mindannyiunk, 

tudósok és nem tudósok mély szomorúsággal álljuk körül 

Nagyasszonyunk koporsóját és ama gyilkos döfést, mely a 

nemes szív lüktetését irtózatos kegyetlenséggel megbéni- 

totta, érzi minden magyar szív 18 ! 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉNK halála fölötti mély szomorusá- 

gunknak és magasztos emléke iránti kegyeletünknek ak- 

ként kivánunk külsőleg is kifejezést kölcsönözni, midőn 

elhatározzuk : 

Flóször azt, hogy a mai rendkívüli választmányi ülés 

jegyzőkönyvének teljes szövege közöltessék a c Közlönyv 

legközelebbi számában ; 

másodszor azt, hogy a :Közlönyv az év végéig gyász- 

keretben jelenjék meg és 

harmadszor azt, hogy az 0 Felsége emlékére a szé- 

kes fővárosunkban fölállítandó szoborhoz 100 forinttal 

járulunk. 

Kelt Budapesten, 1598. évi október 6-án. 

BöcKH JÁNOS, Dr. SrauB MóRIicz, 

első titkár, elnök. 
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A BUDAPEST-VIDÉKI KAVICSOK KORA. 

HaLavárs GyutLÁ-tól.?§ 

Az 1868-ban a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minis- 

térium kebelében fölállított földtani osztály működését Budapest környéké- 
nek fölvételével kezdte meg s ebben HANTKEN MIKsA, dr. HoFMANN KÁROLY, 

BöcknH János és dr. KocH ANTAL vettek részt. A felvételeik eredményeként 

létrejött földtani térkép az 1 : 144.000-es topographiai alapra redukálva két- 

szer is külön adva s könyvkereskedésbe hozva, de a második kiadás is már 

rég elfogyott. Mikor pedig az 1 : 75.000-es topographiai alapon való harma- 

dik kiadása Budapest környéke földtani térképének is ellett volna határozva, 

a m. kir. földtani intézet igazgatója, Böckn Jáwnos mainist. osztálytanácsos 

úr, tekintettel arra a számos feltárásra, mely a székes főváros környékén 

mesterséges úton a vasutak bevágásaiban, a téglavetők anyaggödreiben 

stb. létrejött, jónak látta a térképet reambuláltatni, hogy ekkép a harma- 

dik kiadás ezeknek a feltárásoknak tanulságos és az eddigi térképet részben 

előnyösen módosító adatainak feltüntetésével jelenhessen meg. Kettőnket : 

dr. SCHAFARZIK FERENCZ kir. osztálygeologust s engem ért az a megtisztel- 

tetés, hogy a reambulálást megejthettük. Dr. SCHAFARZIK a terület É-i felét, 

a 15. zóna, xx. rovat ; én pedig D-i felét, a 16. zóna, xx. rovat jelü térkép 
keretébe eső részt jártam be. 

E bejárások alkalmával három helyen kavicsüledékekkel találkoztam. 

Az egyik a budafoki dombság, hol már rég óta ismert, jól fentartott fosszi- 

liákat tartalmazó kavics fordúl elő, mely épen a belöle kikerült fossziliák alap- 

ján alsó-mediterránkorúnak van elismerve, s melylyel ez alkalommal nem 
akarok foglalkozni. A második a Duna balpar i részen van Rákos-Keresz- 
túr Puszta-Sz.- Lőrincz táján; míg a harmadik a Duna jobbparti részén, 

Ercsi környékén constatálható. E két utóbbi tárgya jelen értekezésemnek. 

l1. A mastodon-kavics. 

Budapest környékének Duna balparti részén Rákos-Keresztúr, Puszta- 
Sz.- Lőrincz, Puszta-Gyál és Alsó-Némedi körül constatálható egy kavicsle- 
rakódás, melynek folytatása dr. ScHAFARZIK F. szives közlése szerint É-felé, 

Puszta-Szt.-Mihály- Czinkotánál és Csömörnél is megvan. 
Rákos-Keresztúr községének D-i része rajta fekszik s elterjedése egé- 

k Előadva az 1898. április hó 6-án tartott szakülésen. 
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szen a rákos-újszászi vonalon túl is még követhető, s ehhez a részlethez 

tartozik a tovább ÉNYy-ra a vasút mentén feltárt kavics i8. Puszta-Szt- 

Lőrincznél legnagyobb a felszines elterjedése, megvan jó hosszan a czeglédi 

vonal mentén a bevágásban, s még a xgloriettev is rajta fekszik. DK-felé 

való elterjedését jelzi az a feltárás, mely a Vecsésre vivő országút mentén 

ott van, bol ez hegyes szög alatt a vasutat keresztezi. Puszta-Gyálon, az 

állomástól ÉNy-ra a vasút mentén van feltárva; míg Alsó-Némeditől 

ÉNYy-ra a Burjú-járáson constatálható a felszinen jelenléte. 

A kavics utak kavicsolására igen alkalmas anyag, miért is mind e 

helyekről nagy mennyiségben hordják el, itt nagy kavicsbányák léteznek, 

melyekben ez az üledék nem csak fel van tárva, hanem e munkálatoknál 

fossziliák is kerültek napfényre s ezek alapján e lerakódás korát is megha- 

tározhatjuk most már. 

A kavics legtöbb helyen egész vastagságában fel van tárva s e ponto- 

kon azt constatálhatjuk, hogy feküjét a pontusi korú rétegek alkotják. Fel- 
szines elterjedésének fentebb felsorolt részletei közötti területeken pedig a 

futóhomok borítja. 

A kavics folyóhordalék, vastagsága kb. 20 m s közben lencse alakú ho- 

mokrétegeket tartalmaz, átaljában fluviatilis szövetű. INKEY BÉLA úr elsőben 

említir, hogy Puszta-Szt-Lőrinczen úgy a pontusi üledék felső része, vala- 

mint a kavics is gyürődést szenvedett s így települési viszonyai megvannak 

zavarva. cA lapos kavicsok sok helyen egészen függélyes állásban láthatók 

s e mellett legeomplikáltabb csavarodások fordúlnak elő. Ide tartoznak 

azon meglepő tölcsér alakú lyukak is, melyek homokkal és kevés kavics- 

csal vannak kitöltve. Hasonló ránczosodást és töleséreket Rákos-K eresztúron 

és Alsó-Némedinél is láthatni. E jelenséget olykép magyarázza meg INKEY, 

chogy a diluvium lerakodása előtt a rétegek csekélyfokú emelkedése, 

mely most is látható, a felső, laza anyagú rétegben lassú csuszamlást 

idézett elő, miből azután a feltorlaszolás és gyürődés könnyen levezethető.) 

E magyarázathoz magam is szivesen csatlakozom annál is inkább, mert 

miként azt az alföldi artézi kutak adataiból vont következtetések közt 

már többször elmondtam, az Alföld altalaja még a diluviumban is erő- 

sebben sülyedt. 

A kavics anyaga javarészben különféle szinű guarz, alárendelten 

pedig gránit, gnájsz, amphibolpala, basalt és trachyt is talá kozik közte. 

Különösen felsőbb részeiben az egyes kavicsok mészreteggel vannak bevonva. 

Nagysága a kavicsnak igen változó, az ökölnagysázot nem igen haladja 

meg. Csak a trachyt fordul elő nagyobb darabokban, melyek azonban telje- 

sen elvannak már mállva s darává esnek szet. 

x Puszta-Szt.-Lőrincz (Pest m.) vidékének talajtérképezése. — A m. kir. földtani 

intézet évkönyve, x. köt., 43. 1. 
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A munkálatok közben néhanapján emlős állat-maradványok is talál- 

tattak, s a m. kir. földtani intézet gyüjteményeiben a következő, Böckn J. 

úr meghatározta példányok őriztetnek : 

A puszta-szt-lőrinczi kavicsbányából : 

Mastodon arvernensis Cnorz. et Jos. (zápfogak), 
M. Borsoni Hays (zápfog), 
Rhinoceros sp. (alsó zápfog) és a 
(Juercimum Staubi FEnIx nevű fatörzs PF ; 

a rákos-keresztúri kavicsbányákból : 

Mastodon arvernensis Cnorz. et Jog (zápfogak) 
Rhinoceros sp. (fogatlan állkapocs). 

Ezeknek és a kavics települési viszonyainak alapján igyekszem majd később 

földtani korát megállapítani. 

2. Az Elephas meridionalis kavics. 

Távol az előbbi, mastodon-maradványokat tartalmazó kavicstól, a 

Duna bal partján, más térszini viszonyok között, Ercsinél találkozunk ismét 

egy kavics-lerakódással. 

Ercsi községétől Ny-ra, a község és a vasút közt nagy területen con- 

Az ercstü téglavelő geologiai szelvénye. 
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B — Pontusi agyag. 

statálható e kavics, melyet útkavicsolásra használnak fel s ennek következ- 
tében jól feltárták. Tovább É-ra, az országút mentén a téglavető gödrében 

i8 constatálható jelenléte és stratigraphiai helyzete. Itt ugyanis a követ- 

kező profil látható: A leásás alsó részét jól rétegzett pontusi korú homokos 

k A puszta-szt.-lőrinczi kavicsbányában néhány év előtt talált kövült fatörzset 

dr. FEnix János, leipzigi egy. tanár sziveskedett meghatározni, kinek ezt a készséges 

szívességét e helyen is megköszönöm, 
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agyag, felső részét pedig lősz alkotja s e két képződmény határán van a 

terjedelmesebb kb. 60 cm vastag kavics-lencse. A miből azután az tünik ki, 

hogy kavicsunk a pontusi emelet üledékeinél fiatalabb, de a lősznél idősebb 

képződmény. Még tovább F-ra Battánál, a Matta-féle majortól D-re, fel- 

puffadást formálva, a felszinen találkozunk vele; mig Budafoknál, fent a 

plateaun van meg a nyoma. Az a folyó, mely e kavicsot ágyában lerakta, 

eszerint ÉK —DNy-i irányban folyt s a csiki hegyek felől jöhetett. 

Ercsinél az uradalmi major közelében s a szöllők között láttam több 

helyütt ezt az üledéket feltárva. E helyeken a képződmény fluviatilis szövetű , 

s kavicsban számos homoklencsével vagy a homokrétegben formál a, kavics 

lencsét. A kavics javarészben guarznak legömbölyített darabjaiból áll. 

Alárendelten van közte viaszsárga mészkő, fehér márga, szürke homokkő- 

kavics is. A közte lévő homok durva, érdes, szürke, vagy helyenként élénk 

sárga színű. Sokszor a kavicsot mészkötőszerű vékonyabb homokkőréteg 

burkolja be. 

KuLnirraY Aporr urad. számtartó úr szivessége a m. kir. földtani inté- 

zetnek évek óta már többször juttatott emlős állat-maradványokat, melyek 

a kavicsból kerültek elő, s melyek az 

FElephas meridionalis NESTI 

csontváz-részleteinek bizonyultak be. Hat zápfogon kívűl van még dr. 

Pernö Gy. úr meghatározása szerint egy 83 em hosszú jobb alsó lábszár (tibia 
dextra), 2 jobb astragalus, számos csigolyatest, farkcsigolya, izületvégek, 

kéztő, lábtő, végre kéz- s lábközépcsont. 
1891. évi október 4-én Lóczy LaJos egy. tanár úr társaságában kirán- 

dulva Ercsibe, a Rácz-Keresztúrra vivő uttól É-ra, nem messze ettől az 

uttól lévő gödörben feltárt, a kavicsba telepedett homokból pedig a követ- 

kező molluszkákat gyüjtöttük : I 

Planorbis corneus LINNÉ, 

Vivipara hungarica Hazav, 
V. vera FRNFLD., 

[Lathoglyphus naticoides FÉR., 

Sphaerium rivicola LEAcn., 
Pisidium ammicum Münn., 

mely alakok teljesen recens typusuak, s valamennyi még ma is él Buda- 

pest környékén a Dunában. 

Végkövetkeztetések. 

Budapest környékén, a fentebbiek szerint, egymástól távol, külön- 

böző térszini viszonyok között két kavicslerakódás constatálható s ezek 
egyikéből [Mastodon arvernensis, M. Borsoni; másikából pedig FElephas 
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meridionalis maradványok kerültek a m. kir. földtani intézet gyüjtemé- 
nyeibe. Tehát mind a kettőnek sajátos emlős-faunája van. 

Erről a két emlős faunáról már régebben Fucns Trvapak értekezett, ! 

felsorolván Európa s köztük Magyarország hasonló leleteit is. Elkülönülve 

egymástól e két emlős-fauna Francziaországban, Angliában, Romániában, 

Ruméliában fordul elő. Olaszországban ellenben az arnovölgyi faunában 

egyutt találták. Németórszágban és Déli-Oroszországban pedig csak a mas- 

todonok találtattak, Elephas meridionalis nem. 
Magyarországról a két mastodon előfordulását a következő helyekről 

említi : 

Ajnácskő, honnét a magyar nemzeti museumba és a bécsi udvari ter- 
mészetrajzi museumba Tapirus priscus, T. hungaricus, Rhinoceros sp., 
Cervus sp., Castor FEbeczkyi (helyesebben C. fiber foss.) társaságában 
kerültek. 

Szabadka. A magyar nemzeti museum őriz szép fentartású Mastodon 
Borsont maradványokat, melyekről azonban már bebizonyítottam, bogy 

nem lehetnek szabadkaiak.? 

Miklósfalván (Moson m.) Mastodon Borsoni találtatott.? 

Doroszló (s nem Dovoszlo) (Vas m.), honnét dr. HoOFMANN KÁROLY 

hozott egy Mastodon arvernensis zápfogat, mely azonban nem abban a 

molusca társaságban fordult elő, melyet FucHs közöl. 

Aszód. (Nógrád m.). Kút ásás alkalmával a kavics alatt lévő agyagban 

Mastodon arvernensis zápfogat találtak. 
Angyalos (Háromszék m.) A kolozsvári egyetem gyüjteményében egy 

Mastodon arvernensis zápfog. " 

Bribir (Horvátorsz.) A bécsi ces. k. földtani intézetben MM. arvernen- 
sis (fogas állkapocstöredéke) és M. Borsomz. 

Fvucns úr e jegyzékét megtoldhatom még a következő leletekkel : 

Murány (Temes m.). A m. kir. földtani intézet gyüjteményében M. 

arvernensis 3 zápfoga bal állkapocstöredekekkel.? 

1 Über neue Vorkommanisse fossiler Söugethiere von Jeni Saghra in Rumelien 

und von Ajnácskő in Ungarn, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die 

sogenannte xpliocáne Söugethierfaunav. — Verh. d. k. k. geol. R.-Anst. 1879, pag. 49. 

? Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai. — A ma. k. földt. int. 

évkönyve XI. k., 122. 1. 

: Valószínűnek mondja, hogy Baltavárnál is előfordulnak ; ezt a feltevését azon- 

ban dr. PerHő Gyura nem bizonyíthatta. (Baltavár ősemlőseiről. — Földtani Köz- 

lony vs kk: 278. 1) 

1 Verh. d. k. k. geol. Reichs-Anst., 1879. pag. 270. 

Lóczy L. Jelentés az 1885. év nyarán a Marosvölgyben és Temesmegye É-i 

részében eszközölt földtani részletes fölvételről. — A m. kir. földt. int. évi jelentése 

1885-ről, 82. 1. 
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Bardócz (Udvarhely m.): M. arvernensis zápfoga a sepsi-szt-györgyi 
museumban.! 

Nagyvárad, (Bihar m.): Mastodon arvernensis-zápfog.? 

Gánócz (Szepes m.): M. arvernensts-zápfog, MÜNNIcH SÁNDOR poprádi 
tanító gyüjteményében.? 

PFodwin (Szlavonia) : M. arvernensis egy zápfoga. 

Ird (Fehér m.) : A magyar nemzeti museumban M. Borsoni állkapocs- 

részlete két zápfoggal; a budapesti egyetem geologiai gyüjteményében ? 

egy M. Borsoni zápfog. 

Rákos- Keresztúr és Puszta -Szt-Lőrincz E leletekről már fentebb 
volt szó. 

Elephas meridionalis-leleteket FucHs Magyarországról a következő 
helyekről említ : ? 

Város-Hidvég (3omogy m.). A m. kir. földtani intézet gyüjteményében, 
gyűjtötte T. Rorm LaJos 1871-ben. Annak a kavicsnak, melyből e fog szár- 

mazik, miként a helyszinén meggyőződtem, stratigraphiai helyzete telje- 

sen az, a mi az ercsié. Ennek is a pontusi emelet a feküje, és lősz a fedője. 

Aszód (Nógrád m.) A magyar nemzeti museumban, hová a fogak 

1856-ban és 1874-ben kerültek. E helyről van a m. kir. földtani intézetben 

is egy zápfog, melyet dr. SzorvraGH Tamás gyüjtött, mely fog — szóbeli szives 

közlése szerint — a pályaudvarban ásott kút kb. 6-8 m mélységében feltárt 

kavicsos rétegből 1873-ban került napfényre. 

E két lelethelyhez most még Almás és Szomor (Komárom m.) kör- 
nyékét sorozhatom, melynek mésztufájából a nemzeti museumba jutott 

egy zápfog. E vidéken járva a Szomortól É-ra lévő Leshegy oldalából kiálló 

egyik mésztufa-szirten magam is láttam több elephas-zápfogat, melyek 

valószínüleg szintén a meridionalis-tól erednek. 
Ezekhez sorakozik Ercst is. 
Fucns Tivapag idézett tanulmányai alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy 

c1. a Mastodon arvernensis és az Elephas meridionalis két különböző 
emlős-faunához tartozik ; 

1 Orvos-term.-tud. Értesítő, 1880, V. köt, 79. 1. 

" FucHs TH. : Mastodon-lelet Nagyváradról. — Földtani Közlöny, XXV. k. 191. I. 

" SrauB M.: A gánóczi mésztufalerakodás florája. — Földt. Közlöny, XXIII. k. 

166 1. 

! NEUMAYR M.: Mastodon arvernensis aus den Paludinen-Schichten Westslavoni- 

ens. — Verh. d. k. k. g. R. A. 1879. pag. 176. 

" A gyüjteményben e fog mint ercsti lelet szerepel, de én az ajándékozótól, 

KuLirrav EpE uradalmi számtartó úrtól tudom, hogy e fogat egy érdi asszony hozta 

neki, ki azt Érdnél a magas part alatt, a Dunaparton, a vizimalmok táján találta. 

" Beitráge zur Kenntniss der pliocinen Süugethierfauna Ungarns (Verh. d. k. 

k. g. R. A. 1879. pag. 269). 5" 
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2. a Mastodon arvernensist tartalmazó rétegek a, congerta-rétegekhez, 
az FElephas meridionalist tartalmazók pedig a negyedkori képződményekhez 
sorakoznak szorosam ! 

Ezt a két tételt én nem csak megerősíthetem, hanem a budapest-vidéki 

kavicsüledékek tanulmányozása közben szerzett tapasztalataimmal helyes- 

ségét ujabb adatokkal is támogathatom. Mi mellett azonban nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy akkor, a mikor Fucns ezt kimondta, a pontusi 

emelet még nem volt elkülönítve a levantei emelettől oly élesen, mint azt 

ma teszszük. 

Lássuk ezek után, vajjon a szóban forgó két kavics, mely korban üle- 

pedett le ? 

Eddig még — sajnos — a Duna balparti kavicsból nem kerültek elő 

molluszkák, a mastodonmaradványok pedig csakis a felső-pliocaenra valla- 

nak. Mert ez a két faj előfordúl ép úgy a pontusi rétegekben (Ajnácskő, 

Doroszló, Aszód, Angyalos, Nagyvárad, Ird), mint a levantei üledékben 

(Podwin). Nora tehát nagy valószínűséggel települési viszonyaiból határoz- 

ható meg. 

Rákos-Keresztúr és Puszta-Szt-Lőrincz táján ugyanis a kavicsüledék 

feküjeként ott, hol teljes vastagságában fel van tárva, mindenütt a pontusi 

emelet constatálható. Kavicsunk tehát a pontusi emeletnél fiatalabb s már 

egyik régibb közleményemben F levantei korúnak mondtam. Az azóta tett 

kutatásaim ezt csak megerősítették. A mondott helyeken ugyanis sikerült 

felfedezni a pontusi üledék felső részében olyan réteget, mely bár még pon- 

tusinak deklarálandó, de már faunájában levantei alakok is találkoznak s 

így a pontusi emelet legfelsőbb rétegének veendő. S a kavics ezen fekszik, 

s így még jogosabban tekinthető levantei korúnak. Az analógia alapján 

aztán a murányi kavics is e korbelinek vehető. 
Mig azonban a Duna balparti mastodon-kavicsok kora csak valószi- 

nűleg állapítható meg, a jobb parton Ercsinél jelentkező Elephas meridto- 
nális maradványokat tartalmazó kavics korának meghatározásánál már biz- 

tos bizonyítékaink vannak. 

Fucus az Flephas meridionalis előfordulását a diluviumba helyezi, 
bár egyik újabb közleményében FF a romániai uni0-rétegből említ egy záp- 

fogat. E közlemény szerint Romániában a felső-pliocsenben (levantei eme- 

let) is élt ez az állat. Ez az adat azonban nem akadályozhat engem abban, 

hogy az ercsii kavicsot diluvialis korának ne ismerjem el. Ugyan e korúnak 

kell aztán a többi, E. meridionalis-maradványokat tartalmazó kavicsot is 

mondani. 

k Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai. — A m. k. földt. 

int. évkönyve, XI k.. 112. Il. 

kk Geologische Studien in den jüngeren Tertiürbildungen Rumüniens — Neues 

Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1894. Bd. I. pag. 169. 
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Ercsinél ugyanis a véletlen szerencse molluszkákhoz is juttatott, mely 

faunájában csupa, most is a Dunában élő faj szerepel. Nincs köztük egyet- 

len alak sem, mely a levantei korra emlékeztetne s így e kavics levantei 

korusága teljesen ki van zárva, hanem e folyólerakodás korát alsó-diluviá- 
lisnak kell elismerni." 

E lelettel azonban újabb bizonyítékát nyertük annak a tételnek, melyet 

korábban a szárazföldi molluszkák alapján kimondtam,Y?Y miként azt, hogy 
valamely képződmény diluviális vagy alluvialis koru-e? a benne előforduló 

molluszkák alapján eldönteni nem lehet ; más szóval a diluvium és alluvium 
édesviza és szárazföldi molluszka-faunája teljesen ugyanaz. 

A mondottakból kitetszik, hogy a Budapest környékén két különböző 

térszini viszonyok közt előforduló kavics két különböző geologiai kor folyó- 

vizeinek lerakódása. A mastodon-maradványokat tartalmazó balparti ka- 
vics nagy valószinűséggel a levantei korban, az Elephas meridionalis 

csontvázrészeket tartalmazó pedig az idősebb diluviális korban képződött. 

xX Ugyan e korbelinek mondja az olasz előfordulást CrneRIrIcri E.: Sul Castor 

fiber, sul! Elephas meridionalis e sul periodo glaciale nei dintorni di Roma. — Bollet. 

della soc. geolog. italiana, Vol. X. fasc. 3. 

FucHs TH. pedig cNotizen von einer geologisechen Studienreise in Oberitalien, 

der Schweiz und Süddeutsehlands; (Annalen d. k. k. naturh. Hofmus. Bd. X. Notizen, 

pag. 61) a következőket irja : 

cÁAhnliech verhült es sich auch mit dem Begleiter des Hippopotamus major, 

dem riesigen Elephas meridionalis. Dieses Thier, welehes rücksichtlich seiner Hüu- 

figkeit im Arnothale dem Hippopotamus zunüchst steht, seheint zwar allerdings an 

einigen Punkten bereits in wirklichen Pliocöánbildungen in Gemeinschaft mit Masto- 

don arvernensis vorzukommen, die diesbezüglieh sichergestellten WFunde sind aber 

bisher sehr vereinzelt, und der weitaus überwiegende Theil der bisher aufgefundenen 

Reste dieses Thieres stammt aus Ablagerungen, die man nach Lagerung und sonsti- 

ger Fossilführung für ülteres Diluvium halten muss., 

c:In den bekannten Pliocánsanden von Asti, nüchst dem Arnothale bislange 

wohl die reichste Fundstüátte fossiler Süugethiere in Italien, wurden Hippopotamus 

major und Elephas meridionalis noch niemals gefunden. 

Xk Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai. — A m. k. földt. int. 

évkönyve, XI. k., 122. 1. 
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A FOLYÓ VAGY SZIVÁRGÓ VIZ ÁLTAL KELETKEZETT NÖVÉNY- 

LENYOMATOKHOZ HASONLÓ KÉPZŐDMÉNYEKRŐL. 
IRTA 

Dr. SrauB MónrrczY 

A eproblematikus szervezetekv neve alatt most számos olyam fosszi- 

liát foglalunk össze, melyeket ezelőtt leginkább növények különösen 

moszatok lenyomatainak tartottak. Pontosabb vizsgálatok, újabb a szabad 

természetben tett megfigyelések és jól végzett kisérletek kiderítették, hogy 

a vélt növénylenyomatok mechanikus behatásoknak köszönik eredetüket és 

e tekintetben a folyó vagy szivárgó víznek is jutott nevezetes szerep. Ilyen 

kétes maradványokat különösen a régibb közeteken, nevezetesen márgákon 

és homokköveken figyeltek meg és talán a legrégebben ismeretesek az an- 

gol cripple marksv és crain marks , melyekről már LYELL tesz említést. ! 

Az elsők a folyó, az utóbbiak a légkörből lehulló víz munkái. LYELL? 

északamerikai útja alkalmával a tenger partján az apály idején a mosó- 

medve és az Oppossum friss lábnyomait fedezte föl az iszapban. Ezen az 

állatok csak a dagály visszahuzódása után, tehát négy órával megelő- 

zőleg járhattak végig, de ezen aránylag rövid idő alatt is a levegő és a 

nap hatása folytán az iszap fölülete szikkadhatott és megtömörülhetett any- 

nyira, hogy a lábnyomok megmaradhattak; söt egynehány közülök, midőn 

LYELL ott járt, már félig volt finom homokkal kitöltve. Rövid idő is tehát 

elegendő arra, hogy a dagály és apály övében az ilyen iszapba vájt nyomok 

megrögzíttessenek és a Fundy-öbölben megfigyeltek után LYELL (1. h.) azt 

állítja, hogy a szökő ár az ilyen folyamatokra nézve még kedvezőbb. 

A partra lerakódott iszap különösen napsütötte helyeken 20 nap óta telje- 

sen megszilárdult, sőt felső része egynehány hüvelyknyi mélységig annyira 

megkeményedett, hogy színre és küllemre nézve az európai New-Red for- 

matio vörös márgáival teljesen megegyezett. A fölület teljesen sík volt, de 

helyenként elszórt apró, az egyik szélükön kúpidomnlag kiemelkedő mélye- 

déseket láthatott, melyeket, a mint értesült 8—10 nappal azelőtt, az apály 

idején zuhogó eső cseppjei még puha iszapba vájtak. E xfosszil esőcseppek- 

rőlv részletesen szól LYELL még egy másik értekezésében.? Ha egy ilyen 

egy vagy több hüvelyknyi vastag kőlapot, mondja LYELL, szétütünk, annak 

alsó réteglapján is, mely talán 10— 14 dagálylyal megelőzőleg lerakódott, 

" Előadta az 1898. május hó 4-én tartott szakülésen. 
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megmaradtak az esőcsöppek nyomai, melyeknek reliefszerűen kiemelkedő 

negativ lenyomata a szétütött kőzetlap ellenző fölületén vannak. 

A folyó víz által keletkezett xrillmarkss-okat (barázdak) W. DAwson 

Nova Scotia szénformatiójában már 1868-ban igen közönséges jeleuségnek 

mondotta 4.5 és kele kezési módjukról is megemlékezett ; f A. G. NATHORST 7: § 

pedig a nélkül, hogy Dawsow régibb közleményét ismerte volna, 1872-ben 

Norfolkban Angliában Cromer mellett a tengerparton hasonló képződéseket 

figyelhetett meg és azokat le is rajzolta. 
WirLIaAmson? 1883-ban Llanlairfechan mellett North-Wales-ben is 

megfigyelhette apály idején ezen álnövény lenyomatok keletkezését és egy- 

szersmind ő az első, ki e képződményeket híg gipszoldattal rögzítette és 

állandósította. 
1888-ban Sr. MEUNTER 16 1! nyugati Francziaországban a Saint-Lunaire 

(IIle-et- Villaine) melletti tengerparton látta azt, a mint a tengerbe vissza- 

térő víz a tengerpart puha iszapjában eleinte vékony, de azután vastagabb 

sugarakban Chondrites és egyéb moszatokhoz hasonló rajzokat idézett elő ; 

megjegyzi továbbá, hogy a leírt folyamat megfordítva is mehet végbe, a 

mennyiben az erősebb vízerek lefolyásuk alkalmával gyöngébb erekre 

bomlanak föl. MeuwIxn is készített gipszlenyomatokat és NArTHoRsrf megle- 

pőnek mondja a Llanlairfechan és Saint-Lunaire mellett készített gipsz- 
lenyomatok és a Cromer mellett lerajzolt képződmények egymáshoz való 

hasonlatosságát. 

MEUNIER ezenkívül látta, a mint a víz növényi bogyókhoz hasonló 

sphaeroid testeket is hozott létre; egy másik értekezésében !? pelig külön 

megbeszéli azon körülményeket, melyek között ilyen képződmények keletkez- 

nek. Azt hiszi ugyan, hogy a víz ama önalkotta képsődményeket ismét 

elpusztítja, ha kivételes körülmények nem járnak közbe, a melyek az egy- 

szer keletkezett alkotást úgyszólván állandósítják és ilyeneknek tartja egy- 

részt a mély, csendes vízben való keletkezest, vagy ha a szél homokot visz 

abba a pocsolyába, a melyben az említeit képződés keletkezett. 

FucHs TIvapan ?? a franczia iró közleményeinek megismertetése alkal- 

mával figyelmeztet arra, hogy már a régibb irodalomban tettek említést a 

szóban levő képződésekről ; így RoGERs !! az amerikai úgynevezett Umbral 

Series — az alsó szénformatióhoz tartozó vörös homokkövek és márgák 

hatalmas complexusa, a melyben BRoGERs gyönyörű moszatnak mondott 

képződményt talált — fekvőjeben van az úgynevezett Vespertine-formatio, 

mely szintén homokkövek, márgák és conglomeratok váltakozó rétegeiből 

áll, szintén rendkívul vastag, de korra nézve az Umbral-Seriestől nem kü- 
lönbözik lényegesen. Ezen Vespertine-formatióban a közetek réteglapjain 

igen gyakoriak saurusok lábnyomai, ripple marks, esőcseppek benyomatai, 

szárazság folytán keletkezett szakadások és egyéb különböző rajzok, melyek 

valószinűleg szinten állatnyomokat ábrázolnak. Fucns ugyan azt hiszi, hogy 
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RoGERps említett moszatja is a víznek köszöni eredetét, de PorowrÉ ! egy a 

kir. porosz geologiai országos intézet gyűjteményében levő példány után, 

melynek lelethelye ismeretlen ugyan, de talán Thüringia felső Rothliegend- 

jéből való és mely Rocegs példányához rendkívül hasonló, nem tud FucHs 

véleményéhez csatlakozni. NarHoksr is látott hasonló példányt egy tégla- 

vetőben és látta a berlini példányt is és szintén állítja Rocegs példányának 

folyó vízből való eredetét, csak hogy ez igen finom iszapban mehetett vég- 

hez. Ugyanis PoronrÉ az i. h. 361. lapján azt is közli, hogy a ripple-marks 

ezelőtt pálmalevelekkel is hasonlíttattak össze. 

Az Amerikából említett képződményekkel találkozunk Németország 

tarka homokkövében is és BORNEMANN !f azokat kitünően írta le; ő azt kö- 

vetkezteti belőlük, hogy Németország tarka nomokköve legnagyobb részében 

szárazföldi vagy talán még jobban mondva steppe-képződmény, mely 

időszakos posványokból és homokbuczkákból (Sanddünen) volt alkotva 

A homok szolgáltatta volna az említett lenyomatok állandósító anyagát, a 

mit különben már 1836-ban Vorxacr F. 8.17 mondott volna. 

Az északamerikai Connecticut államban a connecticuti völgyben a 

connecticut-homokban is találkoztak az Umbral-Seriesből leirt dolgokkal és 

NEWBERRY 38 onnét írta le a Dendrophycus triassicus nevű fosszil moszatot, 

melyhez hasonlót LESOUEREUx !" a, Pottsville és Pittston mellett előforduló 

vörös palákból Dendrophycus Desori név alatt ismertetett. NEWBERRY pom- 

pás cnövénypéldányátv Davenport (Jowa) mellett találták volna, és egyrészt 

RoGcegs említett növényével, másrészt a WILLIAMSON-, MEUNIER- és Na- 

THORST-féle cmoszatokkal, való hasonlatossága föltünő és NaArHoksr " figyel- 

meztetett is arra, hogy Dawsowv már említett közleményeiben a xDendro- 

phicuso-t is a erill-markss-hoz számította. NarHogsr5 "2 továbbá már 

1881-ben is megjegyezte, hogy MILLER és DYER ? Chloephycus plumosum-a, 

mely fajból, Gotlandban is látott példányokat, kétség nélkül a víznek kö- 

szöni eredetét és ezt későbben J. F. JAmEs is megerősítette. NATHORST 

szerint a Sapogra-féle Panescorsea. és Laminarites nevű moszatok is csak 

egyszerű ripple-marks. 

Ilyen ripple-marks gróf Sorms-LauBacH H. szerint " ama lenyomat IS, 

melyet HAUSMANN a mi századunk elején Idre és Sürna között Norvégiában 

gyűjtött és GöpPERT H. R.2 Sigillaria Hausmanniana-nak írt le. 

Az előadottak után nem lesz érdek nélkül ama növénylenyomatok- 

hoz hasonló képződmények bemutatása, melyek csehországi kaolinból ke- 

rültek PergkiK Lagos tanár úr birtokába. Az egyik itt a képben kétszeres 

nagyításban bemutatott példány valamely harasztra; a másik pedig Lepido- 

dendronra emlékeztet, mindkettő pedig a kaolingyár szűrőszekrényeiben kelet- 

keztek. Pergix tanár úr szíves közlése szerint a kaoliniszap víztelenítése a 

következő módon történik. A szűrőkészülék egymás mellé helyezett szekré- 

nyekből áll, melyek vászonból készült oldalfalakkal vannak egymástól elkülö- 
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nítve. E szekrények fölváltva csövekkel állanak összeköttetésben, melyeken 

át a kaoliniszapot a szekrények belsejébe juttatják. E szerint tehát mindig 

csak az első, harmadik . . . . szekrény telik meg iszappal, melynek vize a 

szomszédszekrény vászonfalán át ide és innét kifelé kerül. Ezt a munkát 

addig folytatják, míg a szekrény többé iszapot föl nem vehet, a víztelení- 

tett kaolin tehát tömörülni fog és nézetem most az, hogy a folyamat előre- 

haladtával a szekrényben különböző tömöttségű és ennek folytán különböző 

nyomást gyakorló földes anyag halmozódik föl. Világos tehát, hogy ezután a 

kaoliniszapot fölvevő rekeszbe későbben a hig iszap vize már nem fogja a vizet 

levezető rekeszbe való útját oly hamar megtalálni mint a kezelés kezdetén, 

sőt ez utat a különböző sűrűségű és különböző nyomás alatt álló és már 

nagyjában víztelenített tömegen keresztűl kell, hogy magának keresse és 

ezen tényezők együtthatásának eredménye lehetnek azon rajzok, melyek az 

utólagosan szárított kaolintömeg szétrepesztése alkalmával láthatók. A rajz 

körvonalai körül látható vájulatok, melyek már első tekintetre elárulják 

a lenyomat mechanikus úton való létrejöttét, elárulják egyszersmind a szi- 

várgó víz erőlködését 18. 

A lepidodendron-féle lenyomat valóságos ripple-mark, melynek ki- 

álló bordái között levő téren számos levélnyomokra emlékeztető apró mé- 

lyedés szabályos sorban áll. Ez PErRiIk tanár úr szerint közvetlenül a 

vászonból készült és nem kifeszített választófal lenyomata volna. A vá- 

szont támasztó rudak és az ezek közé a víz által szorított szövet a tömörülő 

kaolinon hagyja nyomait. 

Az adott magyarázatommal szemben PETRIK tanár úr azt hiszi, hogy 

akkor, a mikor a szűrőkészülék megtelik, a kaolin először is a rekesz falain 

rakódik le és a munka befejezte után az egyes rekeszek belsejében még 

higabb iszapolt anyag marad vissza ; az egész tömeg most kiszáradván, ez 

alkalommal összehúzódik és ennek folytán megrepedvén, a repedések men- 

tén képződnének ezen növényekhez hasonló rajzok. 

Az itt előadott dolgokat azon behatás alatt közlöm, mintha a kaolin 

szűröszekrényeiben végbemenő physikai folyamat adott körülmények között 

talán a szabad természetben is hasonló eredménynyel szerepelhet. 
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A BUDAPESTI ESKÜTÉRI HIDFŐ MUNKÁLATAI ALKALMÁVAL 

KITÖRT ARTÉZI HÉVVIZ CHEMIAI ELEMZÉSE. 

KALECSINSZKY SÁNDOR-tól.F 

Mielőtt az eskütéri híd építéséhez hozzáfogtak volna, úgy a pesti, 

mint a budai oldalon aleendő hidfő tájékán talajfurásokat eszközöltek és 

ekkor 1897. évi január hó 13-án délben történt, hogy a budai oldalon a 

Rudasfürdő előtti kert nyugati sarka előtt, ennek kerítésénél, felszökő vízre 

bukkantak. 

A fúrást ZSIGMONDY BÉLA űr eszközölte és pedig 17,66 m mélységig (a 

fúrást megkezdték a Duna nulla pontja fölött 4- 8,61 m-nél és lementek a 

Duna nulla pontja alatt — 9,05 méternyire). A felszálló víz igen kiadó volt, 

becslés szerint 24 óránkint legalább egy millió liter ömlött ki. 

A felszálló víz hőfoka 375" R — 47" ( volt. 

Mivel a víz a szomszédos házak pinczéit elárasztotta, ezért az artézi 

kutat be kellett tömni. 

Úgy a felszálló hévvízből, valamint az Arany szarvas vendégfogadó 

pinczéjéből sikerült dr. SzorvrácmH Tamás bányatanácsos és osztálygeologus 

úr szíves közvetítésével néhány literrel beszerezni. 

A pinczéből származó víz nem volt egyéb mint talajvíz, ennek 1000 

súlyrészében 4,1228 gr szilárd rész volt feloldva. 

Az artézi kútvíz tiszta, átlátszó, alkalikus hatású, kénhydrogen vagy 

más szaga nincsen. 

Vizének az elemzése a következőképen történt. Minthogy csak keve- 

sebb mennyiségű víz állott rendelkezésemre, ezért a kis mennyiségben 

előforduló alkotórészeket nem határozhattam meg. 
1000 súlyrész vízben : 

1. 500 gr vizet fölösleges sósavval bepárologtatva és 

sósavval két ízben beszárítva, a levállott kovasav súlya 

volt 0,0183 gr, a mi 1000 sulyrészre számítva kitesz  ...... OVO 00360S 

2. 200 gr vízből a kis mennyiségű kovasav és még 

kevesebb vas és aluminium leválasztása után, a mész 

oxalsavas ammoniummal leválasztatott. 12 óra mulva a 

csapadékot leszűrve, jól kimosva, platinatégelyben gáz 

k Felolvasta a m. földtani társulat 1898. évi márczius hó 2-án tartott szak- 

ülésen. 
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fuvónál igen erősen addig kihevíttetett, míg súlya állandó 

maradt és 0,0582 gy mészuxydot (Ca 0) adott, a mi 1000 
súlyrészben 0,291 rész CaO-nak felel meg és mésznek ... 

3. A mészről leszűrt folyadékból tiszta ammonia, 

és phosphorsavas natriummal a magnesiumot leválasztva es 

24 óra után leszűrve, ammoniás vízzel kimosva és platina- 

tégelyben kihevítve a pyrophosphorsavas magnesia (Mg, 

P,O-) súlya — 0,0562 gr volt, a mi megfelel 1000 súlyrészre 

EV TŐ12- ME na köv ügyes ee Véló stl sát zá zi Sal Mead has 
4. 400 gy vizet fölös sósavval besűrítve és a kén- 

savsókat Ball, oldattal való leválasztás után az oldatot be- 

szárítottam, kevés vízzel feloldva, fölös barytvízzel kezel- 

tem, hogy a kis mennyiségű Fe, Al, továbbá a Ca és Mg 
leválasztassék, bepárologtatása után kevés vízzel feloldva s 

lefiltrálva, ammonia meg szénsavas ammonium-oldattal a 

fölös baryumot leválasztottam. A. szénsavas bariumról le- 

szűrt oldatot porczelláncsészében beszárítottam s az am- 

monsókat óvatosan elűztem, kihülése után kevés vízben 

oldva ammon és szénsavas ammonnal a visszamaradt 

magnesium-sókat leválasztottam. Ezen operatiót 3—4-szer 

ismételtem, azután egy lemért platina tégelybe leszűrtem 

és sósavval előbb vízfürdőn beszárítva a gázláaggal óva- 

tosan kiízzítottam. Az így nyert KCl -3- NaCl súlya volt 

SO 2290Et. 

Ezen sót kevés vízzel feloldva, fölös platinachlorid- 

oldattal, majdnem szárazra bepárologtattam; egy lemért 

szűrőre kevés vízzel reávive először 1 rész vízzel és 1 rész 

alkohollal, azután 2 rész alkohollal és 1 rész vízzel, végül 

absolut alkohollal kimostam. A szűrőt a csapadékkal együtt 

130" C-nál kiszárítottam. A K,PtClg súlya volt — 0,0475 gr, 

ennek megfelel 0,0143 gy KCI, míg NaCI-nak megfelel — 
0,2107 gr. Ezen adatok szerint 1000 súlyrész vízben van 

5. 200 gy vízből előbb a kénsavsókat, salétromsav 

és salétromsavas bariummal leválasztva s a folyadékot 

egy kissé besűrítve a chlort salétromsavas ezüsttel levá- 

lasztottam. A leszűrt s jól kimosott csapadék, a kihevítés 

és a kiválott ezüstnek ehlorezüstté való átalakítása után, 

a nyert chlorezüst (Ag CI) súlya volt — 0,1497 gr, ennek 
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1000 súlyrész vízben : 

Gá s 020JS 

Mg — 00607. 

Ko OLT T 

Na — 0,2067. 

CGI — 01850. 

90" 
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1000 súlyrész vízben : 

letkezett Ba 50, csapadék súlya volt — 0,1911 gr ; ennek 

megfelel S50. — 0,0656, 50, — 0,0787 gy és 1000 súly- tés 

résznek megfelel sestoz kod aa Seszták tt] SZ kss D07—— 03986 
7. 200 gy vízből fölös ammoniás Falfáttaehigstt ol- 

dattal leválasztott csapadékból elnyeletés által leméretett 

az összes szénsav, a melynek súlya volt — 0,0725 gr ; 

ennek megfelel 1000 súlyrészben 0... 0... 2... say GO. E.OSAGSS 

8. 1000 gy vizet platinacsészében De Bárologtatvaá és 

120" C-nál megszárítva 1,4292 gr fix maradékot adott, a 

mely, gyenge veres izzásig hevítve, súlyából 0,1440 gr-ot 

veszített. ; 

Az eskütéri hidfő alatt talált artézi víz alkata. 

1000 sülyrész vízben van : 

IKTATTAK KÉ TE ELEN EL SEL Erő Eza ÜL SÁSKA VBA 0,0191 

Natriuni (Na) ie zzA atás DE BLANA. SZT MÉ E ÉS 0,2067 

Calcium (Ca) ...... SERDZNES ORAL KENT GE SERA AZTÓ 0,2078 

Magnesium (Mgy " ...... TASI LÉSI ELST 0,0607 

GOT (SE ESETNEK JANET E  ÚELÉT REESE ÉSE 0,1850 

KÉNSAV 90) AT Rrat 0 EE EB 03936 

ÖSSZEBÉSZÓDSÁN Ú(O(OD ENE SEAT SEKRRNE S ESZ OFAN DE 

KoOVASAV (OO) kh VERTE zt M EE ek Be rt 0,0366 

összegen :" ...... 54220 

Pix maradék találtatobkár zetett ét 1,4999 

Hőmérséklete — 47" CSIAtús; 

Ha a megvizsgált uj artézi forrást egybeállítjuk MornzwsáR dJÁáwos-tólr 

még az 1850. és 1865. évben meganalysált Sáros-, Rudas- és Ráczfürdői 

források adataival úgy a következőket látjuk : 

A gellértbegyi hévvízcsoportban az egyes források 1000 súlyrészében 

1,3—1,58 er szilárd rész van feloldva és úgy szólván kénhydrogen-men- 

tesek, míg a józsefhegyi ásványvizekben a fix maradék 0,9—10 gr-ot tesz, 

és nagyobbára kénes szaguak és magasabb hőfokkal is bírnak, így a császár- 

fürdőé egész 61,3" C-ig. 

A tőlem megvizsgált forrásvíznek hőfoka — 47" C, tehát valamivel 

magasabb, mint a Rudas-, Rácz- és Sárosfürdőké, ezeknél a hőfok változik 

41—45" C-ig, de a mint jel az egyes források hőfoka is időnként vál- 

k MorwáR János: A hévvizek Buda környékén. — Math. és Természettudományi 

Közlemények VII. 1869, pag. 163. 
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tozni szokott, különösen akkor, ha a Duna vízállása magas, ezen esetben 

nemcsak a források bőségesebbek, de egyúttal hőfokuk is emelkedik. 

A fentebb felsorolt elemzési adatokkal összehasonlítva, az eskütéri 

hidfő alatt talált artézi forrásvíz hasonló charakterű, mint a gellérthegyi 
hévvizek, különösen a Rudasfürdő és a Ráczfürdő forrásvizei; alkatrészeik 

mennyiségére nézve pedig a Ráczfürdő úgynevezett uj vagy kis vagy Má- 

tvás-forrásvizével majdnem teljesen identikus. 

A gellérthegyi hévvizcsoport chemiai alkata. 

j 3 j 

1000 súlyrész vízben [/Sárosfürdői [ Rudasfürdöi! Ráczfürdői ! Ráczfürdői SILA (BRJAAbj 
van T forrás forrás végi forrás vi (kis) gets TATE TO zSÉG 

EE ZS SSZZEEzi 3 3 3 sss 

JAA KAR Ea ett e szet OZ 5 0,0500 0,0333 0,0379 0,0191 

, Natrium (Na). - N 02195 0,1752 0,1599 0,2020 — !  0,2067 

, Caleium (ATA ASSE e EGYE! 0,2169 0,2214 0,2000 0,2078 

Magnesium. (Mg) --- . !  0,0396 0,0812 0,0859 0,0590  ! 00607 
CON B) E A ELM EGOÍSZB A 1 OTSBÓ 0,1813 0,1760 0,1850 

KÉNSAV SOS) AA SE ANKOZZ92 514 103827 0,3459 0,3834 0,3936 

HZÓNSÁV (GOSJ) Stt 075004 [- 03052 0,2620 0,2682 0,2680 

Kovasav (SI0,) --- 00112 0,0172 0,0190 0,0345 0,0366 

Összes szilárd részek...) 15753 ] 1,3733 2549 8ESZOAB 13775 

Bepárlás által talált ! 
Hx.omaradék 24 V ek 1,5870 15463 IDO00ZZaw 153939 1,4292 

Hőmérséklet Celsius! j 
SZÓVLTUD El SZT HA ATroz eg 4109 4359 459 479 

A budai összes hévvizeket az 50—60-as években vizsgálták meg 

chemiai és physikai szempontból és csak sajnálni lehet, hogy azóta a tulaj- 

donosok kitünő ásvány- és hévvizeiket az ujabb módszerek szerint rész- 

letesen meg nem vizsgáltatták. Ilyen ujabb összehasonlító analysisek a gya- 

korlati orvosi tudományokon kívül a chemiai geologiának is nagy hasznára 

lennének. 

Pótlék. 

Az eskütéri híd budai pillérjének alapozási munkálatai közben 1898. 

évi augusztus hó 31-én d. u. 3 óra után újolag egy nagy melegvizű forrás 

: fakadt fel. A thermális víz ugyanazon helyről tört ki, a honnét az elmult 

évben a fentebb megelemezett víz fakadt. A kitörés most 2 méter mély- 

ségből tört ki, valószinűleg olyan módon, hogy a robbantások követ- 

keztében betömött forráscsatorna tömedéke apránként a lefelé szabad 

üregbe hullott, míg azután végre a feltörő forrás vízsugara az utolsó rész- 

letet kidobhatta. Még félórával a kitörés után, mikor a hidépítési vállalat 
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mérnöke a helyszinre érkezett, 1,5 m-re ugrott a czombvastagsiígá (kb. 

21 cm-es) sugár. 
Az első órában kb. 500 m? vizet adott a forrás, a melynek vize csak- 

hamar megtöltötte a hidpillér alapozására szükséges kb. 1500 m? terüjetet, - 

a melynek talpa a kitörés napján nagyobbrészt — 2 m-nyire feküdt a Luaa 

sempontja alatt. 
A kitörés idejétől a víznek a tükre egyre emelkedett és szeptember hó 

1-én reggel 9 órakor, a mikor dr. SCHAFARZIK FERENCZ úr, m. kir. osztály - 

geologus, a helyszinére érkezett, szives közlése szerint, már 4-3 métert ért el 

a Duna sempontja felett, úgy hogy abban a perczben 1,3 mrrel magasabban 

állott a Duna akkori állásánál (1,5 m). Még kb. 0,75 m-t emelkedett és 

azután elérte a Dunába vezető lefolyó csatornát. 

A kitörő forrás hőfoka 41" C, a medenczében felszaporodott víztömegé 

ellenben 37" C. volt. A forrás a medencze víztükrének DNy-i sarkában 

hatalmasan forrva ömlött ki és óránkénti vízmennyiségét még akkor a növe- 

kedő víznyomás mellett is 260 m?-re becsülték. 
Szeptember 4-ikén egy 15 cm belső átmérőjű vascsövet sikerült a 

nyilásba bemélyíteni és azt beerősíteni, a midőn azután a víz további fel- 

szállása megszünt; végül ugyanezen vascsövet előbb fadugóval, azután 

homokkal, czementtel és ólomseréttel betömték. 

Ezen forrás kifakadása után már másnap a rRáczfürdőben; , de külö- 

nösen a rRudasfürdőbeny az összes források vízmennyisége nagyon meg- 

apadt, ugyannyira, hogy a Rudasfürdőhöz a keletkezett tóból kellett a 

meleg vizet átszivattyuzni, Ugyancsak elapadt a volt rPropeller-szállodas 

udvarán levő lithium-tartalmú  rHungaria-forrás, is; míg a távoleső 

Lukács- és Császár-fürdő forrásainál szemmel látható változás észlelhető 

nem volt. 

A sikerült betömés után a víz, különösen a Ráczfürdőben dr. HEINRICH 

N. János fürdőtulajdonos és igazgató úr által végezett rendszeres és meg- 

bizható mérések szerint a nagy forrás naponként mintegy 115—130 hl.-rel 

szaporodott. 
A nagy forrás ugyanis, a mely a felszintől 2,39 m mélységnyire 

fekszik 

1897. október — 24-én 7200 hektolitert adott. 

1898. szeptember 2-án 5990 ( ( 

( (t 65-án 6120 (t ( 

( ( 7-én 6235 ( ( 
fi ( S-án 6360 (t ( 

tehát a víz szeptember 2-án jelentékenyen apadt, míg a véletlen forrás sike- 

rült betömése után már szeptember 6-án emelkedni kezdett és ettől a 

naptól az emelkedés folytonos volt. Szeptember 9-én pedig a padoz- 
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zat alatt 0,29 m.-nyire fekvő Kis- vagy Mátyás-forrásban is a víz emelkedni 

kezdett. 
A kiömlő thermális víz a hídépítés vezetőségének mérése szerint 

445" C. hőfokú volt, míg a betömés után szeptember 9-én d. e. 11 órakor 

Böckn János m. kir. földtani intézeti igazgató ur kiséretében végezett meg- 

figyeléseim szerint a víz hőfoka 6,5 méternyi mélységben maximális hőmé- 

rővel megmérve már csak 34,39 C volt, jeléül annak, hogy a víz kiömlése 

azon időtájban legfeljebb csak kis mérvű lehetett. 
A nagy medenczében levő víz szép, tiszta, átlátszó és kékes-zöldes 

szinű volt. Szaga a helyszinén gyengén, de határozottan kénhydrogenre 

emlékeztetett, míg a palaczkban állva másnapra szagát már nem éreztem. 

A magammal hozott vízben 1307 C-uál megszárított fix maradékot egy lite- 

rében — 1,4336 gr-ot találtam, vagyis ez is azt bizonyítja, hogy ugyan- 

azon vízzel van dolgunk, mint a mely az elmult évben e helyen felfakadt. 

1898. évi október hó 4£-én a forrásvíz újra előtört és az egész ureget 

betöltve a munkálatokat nagy mértékben és hosszabb időre megakadályozta ; 

a Rudas- és a Ráczfürdők forrásai pedig ujolag tetemesen megapadtak. 

A felsoroltak azt bizonyítják, hogy az említett budai hévvizek közös 

eredetűek és hogy a víztartót a Duna nullpontja alatt 9 m-nyire megfúrva, 

a feljebb fekvő források mintegy lecsapoltattak, azaz vizük a mélyebben 

fekvő és könnyebb utat választották. 

Láthatjuk ezekből azt is, hogy az eskütéri híd budai pillére oldalán fel- 

fakadt forrás főképen a közelében fekvő Rudas- és Ráczfürdők forrásvizeit 

csapolta le, míg a betömés idejéig a Józsefhegy alatt levő Király-, Lukács- 

és Császárfürdők forrásai ezen megcsapolást észrevehetőleg nem érezték meg. 

Sokkal jobban érezték meg az összes budai források, a midőn 1896. 

évben az út szélesítése és rendezésekor a Lukácsfürdő mellett elterülő me- 

legvizű tavat lecsapolták (a mi különben természetes), hogy a tó egy részét 

beboltozhassák ; ekkor ugyanis nemcsak a Császár- és Lukácsfürdők forrásai 

megapadtak, hanem a vízniveau különbséget, hosszabb idő után a Rácz-, 

Kudas- és Sárosfürdők forrásai is megérezték. 

Még egyszer kiemelem, hogy a budai hévvizek tanulmányozása ezél- 

jából igen kivánatos és hasznos volna, ha cidőszakonként, az összes nagyobb 

források pontos chemiai vizsgálatnak vétetnének alá, továbbá ezenkívül 

. egyöntetű és pontos módon az összes forrásoknak a vízmennyisége, a hőfoka 

és egyéb sajátságai lehetőleg ugyanazon időben szakemberektől megmé- 

retnének. 
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ISMERTETÉSEK. 

Uj ásványok. 

A következőkben nehány uj ásvány rövid ismertetését adjuk betürendben, 

a melyek az 1897. és 1898. években megjelent folyóiratokban vannak részletesen 

leirva, de GRorn: aTabellar. Übersicht d. Mineralienv czimű munkája ebben az 

évben megjelent 4-ik kiadásában nagyobbrészt még nincsenek felvéve. Hogy a 

vidéki tagtársak, a kik az irodalomi forrásoktól többé-kevésbbé el vannak zárva, 

az ásványtan ez irányban történő haladásával szintén megismerkedhessenek, a 

társulat xKözlönyv-ében évenkint egyszer vagy kétszer ilyen összeállítást szándé- 

kozunk közölni. 

Baddeckit (G.C. HoFMaxx : Baddeckite, a, new variety of Muscovite. — 

Americ. Journ. of Sci. 1898. VI. köt. 274. 1.). 

A muscovit ez új varietása Baddeck város közelében (Victoria County) Új- 

Skócziában fordul elő, egy agyagban mint apró pikkelyek vagy pikkelyes halma- 

zok ; az agyagban levő társásványok kaolin pikkelyek, fehér guarz, pyrit és calcit. 

A baddeckit szine rézvörös, gyöngyfényű, f. s. — 3,252 ; megolvad fekete salakká, 

a mely a reducaló lángban tovább hevívte mágneses lesz. Összetételére nézve víz- 

tartalmú muscovit, a melyben az aluminium nagy részét vasoxyd helyettesíti ; 

képlete: H, (Ca, Mg, K,, Na, ) (Fe, Al), S1,0.,. 

Beresovit (J. SAMaJLoFr : Bérésowite, un nouwweau minéral de Bérosowsk- 

en Oural. — Bull. de la S0c. Imp. des Natur. de Moscou, 1897. 290. 1.). 

Az ásvány vékony lemezkékben fordul elő, soha kifejlett kristályokban ; 

színe sötétvörös, egy irányban jól hasad, f. s. — 6,69. Százalékos összetétele : 

PbO — 79,24—79,3699, CrO, — 179390, CO, — 24609, a miből a szerző 2PbO, 

3PbCrO,, PbCO, tapasztalati képletet vezeti le. Lelethelye Beresowsk; ha gale- 

nittel fordul elő, akkor ettől mindig egy vékony cerussitréteg választja el; mint 

pseudomorphosa is fordul elő krokoit után. 

Cedarit (R. KrEsBs: Cedarit, ein neues bernsteinühmliches Harz Canadas 

und seim Vergleteh mit anderen fossilen Harzen. — Jahrb. d. preuss. geol. 
Landesanstalt. 1896. évf. 1. 1.). 

E fossszil gyanta a Sasketchevan folyó nagy kiterjedésű homoklerakodásaiban 

található, Manitoba, Assiribai, Sasketehevan és Alberta kerületekben, közel, a hol 

a folyó a Cedar tóba ömlik. Többnyire borsó nagyságú szemekben, néhol terje- 

delmes telepekben találják. Szine sárga, belsejében kissé zavaros barna, némely 

darabot a légbuborékok átlátszatlanná teszik. F. s. ugyanaz mint a borostyánkőé, 

valamivel lágyabb, mint ez. 
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Csak részben oldódik a következő folyadékokban : Alkohol, kálialkohol, 

aceton, echloroform, aether, szénkéneg, terpentinolaj, benzol, lavendulaolaj. 3359 

0-nál egy világosszinű olaj destillálódik át, 3407 C€-nál megolvad és 3909?-nál 

habzás közben gyorsan destillálódik; a görebben colophonium marad vissza. 

Borostyánkősavat nem tartalmaz. 

Chemiai összetétele : 

JÜLESRLERNÉSÉSE LÁNN vle LÉ VEL Nesás Ú1070 

JETERKRESE EY ése VEZET IRJ 

5 ela LAT ESERKA [0 1zti 

8711 E ESZÉN ÁKÉSESÉROL ORÉN SE LL) 

hamu ség t szore 

100,0 

A darabok kicsisége és nem szép szine miatt dísztárgyakra nem igen alkal- 

mas, esetleg fénymáz készítésre használhatják fel. 

Clinohedrit (S. L. PENFIELD and H. W. Foore: On Clinohedrite, a, new 

mineralfrom Franklin. — N. J. Amer. Journ. of. Sc. 1898. V. köt. 289. 1.). 

Az új ásvány lelethelye Franklin, New Jersey államban, találták a cTrotters 

bánya hányáin. A kisérő ásványok zöld, átlátszó willemit, vaskos gránát, phlo- 

gopit, apró sárga axinit kristályok, átlátszatlan datolith, és egy vékony prismák- 

ban előforduló vörösbarna új silicat, a mely még nincs részletesen megvizsgálva. 

A clinohedrit az egyhajlású rendszer domás osztályában ( cdomathische 

Klasses, GRorn) kristályodik, sajátságos hajlott habitusú kristályai után nevezték 

el a szerzők az ásványt (zxz2tverv — hajlani, £0pa — lap.) 

Kristálytani elemei : 

as b: es 0 SSZ0 SL: VZZ2O BE 704: 

Jól hasad a symmetriasík (010) irányában ; k. — 5,5, f. s. — 3,33. A kris- 
tályok átlátszók, szinük halvány ibolya vagy fehér. 

Feltünő a kristályok pyroelektromossága. A kihüléskor a kristályok a verti- 

cális tengely egyik végén positiv, a diagonalisan átellenes végen pedig negativ 

elektromosak lesznek. 

Kettős fénytörése nem nagyon erős és negativ. Az opt. tengelyek síkja me- 

rőleges (010)-hoz a II-ik középvonal párhuzamos b kristálytani tengelylyel, míg 

az opt. középvonal az a és c tengelyek tompa szögében fekszik és a verticalissal 

körülbelül 289-nyi szöget zár be. 
A chemiai elemzés eredménye : 

obs. calc. 

ETNA E SAKK SETA 27929 
AD RAS ELESEN 3744 32.01 

MnO . st zo es eszu SZÜ 

BEN 9 ered dotole eaz Öv 26.25 26,04. 

MgO sú OL 
JO sal át ezaz ee S,56 8.37 

(Fe ADO, 028 
100,32 100,00 
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Az elemzés adataiból H ZnCaSiO. tapasztalati képlet vezethető le, s erre 
vonatkozik a számított százalékos összetétel is. A víz csak gyönge vörös izzásnál 

távozik s így mint hydroxyl van jelen. Az összetétel analog a hemimorphitéval : 

H Zn.310.. Zárt üvegecsőben erősen hevítve leveles és fehér lesz, vizét pedig 

veszti, forrasztócső előtt először leveles lesz, azután sárga zománczezá olvad. 

A porrá tört ásvány sósavban oldódik, bepárologtatva pedig kocsonyás 

kovasav marad vissza. 

Erionit (A. S. Eaxkre: Eriomite, a new zeolite. — Americ. Journ. of Sc. 

1898. VI. köt. 66. 1.). 

Ezen uj zeolith lelethelye Durkee, Oregon államban (É.-Amerika); anya- 

közete egy rhyolithtufa, a melynek üregeit tejopál, hyalith és néha szép szineket 

játszó nemesopál tölti meg. Az ásvány felette finom szálas, pamuthoz hasonló 

(innen neve €0rov — pamut) fehérszinű és gyönyfényű; egyes helyeken csomók 

vagy nyalábok alakjában erősen a tejopálhoz nőtt, másrészt pedig a kőzet hasa- 

dékait tölti ki. Könnyen megolvad színtelen üveggé; zárt üvegecsőben hevítve sok 

vizet veszt, s ez a benne foglalt ammoniától alkaliásan reagál. 

Az alkaliás víz 2009 C-nál elillan, az ammonia mennyisége 0,229/o ; minden 

kristályvíz pedig 2809-nál, a még visszamaradt összes víz gyönge vörös izzásnál 

távozik, még az ásvány megolvadása előtt. 2809-nál a vízveszteség 15,259/0, a 

melyet 25/, kivételével nehány óra alatt ismét a levegőből felvesz. Nehezen oldódik 

sósavban, a concentralt sav egészen szétbontja és a kovasav finom homok alakban 

marad vissza. F. s. — 1,997. Az elemzés eredménye : 

obs. calc. 

SG ts Se dea 56,529/0 

SOS HAN e 16,08 16,01 

GAONBASE KESZ OZ ESTE 440 

MeO SES E 0,66 

1868 ÉT at E UK S sh103100 3,69 

INASA ESB 247 243 

ETSO aszott ze éa 16,95 

100,68 100,00 

A mi 6 S10,.A1,O, (Cak Na,) 0--6H,O képletre vezet, vagy ha az egyik mo- 
lekula vizet mint hydroxylt tekintjük : H.S1, Al.CaK Na,O,,t5H,O ; mint látható 

a chemiai összetétel emlékeztet egy stilbitre, a melynél a Ca nagy részét K és Na 

helyettesíti. A mennyire az opt. meghatározás lehetséges volt, az ásvány rhom- 

bosan kristályodik. 

Kalgoorlit (E. F. Pirrmas: Kalgoorlile a new telluride mineral fröm 

western Australia. — Records of the geol. Surv. of N. S. Wales. 1898. 

Vol. V. köt. 4. rész 203. 1.). 

Nyugati Ausztrália gazdag aranyterületén Kalgoorlban, a honnan ujabb 

különféle tellurérczek is kerültek a museumokba, egy új ásványt talált PITTMANN 

geologus, a melyet kalgoorlit-nak nevezett el. 
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A tellüurérezek guarz-porphyrban telérek és erek alakjában vagy hintve 

fordulnak elő. Az új ásvány szine sötét, csaknem vasfekete; nem kristályodott, 

de vaskos ; törése kagylós, f. s. — 8,791. 

Összetétele : 

[Ez veleen Heszttlta MITESÉNRT 10811 
Jeg Ea MTE T ASE ÉRAS DONZ2 

JANE tes gés 2 ég ALSÓ OS 

ÚTESS EE E e a a AA 0,05 

5 SORREL Pal SAR EE SÜT ŰS 

ORE S sees s szze ÁZ 37,26 (a különbségből) 

100,00 

Ezen adatokból számított tapasztalati képlete: HgAu Ag Te,. A mult év- 

ben e területen a cPerseverances -bányában amalgamot találtak, a mely valószinű- 

leg a kalgoorlit elmállási terméke. 
A kalgoorlit társásványa a halványsárga calaverit. 

Kubeit (L. DanRarpsxy: Kubeit. N. Jahrb.für Mineral ete. 1898. I. köt. 

Nosza): 

Az Atacama sivatagon a Loa folyó közelében különféle vassulfatok fordul- 

nak elő, ezek közt vörös szinű, elnyúlt kettős pyramisok (rhombos vagy egyhaj- 

lású) üvegfényű drusát alkotnak. Ezen új ásvány, mint az elemzésből kitünt, egy 

vasmagnesia timsó, a melyben a Fe mint a basisos sulfat fogható fel. Chemiai 

képlete: Fe,0,250, -- 2(MgO. $0,) 4 18H,O. 

Miersit (SPEncER L. J.: Miersite, a cubic modification of native vetflerje; 

did. — Nature. 1898. LVII. köt. 1485. sz. 574. 1.). 

Az ezüstjodid jodyrit egyike azon kevés sajátságos anyagnak, a melyek 

hevítéskor összehuzódnak. Fizsauv H. vizsgálataiból tudjuk, hogy a jodyrit kris- 

tályai a hevítéskor a főtengely irányában összehúzódnak és az erre ! irányában 

pedig kissé kitágulnak. 1457—146"-nál hőabsorbeálás közben a szabályos modi- 

ficatióba megy át, a miközben tetemesen és hirtelen összehúzódik ; tovább hevítve 

kitágul és 4009-on felül megolvad. 
A hatszöges, hemimorph modificatio halványsárgaszinű, míg a szabályos 

szine élénksárga. A kihüléskor a változások fordított sorrendben mennek végbe. 

E viselkedésből következtethetni, hogy csak a hatszöges modificatio fordul elő a 
természetben és eddig csakugyan csak a jodyritet ismertük, a szabályos modifi- 

catio létezése gyanítható volt a szabályosan kristályodó jodobromit (2AgCIl. 24Ag 

Br. AgJ) előfordulása után. 
A miersitet X Broken Hill (Uj-Déli- Wales, Ausztrália) ezüstbányáiban talál- 

k Az uj ásványt felfedezője MIxes tiszteletére nevezte el, a ki az oxfordi egyete- 

men a mineralogia tanára. 
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ták, Kisérő ásványai guarz, redruthit, gránát, malachit, wad és anglesit. A kristályok 

2 mm-nél nem nagyobbak, halvány vagy élénksárga szinűek, erős gyémántfény- 

Jól hasad 
At: ( ni 

nyel. Alakjai: (100) c00oo, z (111) 9 ESET) Ze zyts (110 000 

szerint. 

Az élénk sárgaszinű karcz néha sötétebb mint az ásvány. Az ezüstöt részben 

helyettesíti réz, lehetséges, hogy fokozatos az átmenet a cuprojodargyrit-hoz 

(AgJ. CuJ, marshit), a mely ezen csoportnak közbeeső tagja lehet. Ilyenképen az 

ezüstjodid trimorph, a jodyrit (AgJ) hatszöges és a főtengely irányában hemi- 

morph, a miersít (AgJ) szabályos tetraéderes, a jodobromit Ag (CI, Br, J) szabályos 

hologderes. A jodyrit, wurtzit (2n3) és greenockit (CdS) hatszögesek, hemimor- 

phok és hasadnak a basis irányában ; a miersit, sphalerit és a még tökéletlenül i8- 

mert cuprojodargyrit szabályosak a két első tetraéderes és hasad (110) c00 lapjai 

szerint. Az összefüggés úgy látszik a jodyrit és miersit közt ugyanaz mint a 

wurtzit és sphalerit közt. 

Planoferrit (L. DaRapsxx : Mineralogische Notizen aus Atacama. — Zeit- 
sehr. für Krystall. etc. 1898. XXIX. köt. 213. 1.). 

A vassulfat lelethelye a sLantaros rézbánya közvetlenül Morro Moreno 

mellett, Antofagasta (északi Chiliben) átellenében. A planoferrit chalkantit, 

kröhnkit, copiapit, coguimbit, sideronatrit és amarantit kiséretében található. 

A kistáblás kristálykák borostyánkő-sárgák vagy sötétbarnák, drusákat képezve 

olajzöld copiapiton ülnek, néha fedve szürkés ibolyaszínű coguimbittal. A hatszöges 

körvonalú táblácskák üveg- vagy zsírfényűek, széleiken keskeny pyramis lapok- 

kal. Egy kristálykán eszközölt mérések és az optikai viselkedés szerint itélve a 

kristályok valószinűleg rhombosak. 

Az ásvány karcza chromsárga, keménysége egyező a calcitével, nagyon 

rideg, könnyen törik. Összetétele szerint egy nagyon basisos és sok vizet tartal- 

mazó ferrisulfat : 

VASONGYA I LEE JESS TÁ SO0ő 

KétSáN rates ELT Re ESNKVD OT 

VALAT BET e MD 82 

oldhatlan maradó ve sz HA 

a miből Fe,0,850,, 15H,O képlet vezethető le. 

Rhodolith (W. E. HIDDEN and J. H. PRATT : 

of garnet. — Americ. Journ. of Sc. 1898. 

On hhodolte, a new variety 

V. köt. 294. 19: 

Ismeretesek azok a világos rózsaszínű szép gránátok, melyek Észak-Caroli- 

nából almandin név alatt kerültek az ásványgyűjteményekbe ; különösen feltünő 

átlátszóságuk és kiváló szép szinük és erős fényük reflectált fényben. A gránáto- 

kat mint legömbölyödött kavicsokat és nagyon corrodált töredékeket kavicslera- 

kódásokban a Mason Branch patak mentén, Macon Countyban (É szak-Carolina) 

találják. 
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E lerakodásban előforduló kisérőásványok: guarz, sötétszínű pyrop, kü- 

lönböző szinű korund, spinell, pleonast, gahnit, bronzit, cordierit, cyanit, fibro- 

lith, amphibol, staurolith, rutil, menacanit, ehromit, monazit, zirkon, arany és 

sperrylit. Gondosan kiválogatott, teljesen átlátszó zárványnélküli darabok che- 

miai elemzésének eredménye : 

Számítva, : 

2Mg;A1.(Si0,)5- FegAl (50); 

510, KEYES tát ér dl SA 0JÓ 41,48 0/o 

TAO SÉKEN sees ze AZOÚS dJ0 

TESÓ ÉLREÉEZ et zs 1590 

BOOKS etet sze 415 5O 16,59 

MgO BERN ET KEST B 18,43 

GAS SNE LSE 0,92 

100,32 100,00 

E gránát, a mely eddig megelemezve nem volt, két molekula Mg, Al grá- 

nát (pyrop) és egy molekula Fe, Al gránát (almandin) isomorph keveréke. E szép 

rózsaszínű és erős fénytörésű gránátot, a mely méltán sorolható a szebb drága- 

kövekhez, szerzők rhodolith-nak (dodoy — rózsa, A(dos — kő) nevezték el. 

Senait (E. Hussax and G. T. PRioR: On Senaite, a new mineral belon- 

ging to the ilmenite group from Brazil. — Mineral. Magazine. 1898. 
XIL" kötsz0st). 

Ezen új ásvány chemiai és kristálytani sajátságait tekintve közeláll az il- 

menithez ; legömbölyödött töredékekei vagy érdeslapú kristályai Diamantina 

(prov. Minas Geraés, Brasilia) gyémánttartalmú kavicslerakodásaiban találhatók. 

Az elemzésre felhasznált és látszólag változatlan szemek f. s. — 4,78, míg a 

kristályoké 5,301. 

A minőleges chemiai analysis szerint ez az új ásvány egy ólom- és man- 

gantartalmú ilmenit, a mely fémek, ha mint FeO és MnO, vannak jelen, az ásvány 

összetételét közelítőleg (FePb)O. 2(TiMn)O, tapasztalati képlettel fejezhetni ki. 

Kristályalakja ugyanaz, mint az ilmenité, gyakoriak az ikrek (112041—coh2 

szerint. K — 6; nem hasad, törése kagylós. Szine fekete, karcza barnás fekete ; 

egészen vékony szilánkjai zöldes-barna színnel átlátszók. Kettős törése gyönge. 

Az ásvány nem mágneses. 

Tripuhyit (E. Hussax and G. T. Pgrok. : On Tripuhyite, a new antimonate 
of iron, from Tripuhy, Brazil. — Mineral. Magazin. 1897. XI. köt. 302. 1.). 

Ezen uj antimonat lelethelye Tripuhy, Braziliának Minas Geraös provin- 

ciájában. Az ásványt eddig csak a kavicslerakodásokból ismerjük, a melyekben 

kevéssel ezelőtt két új titano-antimonatot, a lewisitetk és derbylithetyr találták. 

k Mineral. Magazin. 1895. XI. köt. 50. sz. 80. 1. 

kk Ugyanott. 1897. XI. köt. 52. sz. 176. 1. 



318 ISMERTETÉS EK. 

Sötét zöldes sárga kristályos aggregatumokban fordul elő; vékony csiszolatai át- 

látszó, erősen fény- és kettősentörő szemekből állanak, a melyeken convergens 

polarisált fényben két opt. tengely constatálható. Karcza kanárisárga. F. s. — 

5,82 199 C-nál. 
A BuxsEx-lángban meg nem olvad, de megfeketedik, hevítéskor füstöl, a 

miközben a lángot halvány szürkéskékre (Sb) festi; visszamarad egy vörös vas- 

oxydmaradék. Sósavban és légenysavban az ásvány oldhatlan. 

A minőleges elemzéssel fő alkotó részek gyanánt az antimont és vasat le 

hetett kimutatni. Százalékos összetétele : 

Sb, Oo. E ee ÁLTÉS 4 A SAST EE EG OLOSÚ A 

I-T OAKSZÉRSEE TV ES 1 4 e 27,70 

CAO : rad. aztan RTRSET BEER etet 135 

ATS, s, rea se AEROB Eztet re ba 1,40 
ROL: ORR hosts tel ELS KZONÜL BŐ 
Meghatározatlan (alkaliák ?) d 

100,00 

Az elemzésre felhasznált anyag csekély mennyiségéből (0,2475 gr) a vas 

oxydatiói fokát megállapítani nem lehetett. Az elemzés adatai közelítőleg det 

Sb.0, tapasztalati képlettel egyeznek. 

ZIMÁNXI KÁROLY. 

CHESTER A. H.: A Catalogue of Minerals alphabetically aranged with 
their chemical compisition and synonyms. — New York, 15897. 

Ezen 56 oldalra terjedő, a gyakorlati használatra igen czélszerűen beren- 

dezett könyvecske, alig kilencz év alatt már harmadik javított és bővített kiadás- 

ban jelent meg. A jelenleg használatban lévő összes angol ásványneveket és azok 

synonymjait adja betűsoros rendben. Minden név után ki van tüntetve vajjon az 

ásvány válfajára, vagy annak keverékére vonatkozik-e, s egészen röviden a chemiai 

összetétele. A kérdéses vagy még nem eléggé ismert ásványok nevei után kérdő- 

jel van. ZIMÁNYI KÁROLY. 
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IRODALOM. 

(27.) A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1895-ról. 195. lap. Budapest 

1894. 

Az igazgatósági jelentésen kívül a következő felvételi jelentéseket tartal- 
mazza. 

A) Hegyvidéki országos felvételek. 

1. Dr. Poszwirz TivapaR: Alsó- Apsa és Dombo vidéke. 

a) Kréta. Az alsó kréta-pala medenczét képez, melynek D-i szárnya a kris- 

tályos palákon nyugszik. Ezen medenczébe van települve a felső kréta durva 
homokköve. Uralkodó csapásuk ÉNy-i. A D-i szárny egészben véve ÉK felé dől, 

az É-i pedig DNy felé. Az alsó kréta alacsony hegyhátakat alkot, a felső kréta 
hegylejtői meredekebbek. A taraczvölgyi kréta folytatása a Tisza völgyében lévő 
nagy krétavonulatnak: 

b) Oligocaen homokkövek huzódnak ÉNY felé a krétaképződmények fedőjé- 
ben Seredni-Plajuk, Ápsica mala, Suhi és Weliki patakok területén. Kövületek 
hijján határt szabni köztük néha bajos. 

c) A miocaenkorú lerakódásokat sós források és dacittufa kibuvások jellem- 

zik. Uralkodólag palaagyagból állanak, melyek helyenként homokkövekbe és 
conglomeratokba mennek át. Csapásuk ÉNy-i, dőlésük többnyire ÉK-i. Kőszén is 
előfordul, de rétegei legfeljebb 25 em vastagok, művelésre nem érdemesek. 

d) Negyedkori lerukódások, terrasszok legnagyobb mennyiségben Dombo 
község mellett fordulnak elő kréta-palára és homokkőre rakódva. Magas terrassz 
van Krasnisora mellett, továbbá Gánya és Kalinfalu között is. 

2. Dr. SzorvráGH Tamás: (reologiai tanulmányok a biharmegyei aKirály- 
erdős előhegységében, Dobrest- Szombatság és Hollód környékén. 

A felvett terület alkotásában Robogány és Venter közőtt a) dyaskorú, csil- 
lámos vörös agyagpalák és guarzitos-csiliámos homokkövek vesznek részt, melyek 
3 h felé 259 alatt dőlve, ÉNy-ra csapnak. 

b) A dyaspalákon concordans településsel kövületet nem tartalmazó, vilá- 
gos szürke és sötét vadgalambszinű dolomit, ezen piros foltos, conglomeratos do- 
lomit van, melyek esetleg felső dyashoz tartoznak, de egyelőre a Kodru hegységnek 
feltételesen felső triashoz sorolt dolomitos mészköveivel és dolomitjaival vétetnek 
egykorúaknak. 

c) Krétakorú (aptien) szürke mészkő a Vida-völgy mentén lép fel. 

d) A neogent képviselik : 

1. a felső-medilerran (Lajtha) mészkővel, melynek alsó része Hegyes faluban 

homokos, a felső pedig márgás. Utóbbiból Pecten elegans Awpez ; Ostrea digitalina 
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Durpors : Lithothamnium ramosissimum Kexuss-t határozott meg a szerző Bratiesti 

felett szintes homokkőpadok képviselik. a felső-mediterrant. 

2. Sarmata-emeleti kavicsos, durva mészkő-padok ezen homokkőre települ- 

nek, Cerithium pictum Basr.benyomatok vannak benne. E felett csillámos, tufás, 

márgás agyagréteg, majd cardium és cerithium nyomokat tartalmazó conglomerat 

1 m-nyi padja van. A Vida-völgyi iparvasút mentén egyéb kövületeket tartalmazó, 

ostracodás sarmata-agyag van feltárva. 

3. A pontusi emeletet szürke, kékes és sárga agyagok és márgás agyagok, 

legfelül pedig agyagos homok képezik. Ez utóbbiban Dobresttől É-ra és ÉK-re 

Melanopsis Martiniana FéR., M. avellana FucuHs, M. Bouéi FéR., Congeria 

Partschi Czs. fordul elő. 

4. A Reu-patak jobb oldalán feltételesen a diluviumhoz sorolt kavics van, 

melyre sárga, barna, szürke, vörös diluvialis agyagok következnek a lejtőkön. 

5. Az allwium főként agyagból áll. 

Biotit-orthoklas-guarzporphyr fordul elő Dobresttől ÉK-re. 

3. Dr. Permő Gyura: A Kódru- Móma és a Hegyes- Drócsa, keleti találko- 

zása Arad megyében. 

Ezen a területen kevés kivétellel ugyanazon képződmények fordulnak elő, 

mint az előbbi években felvett területeken, nevezetesen : 

1. Phyllitek és accessoriumaik. Síma, selyemfényű, sericites, vékonyleveles, 

vereses, zöldes szürke kristályos palák, a melyek a dulcselei völgyben látható jó 

feltárásnál másfél méternyi csillámos, sericites, guarzcsomós palabetelepüléseket 

tartalmaznak. A Szecseri-patak torka közelében leveles, csillámos homokpala 

csatlakozik hozzá. A nagy-aradi, alsó dyashomokkóhöz sok tekintetben hasonló 

kőzet is járul ezekhez, melynek települése még nem biztos. Végül ide kell sorolni 

azon kékes, veres, szürke arkosa-homokkövet, a mely a muskovit-gránit szétromlása 

folytán képződhetett. A phyllitek leginkább a kristályos palák legfelső (III.) cso- 

portjába illenek be. 

9. Diaspalák és guarzithomokkövék. Válemáre, Dulcsele és Zimbró környé- 

kén vörös és zöld agyagpalák, Burtureszk, Pojána és Ácsuva határában pedig a 

nagy-aradi homokkövek uralkodnak ÉK-re, vagy ÉÉK-re dölve 20—259-al. 

3. Réteges felsitporphyr igen mállott, ipari ezélokra alkalmas állapotban 

fordul 64 Dulcsele határában. 

. Trias-mész és trias-dolomit kis maradványai feküsznek több helyütt a 

arzáttomokkóv eken vasérczekkel. 

;. Pyroxenandesitláva és uralkodólag ennek tufája nagy területet foglal 

el, 16896 obb részt a Kódru-Móma és Hegyes-Drócsa közti pliocaen- és miocaen- 

korú tengerág helyén. A láva-kitörések főtömege Talács határába esik. A tufákból 

itélve a kitörések a felsőmediterranban és a sarmata epochában folytak le. He- 

lyenként, így Guravoj közelében máj-opál, chalcedon, jasp- opál fordul elő nagy 

mennyiségben a tufában, mely vízüveg készítésre hasznavehetőnek igérkezik. 

Ugyanitt chrysocolla-féle ásvány hézagtölteléket képez a, tufában, A talácsi ande- 

sitekben opálon kívül sok pyrit és tarkarézércz is van és ezek bomlásából kénsavas 
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vasoxydot, — aluminiumot tartalmazó vizek vízkatlanokban gyülnek meg. Bu- 
gyesd alatt gipsz található a tufában. 

Az andesitek SCHAFARZIK F. meghatározása szerint pilotaxitos vagy hyalopili- 

tes hypersthen-augit-andesitek, vagy augit-andesitek vagy hypersthen-andesitek, de 

van közöttük hypersthen-augit-amphibol-andesit, sőt zöldkövesedő biotit-andesit is. 

6. Sarmata-mész (cerithium-mész) és- conglomerat helyenkénttufaréteggel, 

több helyütt előfordul, de elterjedésük korlátolt. Fényesi völgy felső részében 

ezrével mállik ki a sok: GCerithium disjunctum, Sow., (7. pictum Basr., kevés 

(7. nodoso-plicatum  HOoERNES SEN., Buccintum duplicatum Sow., sok Tapes gre- 

garia PaRrscn töredék stb. 

7. Pontusi agyag, márga, homok és conglomerat nagyobb területet foglal el 

a csucsi kanyarulattól É-ra, ÉNy-ra és ÉK-re, valamint Gurahoncztól D, Ny és É 

felé. Bonczesd határában tömérdek Melanopsis Martiniana és Vindobonensis, 

kevés Congeria Partschi töredéke található a kőbányában, melyből 3 szép valódi 

zápfoga a Tragocerus amaltheus Gaupnry (sp. RorH et WaAGwER)-nak is kikerült. 

A pontusi üledékek vastagsága e tájt a 160 m-t is meghaladja. 

8. Diluvialis agyag, kavics majdnem kizárólagosan terrasszos képződmé- 

nyek alakjában, a jelenlegi vízszint felett 25—35 m magasságban fordul elő. Itt- 

ott a tufa elmállásából származó nyirokkal i8 találkozni. 

9. A magashegyi óriás kavicsok többnyire guarzit-homokkőböl állanak és 

3 km-re a Fehér-Körös völgyétől mindenütt megszünnek, 500 m alatt helyenként 

diluvialis agyaggal vannak fedve. 

10. Ó-alluwium 5—15 m magasban a Fehér-Körös szinétől fordulnak elő nem 

nagy területen. Végül felsorolja a szerző az ipari czélokra használható kőzet- 

anyagokat. 

4. T. RorH LaJos: A Krassó-szörényi aMészhegységnv E-i része Krassova 

környéken. Egy földt. szelvénynyel. 

1. Kristályos palák, gránit és porphyr. A kristályos paláknak II-ik cso- 

portja: különféle gnájsz, kevés csillámpala fordul elő leginkább a Karas jobb 

partján 45—80? alatt NYÉNy—ÉNY felé dőlye keskeny, a térképen ki nem vá- 

lasztható sávot a III-ik csoport 18 alkot. 

A Ponyászka gránittömzs É-i folytatásaként gránitdyke-ok találhatók, 

ettől É-ra pedig alig kiválasztható amphiboltartalmú porphyr. 

2. Paleozoos lerakódások. a) A felső-carbon lerakódások részint egész ele- 

fánt-koponya nagyságú kristályos pala hömpölyök conglomeratjából állanak, 

részint palás homokkövek és homokos palákból, melyekben rosz növénymarad- 

ványokat több helyütt lehet észlelni. Ezek között Pinnularia capillacea LISDL. 

et Hurr. CGyatheites arborescens ScHiorn. sp., egy GCalamites sp. gyümölesfüzé- 

rét CGardiocarpon sp. és Walchia piniformis ScHLorw. sp.-t határozott meg 

Néhol, így Nemerten fekete, grafitos-szenes, palás betelepülések is vannak a rán- 

czosodott ÉK-i csapású carbon lerakódások között. 

b) Alsó-dyas vörhenyes sárga, vékonyréteges palásagyag Nemerten fordul 

elő benne: Walehia filiciformis ScHrorm sp., Calamites sp. (infractus Gure. ? ) 

és Alethopteris conferta STERNB. ep. 

Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 21 
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Keleten is van egy guarzhomokkő, pala, conglomeratból álló sáv a Karas 

jobb és bal oldalán, továbbá a Komarnik-völgyben. 

3. Mezozoos lerakódások. a) Lias. A stájerlak-aninai rétegek csapásirányá- 

ban több helyütt liaspala és liashomokkő fordul elő, növényfoszlányokkal és 

szénrészecskékkel. Prolasz táján bitumenes pala is fel van tárva. A Gradacz máre 

lejtőjén Chemnitzia és Turitella speciest, továbbá Nucula és (ucullaea sp. rossz 

köőmagvai találhatók a homokkőben. 

b) Dogger. a) Neaerea-rétegek folytatását képezik az anina-cselniki ha- 
sonló rétegeknek, lágy, homokos márgából és palás agyagból állanak mészgumó 

betelepülésekkel. Benne Neaera Kudernatschi Srur, Gucullaea inaeguivalvis 

Gorpr., (7. cancellata Pnruc., Nucula 8p. és Ostrea Knorri Zrrr. fajjal rokon, de 

annál nagyobb, valószinűleg uj faj fordul elő. 

5) Gryphaea-rétegek sok forrást tartalmazó mészmárgáiban több helyütt 

fordulnak elő: Gryphaea calceola OvEssr., Pinna cf. tenuistria Müwssr., (ucul- 

laea sp., Posidonomya, ornati OvENssrT., Pecten cingulatus Pmiu., P. leus Sow. 

F. demissus Pniuu., Plicatula sp., Cerithium sp., Ammonites foszlány, Belemnites 

töredék stb. 

7) Callovien-rétegek szintén folytatását képezik az anina-cselnikinek. Szaru- 

kőben bővelkedő, finomszemű mészköveiben helyenként sok a kövület, nevezete- 

sen Fecten cingulatus PHInn., Posidonomya Parkinsoni Nvu., P. ornati OVENST., 

Astarte Farkinsoni OveEwxsr. és Cardium sp., továbbá Belemnites caniculatus 

HCHLOTH. stb. 

c) A malm kemény, csillámos-homokos mészmárgáit és szarukőgumókat 

magába záró mészköveit a lias-doggervonulat két ágra osztja. Rétegeiben a Navesz 

máre DK-i lejtőjén Aspidoceras perarmatum Bow. sp. és Belemmites hastatus 

Biarwsv. fordulván elő, ez az oxford-csoporthoz sorolandó. Másutt is találni astarte 

sp., Ammonit foszlányokat továbbá a Ponikvapatak eltünése közelében Ahyncho- 

nella Astieriana Onp., Terebratula. cf. insignís Zrrr., Fecten sp.-t. , 

Az Og. Budinyak-ban szarukőgumós márgás, pettyes tithon-mészkő jelenik 

meg, benne Terebratula janitor Picr., Rhynchonella sp.-ek, Aptychus exculptus 

DCHAUR., A. laevis OvEnsr., A. Beyrichi Orr., Perisphinctes colubrinus BEIN sp. 

fordul elő. Ettől K-re eső árokban és másutt is található kövületes tithon-mészkő. 

d) Krétakorú lerakodásoknak e hegységben ismeretes 3 csoportja közül 

az alsó, fehéres vagy vörhenyes sárga, helyenkint szarukőtartalmú vagy dolomitos 

mészköve, és a középső világos, oolitos, foraminiferás mészköve fordul elő. Ez 

utóbbiban Nerinea, Ostrea, Terebratula sp.-eket, Reguienia Lonsdalei 50w. sp.-t 

stb. talált. A középső kréta Ny-i vonulata lesülyedt. A Krassova É részének völgy- 

katlanja is egy ilyen lesülyedt résznek felel meg. 

A mezozoos lerakodások több helyütt gyűrődtek. 

4. Pikrit, melaphyr ég diabas porphyrit. Az alsó krétacsoport mészkövei 

között a Jaszenovacz mare D-i lejtőjén egy ponton szálban fordul elő pikrit, 
melyet főleg augit, kevesebb olivin, magnetit és kevés titanvas, járulékosan apa- 

tit alkot. 

A conglomeratos carbon-homokkő között Nermet DNy-i végén kevés basis - 

ban plagioklas léczeken kívül augitot, magnetitet, porphyros augitot, olivineket 

tartalmazó melaphyrt találni. 
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Nermet ÉK-i végén pedig sok calcit kiválást tartalmazó diabas-porphyrit 

fordul elő, melynek alapanyagában plagioklas, magnetit, porphyros ásványai kö- 

zött pedig ezeken kívül augit is van. 

5. Pontusi rétegek, diluvium, mésztufa. A pontusi agyag, agyagos homok- 

rétegek a Nermet patak mentén és másutt is előfordulnak kis területeken. Krasso- 

vánál 1 m vastag homokos, tufás agyag van belételepülve, mely a carbon alap- 

hegységgel concordánsan dül ÉNy-ra. Helyenkint bitumenessé válik és lignitet 

zár magába. 

A lignit felett agyagjaspis képződött, bizonyára lignitégés következtében. 

Ezen jaspisban limonit és haematit gumók fordulnak elő. Az Og. Oberska EÉK-i 

oldalárkában a Valencienmesia sp. töredékes lenyomatát találta szerző. 

j A diluviumot agyag, némelykor babérczes agyag, édesvízi mész, vagy kavics 

képezi. Ez utóbbi bizonyítja, hogy a dolináktól egyenetlen mészfensikon a diluvialis 

időben folyók voltak. 

A használható közetanyagok felsorolása és egy NyÉNy—KDK-irányú, a. 

Nermet-pataktól a Pojána Béczi-ig szelvény zárja be a jelentést. 

5. Haravárs Gyuza : Resicza keleti környéke. 

1. A kristályos palák nagyon csillámosak, helyenként gránátokat tartalmaz- 

nak, de vannak guarzos fajták is. Köztük gnájsz és pegmatit betelepülések fordul- 

nak elő és több helyütt érczet is tartalmaznak. A kuptyore-szekuli fiatalabb, való- 

szinűleg vetődés útján ide került pászta Ny-ra 40—607 alatt dölő K-i és DNy-ra 

25—359 alatt dölő Ny-i részre osztja. 

2. Serpentin a resicza-szekuli út mentén és a Berzava és Temes folyók 

között a vízválasztó közelében a Ny-i lejtőn fordul elő a kristályos palák területén. 

Benne oliviut, szintelen amphibolt (valószinüleg tremolithot) és ez utóbbiból szár- 

mazó bastitot ismert fel SCHAFARZIK FR,, tehát a tremolithtartalmú peridotit alakul 

itt serpentinné. 

3. A felső-carbonkorú rétegek Resiczán és Szekulon fordulnak elő. Az első 

helyen durva, kristályos pala-conglomeratokból állanak, csillámdús homokkő és 

agyagpala betelepülésekkel. A szekuli mállott homokkövekben 0,75—2,00 m vas- 

tag, négy széntelep fordul elő, melyek között szénvaskő (Blackband) található. 

4. Alsó-dyjashomokkövek telepednek concordánsan a carbonrétegekre mind- 

két területen, váltakozva homokos agyagpalákkal, alárendelten conglomeratokkal 

szinük uralkodólag veres, ritkábban szürke, fehér, csillámban szegények, kövüle- 

teket nem tartalmaznak. 

5. A lias-képződmények rendesen a dyasszal concordánsan települve Y alakú 

területen fordulnak elő Resicza, Szekul környékén és a Szodol-völgyben. Legalját 

vastag pados guarzconglomeratok alkotják, e felett homokkövek, közöttük csillá- 

mos agyagpalák és egész 3 m vastag széntelepek fordulnak elő, helyenként black- 

band és egyéb vasérczekkel. é 

A széntelepekkel összefüggésben Alethopteris Whytbiensis Goxpr., Zamites 
Schmiedelii PgEsL., Taeniopteris gigantea ScHENK., T. Münsteri Gorrpr. ta- 
láltatott. 

A legfelső lias, a Harpoceras bifrons szintje is képviselve van, a mi Domán- 

217 
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nál barna, foltos márgában talált Harpoceras bifrons Bguc. és H. n. sp. (ef. alensis) 
stb. kövületekből kiderült. 

6. Dogger-üledékek két szintje következik a lias felett concordansan. 
Az alsó doggert a neraea-rétegek sárgás leveles márgái és az ennél sokkal 

erősebben kifejlett, felsőbb gryphaea-rétegek szürke, csillámos márgái képviselik, 
sok, de nem nagyon jó megtartású kövületekkel. 

A felső dogger callovien-rétegeit kovasavval átjárt fekete mészkövek, felső 

részében márgapalák alkotják. 

7. Malm-rétegeket az előbbihez hasonló, kékesszürke márgák alkotják, a 

melyek azonban nem kovásak. A márgák felfelé mészkőbe mennek át, melyet a 

rétegekben megjelenő szarukőgumókról könnyen fel lehet ismerni. Ezen szerves 

maradványokban szegény rétegek több helyütt előfordulnak a szóban lévő 

területen. 

8. Neocom-meszek helyenként tömegesek, másutt oolithosak és csak részben 

feküsznek concordánsan a malm-meszeken ; néhol sok a kövület bennük, főleg 

regulennia. A Szlamina árokban levő limonit vetette meg a mult században alap- 

ját a jelenlegi nagyszerű vasiparnak. 

9. A jelenkorban képződik a a) mésztufa a Szodol-völgyi szirtek aljában és 

a folyóvizek völgyeiben, 9) az áradmányok durva kavicsa rakodik le. 

6. Dr. SCHAFARZIK FERENCcz : Bogoltin környékének, valamint a, felső Cserna 

Jobb partjának geologtiai viszonyairól. 

Ezen terület geologiai alkotásában részt vesz : 

1. A kristályos palák középső és 

2. A kristályos palák felső csoportja. 

3. Gránitit. 

4. Lias-guarzit és agyagpala. 

5. Dogger meszes-agyagpala. 

6. Diabastufa. 

7. Malm-mészkő. 

8. Sarmata-üledék. 

9. Plioczen (?) kavics. 

10. Alluvialis lerakodás (folyó alluvium, mésztufa.) 

A kristályos palák, uralkodólag muskovit-biotit-gnájszok gránát, gyakran 

staurolithtal és közbetelepült pegmatit padokkal a határmenti havasokban van- 

nak leghatalmasabban kifejlődve és uralkodólag ÉNy felé dőlnek 15—209 alatt. 

A. Cserna felé muskovit, vagy kétcsillám-gnájszok vannak inkább gránát nélkül, 

gyakrabban amphiboltartalmú palákkal. A középső kristályos palacsoport jellemző 

kőzetein kívül csak a complexus bázisa felé vannak szórványosan kőzetek, melyek 

másutt az alsó csoportban fordulnak elő. Ezen vonulatot két részre választja a 

Mehádiától jövő sedimentvonulat, mindenik tengelyén régi kristályos kőzet (grá- 

nitit) jelenik meg. 
Aprószemű, ehloritos zöld-gnájszból, tömör amphibolitból és amphibol- 

gnájszokból. tehát a kristályos palák felső csoportjához tartozó kőzetek egyik vo- 

nulata, egy nyeregboltozatnak valószinűleg a tengelye, Kornyaréva, Bogoltin köz- 
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ségek és a Prizloptól D-re fekvő árokban, másik vonulata a Feketehegy gerinczén 

és D-i tövében fordul elő. 

A verrucano-rétegek ú. m. vörös, vagy violás porphyrconglomeratok, tufás és 

vörös agyagpalák a felső kristály palacsoporthoz csatlakozva fordulnak elő. 
. Lias guarzconglomeratok, agyagos guarzhomokkövek és agyagpalák töltik 

ki nagyobbára az előbb említett nyereg melletti teknőket, a conglomeratok a teknő 

szélein az agyagpala közepén foglalván helyet. 

A homokkövekben és agyagpalákban kövületek fordulnak elő. Az Arsana kúp- 

jától DNy-ra eső lelethelyről Belemnites paxillosus SCHLorHErIm, Pholadomya, 
Sturi Trxrze, Ph. decorata HARTMANN, Gresslya Trajani TrIErzE, Modiola scal- 

prum Sow., a középliasra jellemző fajokat határozott meg a szerző. 

Az Arsanatól DNy-ra, ÉNYy-ra előforduló meszes homokos palákban talált 

Stephanoceras Humphriesianum Bow. és S. Blagdeni S0w., továbbá a Sulitia 

DK oldalán oolitos mészkőpadból kikerült Terebratula perovalis Sow. és Pecten 

cf. disciformis azon uj felfedezése vezet, hogy a krassó-szörényi hegység K-i ré- 

szében a közép dogger is előfordul. Minthogy ezen márgákkal diabastufák állanak 

szoros kapcsolatban, kérdés, nem azonosak-e a herkuülesfürdői vonulat hasonló 

kőzetei az Arsana dogger lerakodásaival. 

Az Arsanatól DK-re eső kúp tetején talált Ammonites (perisphinctes) abs- 

cissus OPPEL és A. (Lytoceras) sp. csak megerősítik az eddigi nézetet, mely szerint 

a fehéres, vöröses, vastagpados, szarukövet tartalmazó mészkő, mely e vidéknek 

regényes jellemet ad, malmkorú. 

Kornya községtől D-re eső árkokban sarmata emeleti, csillámos, kavicsos 

homok és kékes agyagréteg fordul elő, sok jellemző, meghatározott kövülettel. 

Ezeket laza homok és durva kavics fedi be, melyet Sruk más közelebbről meg nem 

jelölt helyen talált pontusi kövületek alapján pliocaennek vett. 

Alluvialis lerakodások nagyon alárendelten fordulnak elő. 

B) Bányageologiai felvételek. 

7. GESELL SÁNDOR: Oláhláposbánya és vidékének bányageologiai felvétele. 

Fekvésé- és történelmének vázlata után földtani és a telérek települési viszo- 

nyait tárgvalja részletesen. Ezek kapcsán említi, hogy a Vihorlát-Gutini lánczo- 

lat É-i lejtőjén Viskvár vidékén volt bányászat arany-ezüsttartalmú  érczekre, 

Budfalván pedig vaskőre és sphaleritre. 

A trachyteruptiók utóhatásából számos savanyúvíz- és kénesvíz-forrás van 

ezen vidéken is. Ezen eruptiók többnyire eocaenkorú kárpáti homokköveken ha- 

toltak keresztül. a zöldkő áttöréseknél vannak az éreztelérek. 

Hajdan kiterjedt bányászat volt ezen a vidéken, jelenleg az Istengondvise- 

lés-telér, meg egy pár kutatás áll müvelés alatt. Azonban az Istengondviselés-telér 

18 inkább egy 4—12 m vastag ckőtábla vagy tömzsalakú éreztelepülésv, melynek 

feküje homokkő, fedője pedig amphiboltraehyt. Benne pyrit, ehalkopyrit, galenit, 

sphalerit, láthatatlanul termésarany van lerakódva. Az arany főleg a guarzhoz 

van kötve, ritkábban a sulphidokhoz;, az ezüst leginkább rézsulphiddal fordul elő. 
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Ezen teleppel a külszinen egy zöldkőtrachyttellér érintkezik és egy darabig 

mellette huzódván, eltünik. 

A feküben előfordul az előér (vorliegende Kluft), az aranytelérke, mely 

termésarany-nyomokat is tartalmaz, a Kelemen-telérke és a középszakadék. 

A kutatóbányák Oláhláposbányától ÉK-re, Szolnok-Doboka és Máramaros 

megyék határán feküsznek. Ezek ólomban és aranyban gazdagok voltak. 

Kapnikbánya és Oláhláposbánya között, a túlsó oldalon a totosi és zserapoi 

fémbányák vannak a zöldkőtrachyt szélén lévő rézéreztelepülésben. 

C) Agronom-geologiai felvételek. 

8. INkEY Béna : Alföldi talajtanulmányok. 

Több, specialis czélból tett kirándulás és tanulmány mellett folytatta az 

Alföldön megkezdett tájékoztató bejárást a Maros és Körös között és a részletes 

felvételt Battonya, Mezőkovácsháza és Tompa puszta vidékén. Ez utóbbi helyen 

e vidék jellemző talajfaja mind képviselve van. 

A területen keresztül vágó Szárazér tarkázza a geologiai képet, egyébként 

is sokkal nagyobb jelentőségre emelkednek a Mezőhegyesen csak nyomokban 

talált képződmények. A felső diluviumhoz tartozó lösznemű vályog alatt sok 

helyen már 1—2 m mélységben, sőt helyenként a felszinen van a sárga homok. 

A feltalaj agyagos változatainak 

a) nagyon homokos, könnyü vályogtalaj ; 

b) porhanyó, kötöttebb vályog (mezőhegyesi typus) ; 

cjigen kötött, többé-kevésbbé székes agyag fajtáját választja külön a 

térképen. 

Valóságos székföld legfeljebb csak nyomokban mutatkozik néhol az alluvia- 

lis erek fenekén, de ez más, mint a nagy siktérségek nehéz agyaga, a mely a sárga, 

lösznemű agyagból székes vizek stagnálása folytán képződött. 

A 3—4 m mélységben lévő talajvíz nedves évek sora után a felszinre emel- 

kedik és mint eföldárjad, nagy területeket borít el, a melyek a nehéz, székes tala- 

jok közé tartoznak. Tehát a földárjának működése éppen ellenkező, mint a kilu- 

gozó csapadékvíznek. 

A szerző a talaj kötöttségének fokozatát clazasági mutatós-nak nevezett 

számmal ajánlja megjelölni, melyet megkapunk, ha a 02 mm ársebességnél meg- 

maradt súlvrészt elo-ztjuk a kiiszapolttal. Ilyen elemzésből kiderül, hogy a szé- 

kes föld kedvezőtlen minősége nem mindig az agyag túlbőségéből, hanem szék- 

sóval való keveredéséből származik. 

A székes földek legnagyobb része a legfiatalabb geologiai képződésekhez 

tartoznak, de másrészt vannak székfoltok, a melyek nem vagy csak nehezen hoz- 

hatók kapcsolatba a mai vízrendszerrel, tehát ezen hordaléktalaj képződése dilu- 

vialis, de az elszékesedést ez esetben is későbbinek tartja, minek okát a hiányos 

vízkeringésben kell keresni. 

az zá tá ndó 
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9. TRerrz PéreR : Jelentés az 1595. évben végezett agronom-geologtiai fev- 
vételről. 

Hainburgtól és Parndorfítól M.-Ovárig tett tájékoztató kirándulások után 

befejezte M.-Óvár határának és a gazdasági akadémia birtokának felvételét. 

M.-Óvártól É-ra eső, 7 m magas, 1400 m hosszú domb homokos, kavicsos 

rétege valószinűleg a magas, harmadkori fensík maradványa. Az összeköttetést a 

Duna és a Lajtha mosta el. 

A M.-Óvár vidékének termő talaját négyféle eredetű réteg ú. m. lösz, a Duna 

és Lajtha alluviuma, diluvialis kavics és régente mocsárral fedett diluvialis rétegek 

alkotják. 
Nagy haszonnal járna a Fertő mellékén elszórt székes tavak és székes terü- 

leteket csatorna-hálózattal a Fertővel összekötni. A széksós területeken 5—20 cm 

vastag agyagréteg alatt 30—70 em kavics agyaggal összekötve ez alatt kemény, 

meszes homokkőpad, mely akkor képződött difundálás következtében, midőn a 

terület víz alatt állott. 

A széktalajok tanulmányozása ezéljából T. Pestmegyében Uszódtól Kis-Körö- 

sön át Vadkertig tett kirándulást és meggyőződött arról, hogy e nagy, kietlen, 

kopár területet csatornázás által aránylag csekély költséggel néhány esztendő 

alatt nagyon termővé lehetne tenni. 

Végül Szegeden kezdte meg a részletes felvételt. Itt a Tisza jobb partján 

homok, homokos agyag és kötött agyag alkotja a talajt. Ez utóbbi, ha viz áll rajta, 

székessé válik. Szeged határának "/s-része diluvialis, vagy ó-alluvialis rétegen lévő 

székes föld, mely mint Pest megyében itt is felül, átlag 8 dm vastagságban 

humuszos, székes agyagból áll, mely alatt vizet át nem bocsátó székes, meszes, 

sárga föld van. A homokos vidéken is vannak vizes, székes helyek. 

A Tisza bal partján, a Marossal képezett szögletben példátlanul termékeny, 

régi mocsárfenékből lett legkötöttebb agyagtalaj van. A. szárazéri csatornán túl 

már sokszor székes, ó-alluvialis lerakodások következnek. 

Mindezen terméketlen székes talajokat csatornázás által a legtermőbb ta- 

lajjá lehetne alakítani, mert ezek csak a szódának nagy mennyiségben való felsza- 

porodása következtében terméketlenek. 

Egyéb jelentések rovatában. 

KALECSINSZKY SÁNDOR-tól a Közlemények a m. kir. geologai intézet chemiai 

laboratoriumából , 

Dr. SCHAFARZIK FERENCZ-től a (reologiai jegyzetek Görögországból 
Dr. Szovragn Tamás-tól xBajor- és szászországi utazási jegyzetekv czímen 

foglaltatnak hosszabb jelentések. Dr. SzápEsczgY GYULA. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

VI. SZAKÜLÉS 1898. NOVEMBER HÓ 9-ÉN. 

Elnök: BöckH JÁNnos. 

Az elnök megnyitván az ülést, üdvözli a nyári szünetek után először össze- 

jött tagokat, mire jelenti, hogy a társulat a nyári szünidő alatt nagy veszteséget 

szenvedett magas pártfogója GALANTHAI herczeg ESZTERHÁZY PÁL Ő F őméltósága 

f. évi augusztus 22-én bekövetkezett elhunytával. E szomorú hírre a társulat ne- 

vében a családhoz részvétiratot küldött és a koporsóra koszorút helyeztetett. 

A jelenlevők az elnök ezen jelentését szomorú tudomásúl vevén, örömmel és 

köszönettel fogadták elnök azon további jelentését, mely szerint október havában 

dr. Sraus Mónxicz első titkár és T. Rorn Lasos vál. tag kiséretében az elhunyt 

pártfogó fiánál, herczeg dr. ESZTERHÁZY MIKLós Ő Főméltóságánál tisztelegtek, 

felkérvén őt, kegyeskedjék ő is társulatunk a herczegi családban már úgyszól- 

ván hagyományossá lett protecturatusát elvállalni, a mely kérést Ő Főméltósága 

nagy készséggel teljesített 15. 

Az első titkár jelenti, hogy a nyár folyamán elhunytak még : 

Rexircn HENRIK úr bányaművezető Aninán ; 

Priszreg KáRony úr. m. kir. ny. pénzügyi tanácsos Budapesten, a társulat- 

nak sok éven át számvizsgálója ; 

dr. TRaAxtER LÁSzLó úr, gyógyszerész Munkácson, a társulatnak buzgó mun- 

katársa. 

Végül jelenti, hogy a társulattal csereviszonyban álló cSiebenbürg:sche- Verein 

für Naturwissenschaften) , elnökének, dr. Bizxuz EDE ÁLRERT úr, kir. tanácsos és a 

magyar tud. akadémia levelező tagjának elhunytáról értesítette a társulatot. 

Szomorú tudomásul szolgál. 

Uj tagoknak ajánltatnak : 

SCHREINER JÁNos úr, a veszprémi káptalan jószágfelügyelője, 

BENÁCSEK BÉLA úr, a veszprémi káptalan alapítv. hivatal főkönyvelője; 

mindkettőt - ajánlja Laczkó DEzső úr r. tag. 

GYÖRGY ALBERT úr, az osztrák magyar államvasuti társaság bányagondnoka 

Aninán, ajánlja BENE GÉza úr r. tag. 

Dr. Pernő Gyura vál. tag bemutatja dr. Pgrmrcs GyögGy, a m. kir. földtani 

intézet volt s. geologusa és társulatunk buzgó tagjának hivataltársai és barátjai 

kegyeletéből a belényesi sírkertben fölállított síremlékének sikerült tollrajzát. 

Előadások 

1. Dr. Pánry Mókg bemutatja és ismerteti caz 1896—1898. években geologiait- Ti J ( 
9. zona 

XXIII. rov. 

E lap a gyalui havasok középponti tömegét foglalja magában, de nyugat. 

lag fölvett Magura jelű 1 : 75.000 arányú térkép-lapot.) 
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részén a Vlegyásza és Biharhegység, déli részen pedig a Muntyele mare nyúlik be 

kis területen. 

A lap közepén egy ÉD irányú hatalmas gránittömzs vonul végig, melytől 

K-re és Ny-ra kristályos palák települtek, a melyek — elfogadva az erdélyi ré- 

szekre is a Krassó-Szőrény megyében felállított hármas beosztást — itt a középső 

és felső csoporthoz tartoznak. E kristályos palák foglalják ela lap legnagyobb 

részét ; paleozoos és mesozoos képződményeket csak a DNy-i részen találunk, a 

hol ezeket dyas verrucano és homokkő, e felett triasmész, Szkerisora határában 

kevés liaspala és liasmészkő képviselik. 

Meleg-Szamos község közelében, a lap ÉK-i sarkában, a kristályos palák 

legifjabb csoportjára felső krétahomokkő települt kis területen. Harmadkori kép- 

ződményt az eocsen három rétegcsoportja képviseli a lap É-i szegélyén; ezek az 

alsó tarkaagyag-, perforata- és alsó durvamész-rétegek. 

A kristályos palákat nagyszámú eruptiv dykes törték át, melyek kis részben 

felsitporphyrok és trachytok, túlnyomó részben pedig andesitek. 

2. Dr. KocnH Awrat : c. Egy uj geologiai taneszköztv mutat be. 

Előadó az ő utasításai szerint dr. Tórn MiHány nagyváradi polg. iskolai 

igazgató által elkészíttette a kisczelli plateau (Ó-Buda mellett) geologiai szel- 

vény-mintáját. 

A szelvényminta mintegy 130 em hosszú és 40 cm magas lehetőleg természet- 

hűen van az eredeti kőzetekből és az azokba ágyazott kövületekből összeállítva. 

Ezzel kapcsolatban az előadó a helyszinén tett saját megfigyeléseit ismertette és 

gyűjtéseit bemutatta. B diluvjalis plateau közvetlenül a kisczelli tályogra telepedett, 

a megkülönböztethető rétegek alulról felfelé a következők : Közvetlen a kisczelli 

tályag felett van homok, e fölött sárga vályog, mintegy 4 m vastag, finomszem- 

csés mésztufa, 0,5 m vastagságban vályog, 4—6 m vastag mésztufa és legfelül 

finom mésziszap. A homok a Duna régi árterén telepedett le, néhol futóhomok 

jellegével, olyan álrétegességgel mint azt a homokbuczkákon tapasztalhatni ; 

homokköves concretiókat is találunk benne, de diluvialis vagy levantei korára 

semmi határozott bizonyítékot nem talált az előadó. 

A legalsó mésztufában kevés a kövület, míg a fölötte levő mintegy "/2 m 

vestag vályogban semmi sincs; ez valószinűleg a magasabban fekvő helyekről mo- 

satott ide. A felső mésztufa-rétegben igen sok a kövület, alúl szilárdabb mint a 

felső szintekben. Legfelül tavi mésziszap rakódott le, a mely még laza, ez is való- 

szinűleg a negyedkorból való. 

Dr. L. Lóczy LaJsos vál. tag saját megfigyelései alapján megjegyzi, hogy a 

kisczelli mészkő terrassz kétségkívül a Duna régi völgy fenekét foglalta el. Nagy 

kiterjedése volt. Promontor és Pomáz mellett, a bu lapesti Gellérthegy déli oldalán, 

a budai Várhegyen, a lipótmezei völgyben és az ürömi plateaun mindenütt meg- 

találjuk az édesvizi mészkövet. A. budai márgára telepedett laza homokot álréte- 

gességének daczára is folyó lerakodásának tekinti, a mely a meder különböző 

helyén csak a víz változó sebessége és az áramlási iránya szerint alakul. 

Úgy szintén a mésztufa alatt levő vályogra nézve nem tételez fel más viszo- 

nyokat mint az ártér nyugvó vízerek iszaplerakodásait; végül figyelmeztet arra, 

hogy glecsernyomok Magyarországon sehol sincsenek 900—1000 m absolut ma- 

gasság alatt. 
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Haravárs Gyuzna vál. tag a kavicsos és coneretiós homokot nem tartja le- 

vantei korúnak, mivel a Duna akkor sokkal keletebbre folyt, másrészt kétségtelen 

bizonyíték az e homokból kikerült Elephas primigenius BrmB. maradványok . 

3. Dr. Kocn Awxran továbbá bemutat xczetmaradványokat Kolozsvárról. 

A város déli részén közel a temetőhez, a görög templom utczában egy ház építé- 

sekor körülbelől 3 m mélységben két ezetcsigolyát találtak, közel a sarmata réte- 

gekhez tartozó feleki homok határán. Az agyag, a melybői a csigolyák valók való- 

szinűleg miocenkorú. Előadó bemutatja és leirja e két farkcsigolyát, az alak, mé- 

retek és szöveti szerkezet után itélve az állat határozottan a Physeteridae-k csa- 

ládjába és pedig a Berardius genushoz tartozott. 

4. BENE Géza ismerteti BERTRAND lillei egyet. tanár dolgozatát caz algák 

közreműködése a kőszénképződésben? . 

A folyó évi október 6-án tartott rendkívüli választmányi ülés egyesegyedül 

a f. é. szeptember 10-én Genfben elhunyt Erzsébet királynénk Ő Felsége emléké- 

nek volt szentelve. (Lásd a 289. lapon). 

A november 9-én tartott választmányi ülésen az e. titkár bejelenti, hogy a 

Kolozsvár vidékére és az erdélyi Érezhegységbe tervezett vándorgyülés a jelent- 

kezők csekély száma miatt elmaradt. 

Több hivatalos folyó ügy elintézése után az e. titkár bejelenti, hogy a dél- 

afrikai geologiai felvételi hivatal igazgatója levélben megköszönte a cserébe küldött 

cKözlöny idei füzeteit. 

A  csereviszony megkötését kérik a cMuseumi Tót Társaságy Turócz Szt.- 

Mártonban és a cNaturhistorische Gesellschaft zu Hannover? ; a választmány az 

ajánlatot elfogadja. 

Végül bejelenti az utolsó vál. ülés óta beérkezett ajándékkönyveket. 
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Protocoll der am 6. Oktober 1898 abgehaltenen ausseror- 

dentlichen Sitzung des Ausschusses der ungarischen geolo- 
gischen Gesellschaft. 

Im Herzen Europas, in der Heimat von HORACE DE 

SAUSSURE, A. DE LUC, BERNHARD ÖTUDER, A. ÉSCHER von 

der LxrH und Oswarp HEER, jener Möánner, die der von 

unserer Gesellschaft gepflegten Wissenschaft gewaltigen 

Aufschwung verliehen ; 
auf jener Erde, wo Tausende und Tausende die Schön- 

heit und Grösse der Natur bewundernd, der geheimen 

Schaffungskraft huldigen ; 
auf jener Erde, die auch der geistigen Freiheit ein Heim 

bietet und wo viele Mártyrer nach dem Kampfe um das 

menschliche Recht ihre Ruhestátte fanden ; 

in jenem schönen Lande, wo der Verstand und das 

Herz des Menschen gleichmássig Befriedigung finden ; 

in jenem Lande verblutete am 10. September durch 

schándliehe mörderische Hand der Sechutzengel unseres 

Vaterlandes, der Freudenstrahl des an Kümmerniss rei- 

chen Lebens unseres glorreich regierenden Königs, unsere 

vielgeliebte Königin 

ELISABETH! 

Wenn es wahr ist, dass die Wissenschaft sich um die 

táglichen Ereignisse des menschlichen Lebens wenig kum- 

mert und in stiller Werkstátte ihre Arbeit fortsetzt; der 

ungarische Gelehrte aber legte bei Vernehmung dieser 

Schauerkunde seine Feder nieder, verschloss sein Buch und 

wendete sein mit Schmerz erfülltes Herz und sein thranen- 

volles Auge den Ufern jenes herrlichen Sees zu, an welehen 

die idealste. die beste, die edelste Frau, auf deren Haupt 

die Krone Stefans des Heiligen je gesetzt wurde, das Opfer 
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einer wahnsinnigen und verworfenen socialen Secte 
wurde ! 

Dass wir nach sehwerem und blutigem Kampfe mit 
erneuerter Kraft an die Pflege der Wissenschuften heran- 
traten, dass wir heute gleichen Antheil nehmen — wir 
können es ohne Überschátzung sagen — an der Pílege und 
Verbreitung der Bildung der Menschheit: dass wir jetzt 
auf festem Boden stéhen; auf welehem wir für das mate- 
rielle und geistige W oh] unseres Vaterlandes wirken 
können ; 

all dies verdanken wir nicht nur der ausdauernden 
Kraft unserer Nation, sondern auch jenem Engel, der un- 
sere Gegner aus der Umgebung des Thrones verdrünete, 
der, obwohl der Sprosse fremder Erde, sich mit der 
Sprache, der Dichtung, der Vergangenheit und der Kámpfe 
unseres Volkes so innig vertraut machte ; in die Seele und 
in das Herz unserer Nation so tief hineinbliekte, als ware 
er das Kind einer ungarischen Mutter ! 

Ihre majestátische Gestalt umsehwebten die Fieude und 
der Friede und der grosse Schmerz, mit dem das Schick- 
sal ihr königliches Herz bedruückte, schwáchte nicht ihre 
Liebe zu uns. Deshalb umstehen wir alle, Gelehrte und 
Nichtgelehrte, in tiefster Trauer den Sarg unserer c Grossen 
Frauv, und jenen Mordstah], der dem Sculage dieses 
edlen Herzens ötillstand gebot, fühlt auch das Herz 
eines jeden Ungars ! 

Um unserer tiefen Trauer und unserer Pietüt für das 
Andenken unserer Königin auch üusserlieh Ausdruek zu 
verleihen ; beschliessen wir folgendes : 

Erstens : Das Protocoll dieser ausserordentliehen Sitzung 
des Ausschusses werde in dem nüchsten Hefte unseres 
cKözlönyv mit vollem Texte publizirt ; 

zwettens: Die Hefte des cKözlönyv werden bis Ende 
dieses Jahres mit Trauerrand erscheinen ; 

drittens : Für das zur Erinnerung an Ihre Majestát in der 
tesidenz- und Hauptstadt unserer Heimat zu errichtende 
Denkmal tragen wir mit einer Summe von 100 Gulden 
ő. W. bei. 

Budapest, am 6. Oktober 1898. 

Dr. MoRkirz STAuB, JOHANN BöCKH, 
e. Secretár. Práses. 
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DAS ALTER DER SCHOTTERABLAGERUNGEN IN DER 

UMGEBUNG VON BUDAPEST. 
Von 

JISETATAVÁTSS ? 

Die im Jahre 1868 im kel. ung. Ministerium für Landwirthschatft, 

Industrie und Handel systemisirte geologische Section begann ihre Thátig- 

keit mit der Aufnahme der Umgebung von Budapest. An derselben bethei- 

ligten sich M. v. HANTKEN, Dr. K. Hormanx, J. BöckH und Dr. A. Kocn. Als 

Resultat dieser Aufnahme erschien die auf 1 : 144.000 reducirte und auf topo- 

graphischer Grundlage ausgeführte Karte bereits in zweiter Auflage ; die aber 

ebenfalls schon vergriffen ist. Als nun die Anfertigung der dritten Auflage 

nach 1 : 75.000 besehlossen wurde, hielt es der Director der kgl. ung. geol. 

Anstalt und Min.-Seetionsrath Herr J. BöcxgnH für angezeiet, in Berücksich- 

tigung der zahlreichen Aufschlüsse ; die in der Umgebung unserer Residenz- 

und Haupstadt in den Binschnitten der neuerbauten Bisenbahnen, in den 

Lehmgeruben der Ziegelöfen u. s. w. gemacht wurden, das Gebiet neuerdings 

begehen zu lassen, damit die dritte Ausgabe der Karte die vorgenommenen 

Veránderungen zu ihrem Vortheile verwerthen könne. Mit dieser Aufgabe 

wurde der kel. Sectionsgeologe, Herr Dr. F. SCHAFARZIK und der Verfasser 

dieser Abhandlung betraut; ersterer begieng die nördliche Hülfte des Ge- 

bietes, Zone 15, Colonne XX; ich selbst die südliche Hülfte, Zone 16, 

Colonne XX. 

Waáhrend meiner Exeursionen traf ich an drei Orten Schotterablage- 

rungen an. Die eine ist die Hügelgegend von Budafok, wo ein schon lüngst 

bekannter, gut aufgeschlossener und fossilienführender Schotter vor- 

kommt, dessen Alter aber auf Grund jener Fossilien als unlermediterranes 

angenommen wird. Mit diesem will ich mich gegenwártig nicht befassen. 

Die zweite liegt am linken Ufer der Donau in der Umgebung von 

Rákos-Keresztúr und Puszta Szt.-Lőrincz; die dritte dagegen am rech- 

ten Ufer der Donau bei Ercsi. Die beiden letzteren bilden den Gegenstand 

meiner Abhandlung. 

1. Der Mastodon-Schotter. 

In der Umgebung von Budapest lásst sich am linken Ufer der Donau 

bei BRákos-Keresztúr, Puszta Szt.-Lőrincz, Puszta-Gyál und Alsó-Némedi 

k Vorgetragen in der Fachsitzung vom 6. April 1598. 
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eine Schotterablagerung constatiren, die nach der gefálligen Mittheilung 

des Herrn Dr. F. ScHAFARZIK sich nach N zu fortsetzt und auch bei Puszta- 

Szt.-Mihály, Csömör und Czinkota vorhanden ist. 

Auf dieser Schotterablagerung liegt der 5-liche Theil der Gemeinde 

Rákos-Keresztúr und ist ihre Verbreitung bis über die Hisenbahnlinie Rá- 

kos-Újszász verfolgbar. Diesem Flügel gehört auch der weiter NW-lich 

der Bisenbahn entlang aufgeschlossene Schotter an. Seine grösste oberflách- 

liche Verbreitung hat er bei Puszta-Szt.-Lőrincz (M. s. d. Abb. a. S. 293 d. 

ung. Textes) ; erstreckt sich dann weithin im Kinschnitte entlang der Czeg- 

léder Linie; auch das cGloriettes liegt auf ihm. Seine Verbreitung nach 

SO bezeichnet jener Aufschluss, weleher auf dem Kreuzungspunkte der nach 

Vecsés führenden Landstrasse und der Eisenbahn liegt. Bei Puszta-Gyál ist 

er NW-liceh von der Eisenbahn aufgeschlossen; und NW-lich von Alsó-Né- 

medi ist sein Vorkommen auf dem sogenannten xcBurjú-járáss zu con- 

statiren. 

Der Schotter ist ein sehr gutes Strassenbaumaterial, weshalb er auch 

in grosser Menge von den benannten Localitáten weggeführt wird; in den 

dortigen grossen Schottergruben ist nicht bloss das Sediment aufgeschlossen, 

sondern es kommen wührend der Arbeit auch Fossilien zu Tage, auf Grund 

welcher wir das Alter dieser Ablagerung bestimmen können. 

Der Schotter ist an den meisten Orten in seiner ganzen Máchtigkeit 

aufgeschlossen und dort lásst sich constatiren, dass sein Liegendes die pon- 
tisehen Schichten bilden. Das Terrain zwischen den oben angeführten Par- 

tien seiner oberfláchlichen Verbreitung bedeckt Flugsand. 

Der Schotter ist vom Wasser transportirtes Material, seine Máchtigkeit 

betrágt circa 20 m und sind ihm linsenförmige Sandschichten im Allgemei- 

nen von fluviatilem Gefüge eingelagert. Herr B. v. INKEY erwáhnt es zuerst, 

dass bei Puszta-Szt.-Lőrincz sowohl der obere Theil des pontischen Sedi- 

mentes, als auch der Schotter eine Faltung erlitt, in Folge welcher seine 

Lagerungsverháltnisse gestört sind. 

cIn Folge derselben sieht man stellenweise die fachen Geschiebe 

senkrecht aufgerichtet und die Schichten ganz merkwürdig verworren und 

verdreht. Hieher gehören auch die auffallenden trichterartigen Löcher in 

der obersten Schotterschichte. 

Eine áhnliche Faltung und Trichter kann man auch bei Rákos-Ke- 

resztúr und Alsó-Némedi sehen. Diese Erscheinung wáre nach v. ÍNKEY FK? 

cin der wenn auch nur geringen Neigung der tertiáren Sehichten zu 

suchen, wodurch bei der Trockenlegung des Gebietes in den obersten 

$ Geologiscb-agronomische Kartirung der Umgebung von Puszta-Szt.-Lőrincz. 

— Mittheilungen aus dem Jahrbuche der kel. ung. geol. Anstalt. Bd. X, p. 62. 

VR Tess pis 03: 
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Schichten ein langsames Gleiten hervorgerufen und durch Stauung die 

Runzelung derselben bewirkt worden würe. 

Dieser Erklörung sehliesse auch ich mich um so bereitwilliger an, 
indem, wie ich dies bei meinen aus den Daten der Alfölder artesisehen Brun- 

nen entnommenen Folgerungen wiederholt sagte, der Untergrund des 

Alföld noch im Diluvium in starker Senkung begriffen war. 

Das Material des Schotters ist zum grössten Theile verschieden ge- 

fárbter Ouarz, untergeordnet findet man in ihm auch Granit, Gneiss, Am- 

phibolsechiefer, Basalt und Trachyt. Besonders in seinen oberen Theilen 

sind die einzelnen Kiesel mit einer Kalkschiehte überzogen. Auch ihre 

Grösse ist verschieden, die Faustgrösse aber erreichen sie nicht sehr. Nur 

der Trachyt kommt in grösseren Stücken vor, welche aber vollstándig ver- 

wittert sind und zu Grus zerfallen. 

Wahrend der Abgrabung stossen die Arbeiter mitunter auf Thierreste 

und in der Sammlung der kel. ung. geol. Anstalt finden sich die folgenden 

von Herrn J. BöckH bestimmten Exemplare vor : 

Mastodon arvernensis Cgorz. et JoB. (Backenzáhne), 

( Borsoni Havs (Backenzahn), 

Rilinoceros sp. (unterer Backenzahn) und 
der Baumstamm Oyercintum Staubit FELIx." 

Aus den Schotterbrüchen von Rákos- Keresztúr : 

Mastodon arvernensis Cgorz. et JoB. (Backenzahne) 

hhinoceros sp. (zahnloser Unterkiefer). 
Auf Grund dieser organischen Reste und der Lagerungsverháltnisse 

werde ich es spüter versuchen, das Alter des Schotters zu bestimmen. 

2. Der EHlephas meridionalis-Schotter. 

Enfernt von dem Vorigen, am linken Ufer der Donau und unter an- 

deren topographischen Verhültnissen, begegnen wir bei Ercsi wieder einer 

Schotterablagerung. 
W-lich von dieser Ortschaft, zwischen ihr und der Eisenbahn liegt der 

Schotter auf grossem Gebiete und ist, da er zur Beschotterung der Strassen 

verwendet wird, gut aufgeschlossen. Weiter N-lich, entlang der Landstrasse ist 

sein Vorkommen und seine stratigraphische Lage in der Grube des Ziegel- 

ofens ebenfalls zu constatiren. Es ist hier námlich folgendes Profil sichtbar. 

(M. s. d. Abb. a. S. 294 d. ung. Textes). Den Grund der Grube bildet gut 

geschichteter pontiscber sandiger Thon (B), den oberen Theil aber Löss (A) 

und an der Grenze dieser beiden Bildungenist die ráumlieh grössere beiláufig 

k Diese Bestimmung verdanke ich unserem corr. Mitgliede Herrn Prof. Dr. 

J. FELIx in Leipzig. 
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60 cm müchtige Schotterlinse. Dieselbe ist daber jünger als die pontischen 

sedimente und ülter als der Löss. Noch mehr gegen N, bei Batta, vom 

Meierhof Matta 5-lich, begegnen wir auf der Oberfláche gleichsam einem 

Schotterausbruche ; bei Budafok finden wir eine Spur noch auf dem Plateau. 

Der Fluss, der daher diesen Schotter in seinem Bette absetzte, kam von 

NO und floss nach SW und konnte nur oberhalb der Csiker Berge 
kommen. 

Bei Hrcsi sah ich dieses Sediment in der Nöhe des herrschaftliehen 

Meierhofes und zwischen den Weingürten an mehreren Orten aufge- 

sehlossen. An diesen Orten ist die Bildung von fluviatilem Gefüge, im 

Schotter mit zahlreichen Sandlinsen oder der Schotter bildet in der Sand- 
schicht Linsen. Der zwischen dem Schotter liegende Sand ist grob, rauh, 
grau oder stellenweise lebhatt gelb. Oft wird er von einer dünneren Sand- 

steinschicht bedeckt, deren Bindemittel kalksteinartig ist. 

Der Wirthschaftsbeamte Herr Aporr Kunirrav hatte seit Jahren die 

Güte, der kgl. ung. geol. Anstalt wiederholt mit dem Schotter ans Tageslicht 

gelangte Süugerreste zakommen zu lassen, die sich alle als Skelettheile des 

Elephas primordialis NESTI 
erwiesen. Ausser sechs Backenzübnen besitzen wir noch nach der Bestim- 

mung des Herrn Dr. J. PerHő ein 83 cm langes (rechtes) Schienbein, zwei 

(rechte) Sprungbeine, zahlreiche Wirbelkörper, Schwanzwirbel, Gelenks- 

enden, Knochen der Hand- und Fusswurzeln, der Mittelhand und des 

Mittelfusses. 

Bei Gelegenheit einer mit dem Herrn Univ.-Prof. L. v. Lóczy am 

4.October 1891 nach Ercsi unternommenen Hxcursion sammelten wir N-lieh 

von dem nach Rácz-Keresztúr führenden Wege in dem in den Schotter ein- 

gelagerten Sande einer von diesem Wege nicht weit liegenden Grube fol- 

gende Mollusken : 

Planorbis corneus [., 

Vivipara hungarica HAZAY, 

( vera, FRNFLD., 

lathoglyphus naticoides FÉR., 
Sphaerium rivicola LEACH., 
Pisidium ammicum Mün., 

welche Formen recente Typen sind, die sámmtlieh noch heute in der Um- 

gebung von Budapest in der Donau leben. 

scehlussfolgerungen. 

In der Umgebung von Budapest sind daher, entfernt von einander und 

unter verschiedenen topographischen Verhültnissen zwei Schotterablage- 

rungen zu constatiren, aus deren einer die heste von Mastodon arvernewn- 
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sis, M. Borsoni ; aus der anderen aber von Elephas primigenius ans Tages- 

lieht gelangten. Beide hatten daher eine verschiedene Söugerfauna. 

Von dieser sprach schon früher THEopoR Fucns,! indem er die áhnli- 

chen Funde in Buropa, darunter auch Ungarns aufzüblt. Diese beide S5uge- 

thierfaunen kommen von einander getrennt in Frankreich, England, Ru- 

münien und Rumelien vor; dagegen wurden sie im italienischen Arnothale 

mit einander vereiniet vorgefunden ; in Deutschland und in Süd-Russland 

wurden nur die Mastodone gefunden, Elephas meridionalis nicht. 
Die beiden Mastodone záhlt Herr FucHs von folgenden ungarlándi- 

schen Fundorten auf : 

Ajnácskó (Ung. Nat.-Museum zu Budapest und k. k. Naturhist. Hof- 

museum in Wien) in der Gesellschaft von Tapirus priscus, T. hungaricus, 

Rhinoceros sp., (rervus sp., Gastor Ebeczkyi (richtiger (7. fiber foss.) 
Szabadka (Ung. Nat.-Museum zu Budapest) : Mastodon Borsomi, des- 

sen Fundort aber von mir bezweifelt wird.? 

Miklósfalva (Com. Moson) : Mastodon Borsoni.? 
Doroszló nicht Dovoszló (Com. Vas): Bin von Dr. K. HoFMaNw gefun- 

dener Backenzahn von Mastodon arvernensis, der aber nicht in jener Mol- 

luskengesellschaft vorkam, die Herr FucHs mittheilt. 

Aszód (Com. Nógrád) : Backenzahn von M. arvernensis aus dem unter 

dem Schotter liegenden Thon. 

Angyalos (Com. Háromszék) (Museum d. Univ. Kolozsvár) : Backen- 

zahn von M. arvernensis. 

Bribír (Croatien) (K. k. geol. Reichsanstalt Wien): .M. arvernensis 

(bezahntes Kieferfragment) und M. Borsomi. 
Das Verzeichniss des Herrn FucHs kann ich mit folgenden Funden 

ergánzen : ; 
Murány (Com. Temes) : Drei Backenzáhne mit Unterkieferfragmenten 

von Mastodon arvernensis (Samml. d. kel. ung. geol. Anstalt).? 

! Über neue Vorkommanisse fossiler Süugethiere von Jeni Saghra in Rumelien 

und von Ajnácskő in Ungarn, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die s0- 

genannte xapliocáne Söugethierfaunav. — Verhandlgn. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 

1879. p. 49. 

: Haravárs J.: Die geologischen Verhültnisse des Alföld (Tieflandes) zwischen 

der Donau und Theiss. — Mittheilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. XI. 

p. 141. 

5 Herr FucHs hált auch das Vorkommen bei Baltavár für wahrscheinlich, 

aber diese Vermuthung konnte Herr Dr. J. PerHő (Földtani Közlöny, Bd. XV. p. 459.) 

nicht bestátigen. 

4 Verhandlungen der k. k. geol. R. A. Wien, 1879, p. 270. 
" L. v. Lóczy: Aufnahmsbericht. — Jahresbericht der kgl. ung, geol. Anstalt 

für 1885, p. 96. 

[6Si 19 Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898. 
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Bardócz (Com. Udvarhely): Backenzahn von M. arvernensis (Mu- 
seum in Sepsi-Szent-György).! 

Gánócz (Com. Szepes) : Backenzahn von M. arvernensis.? 
Nagyvárad (Com. Bihar) : Backenzahn von M. arvernensis.? 
Podwin (Slavonien) : Backenzahn von M. arvernensis.: 

Erd (Com. Fehér) : Ein Kieferfragment mit zwei Backenzühnen und 
ein einzelner Backenzahn von M. Borsoni (Samml. d. Univ. Budapest). 

Rákos- Keresztúr und Puszta-Szent-Lőrincz; von welchen Funden 

schon die Rede war. 

Elephas meridionalis wurde nach Herrn Fucns in Ungarn an folgen- 

den Orten gefunden :§ 

Város-Hidvég (Com. Somogy): Ges. von Herrn L. v. Rorn, 1871. 

(Samml. d. kgl. ung. geol. Anst.) Der Schotter, in welehem der Zahn gefun- 

den wurde, stimmt, wie ich mich selbst davon überzeugen konnte, strati- 

graphisch vollstándig mit dem von Ercsi überein. Sein Liegendes ist die 
pontische Stufe, sein Hangendes Löss. 

Aszód (Com. Nógrád) : 1856, 1873 und 1874 gefundene Záhne (Ung. 

Nat.-Museum). Auch in der kgl. ung. geol. Anstalt befindet sich ein Zahn, 

den Herr Dr. Th. Szornracn brachte und der 1873 am Bahnhofe beim 

Graben eines Brunnens in dem in der Tiefe von 6—8 m aufgeschlossenen 

Schotter gefunden wurde. 

Diesen beiden Fundorten kann ich noch die Umgebung von Almás 
und Szomor (Com. Komárom) anreihen. In dem dortigen Kalktuffe wurde 

ein Backenzahn gefunden. Ich selbst sah in einem aus der Seite des Berges 

Leshegy, N-lich von Szomor hervorstehenden Kalktufffelsen mehrere 

Backenzühne, die dem Elephas meridionalis angehőrt haben dürften. 

An diese Funde reiht sich auch der von Ercsi an. 

Herr Th. Fucns gelangte auf Grund seiner Studien zu der Schluss- 

folgerung, dass 

1. Mastodon arvernensis und Elephas meridionalis zu zwei verschie- 

denen Süugerfaunen gehören ; 

: Orvos-Termttud. Értesítő, 1880, B. V., p. 79. 
? M. SrauB: Die Flora des Kalktuffes von Gánócz. — Földtani Közlöny, 

Bd: XXIII 4992 

" M. TórH : Földtani Közlöny, Bd. XXV, p. 48. 

4 M. NEUMAYR: Mastodon arvernensis aus den Paludinen-Schichten Westslavo- 

niens. — Verhdlgn. d. k. k. geol. R. A. Wien, 1879, p. 176. 

" Letzterer kommt in der Sammlung der Universitüt Budapest als Fund von 

Ercsi vor; von dem Spender Herrn E. KuLrrrravx erfahr ich aber, dass derselbe von 

einem Weibe am Donauufer bei Érd, unweit der Wassermühlen gefunden wurde. 

S Beitrüge zur Kenntniss der pliocáinen Siugethierfauna Ungarns. — Verhdlgn. 

d. k. k. geol. R. A. Wien, 1879, p. 269. 
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9. dass die Mastodon arvernensis-einschliessenden Schichten sich 

strenge an die Congeria-Schichten ; die Schichten mit Elephas meridio- 
nalis aber den guartáren Bildungen amschliessen. 

Diese beiden Thesen kanr ich nicht nur bekráftigen, sondern mit 

meinen bei Gelegenheit des Studiums der Schotterablagerungen in der 

Umgebung von Budapest gewonnenen Erfahrungen unterstützean. Dabei 

dürfen wir aber nicht vergessen, dass damals, als Herr FucHs dies aus- 

sprach, die pontische Stufe noch nieht so scharf von der levantinischen 

Stufe abgetrennt war, wie heute. 

Wann wurden daher die beiden hier in Rede stehenden Schotter 

abgelagert ? 

Bisher erhielten wir leider aus dem Schotter des linken Donauufers 

noch keine Mollusken ; die Mastodon-Überreste aber sprechen nur für das 

obere Pliocán. Beide Arten kommen sowohl in pontischen Schichten (Aj- 

nácskő, Doroszló, Aszód, Angyalos, Nagyvárad, Érd) als auch im levanti- 

nischen Sediment vor (Podwin). Das Alter des Schotters muss daher mit 

grosser Wahrscheinlichkeit aus seinen Lagerungsverhültnissen bestimmt 

werden. 

Bei Rákos-Keresztúr und Puszta-Szent-Lőrincz liegt der Schotter 

überall, wo er in seiner ganzen Müchtigkeit aufgeschlossen ist, auf der pon- 

tisehen Stufe; er ist daher jünger als diese und ich sprach ihn schon in 

einer meiner früheren Publicationen als levantinischen Alters an.t Seit 

dem haben dies meine ferneren Untersuchungen nur bekráftigt. An den 

genannten Orten gelang es mir nümlich in dem oberen Theile des ponti- 

schen Sedimentes eine solche Sehiechte zu entdecken, die zwar noch als 

pontische zu declariren ist, aber in ihrer Fauna finden sich auch levantini- 

sche Formen vor und ist sie deshalb als die höchste Schichte der pontischen 

Stufe zu betrachten. Auf ihr liegt der Schotter und so ist er mit noch mehr 

Recht als levantinisch zu betrachten. Auf Grund der Analogie ist auch der 

Schotter von Murány von demselben Alter. 
Wáhrend wir so das Alter der Mastodon-Schotter am linken Donau- 

ufer nur mit Wahrscheinlichkeit bestimmen konnten, haben wir dagegen 

bei der Altersbestimmung des am rechten Ufer bei Ercsi erscheinenden und 

die Reste von Elephas meridionalis einschliessenden Schotters schon si- 

echere Beweise. 

Herr Fucns verlegt das Vorkommen des Elephas meridionalis in das 

Diluvium, obwobl er in einer seiner neueren Publication Y? aus der rumüni- 

scben Unio-Schicht einen Backenzahn erwühnt. Demnach würde dieses Thier 

x Mittheilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. XI, p. 181. 

kr Geologische Studien in den jüngeren Tertiárbildungen Ruminiens. — Neues 

Jahrb. f. Min. Geol, u. Pal. 1894. Bd. I, p. 169. 
99 kr 
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in Rumünien im oberen Pliocán (levantinische Stufe) gelebt haben. Diese 

Angabe kann mich aber nicht daran verhindern, dass ich den Schotter von 

Ercsi als diluvialen anspreche. Bei Ercsi konnte ich nömlich durch glück- 

lichen Zufall auch zu Mollusken gelangen, die noch heute in der Donau 

leben. Nicht eine einzige Form kommt unter ihnen vor, die an die levan- 

tinische Zeit erinnern würde und so ist das levantinische Alter des Schotters 

günzlich ausgeschlossen; wir műssen ihn als dem Unter-Diluvium zuge- 

hőrig betrachten.! 

Fucns TnH. schreibt in seinen cNotizen) u. s. w.? folgendes : 

cÁhnlich verhált es sich auch mit dem Begleiter des Hippopotamus 
major, dem riesigen Elephas meridionalis. Dieses Thier, welches hinsichtlich 

seiner Hüufigkeit im Arnothale dem Hippopotamus zunacbst steht, scheint 

zwar allerdings an einigen Punkten bereits in wirklichen Pliocánbildungen 

in Gemeinschaft mit Mastodon arvernensis vorzukommen, die diesbezüg- 

lich sichergestellten Funde sind aber bisher sehr vereinzelt, und der weit- 

aus überwiegende Theil der bisher aufgefundenen Reste dieses Thieres 

stammt aus Ablagerungen, die man nach Lagerung und sonstiger Fossil- 

führung für ülteres Diluvium halten muss.? 
In den bekannten Pliocánsanden von ÁAsti nüchst dem Arnothale, 

bislange wohl die reichste Fundstátte fossiler Süugethiere in Italien, wurden 

Hippopotamus major und Elephas meridionalis noch niemals getunden. 
Mit diesem Fund haben wir zugleich einen neueren Beweis für jene 

von mir schon früher auf Grund der Landmollusken ausgesprochenen 

These erhalten,? welcher zufolge es sich auf Grund der in einer Bildung 

eingesehlossenen Mollusken nicht entscheiden lüsst, ob diese Bildung von 

diluvialem oder alluvialem Alter sei; denn die Süsswasser- und Land- 

mollusken des Diluwwiums und des Alluviums sind vollstündig ein und, 

dieselben. 
Aus dem Vorgebrachten ergiebt sich, dass in der Umgebung von Bu- 

dapest unter zwei verschiedenen topographischen Verhültnissen vorkom- 

mende Schotter in zwei verschiedenen geologischen Epochen transportirtes 

Flussmaterial ergaben. Der die Mastodonreste enthaltende Schotter am lin- 

ken Ufer ist mit grosser Wahrscheinlichkeit levantinischen Alters : der die 
Skelettheile von Elephas meridionalis einsehliessende wurde aber in der 

spüteren diluwvialen Zeit abgelagert. 

1 Dasselbe Alter spricht E. CrLERIci dem italieniscehen Vorkommen zu. M. s. 

Sul Castor fiber, sul) Elephas meridionalis e sul periodo glaciale nei dintorni di 

Roma. — Bollet. d. soc. geol. ital. vol. X. fasc. 3. 

2 Notizen von einer geologischen Studienreise in Oberitalien, der Schweiz und 

Süddeutschland. — Annalen d. k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. X, Notizen p. 61. 

3 Mittheilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt, Bd. XI. p. 140. 
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ÜBER DIE DURCH RINNENDES ODER SICKERNDES WASSER 

ERZEUGTEN PFLANZENÁHNLICHEN ABDRÜCKE. 
Von 

Dr. M. SrauBg.? 

Das dem Originalaufsatze angefügte Literaturverzeichniss (5. 30£ d. 

ung. Textes) beweist, dass man schon seit LYELL in den xripple-marks, 
crill-marksv und crain-marksv solche Bildungen der Meereskuste kennt, 

die das rinnende oder rieselnde Wasser in dem feinen Schlamme erzeugt. 

Schon damals gaben diese Bildungen zu verschiedenen Irrungen Anlass; 

man sah in diesen Abdrücken auch Palmenblátter, ja selbst Sigillarien. 

Trotz DAwsox"s und NATHoRsTs ülteren Beobachtungen ist es erst denen 
der Jetztzeit zu verdanken, dass wir nun die wahre Natur derartiger 

Dinge richtiger erkennen ; sorgfáltige Beobachtungen, genaue Zeichnungen 

und Gypsabgüsse gewühren uns einen Hinblick auch in diese Werkstátte 

der Natur. 

Unter solchen Umstánden ist es vielleieht nicht am unrechten Orte, 

wenn ich hier solcher pflanzenáhnlicher Bildungen gedenke, die aus böh- 

mischem Kaolin in den Besitz des Herrn Prof. L. PerRrixin Budapest gelangten. 

Das auf S. 303 des ungarischen Textes in doppelter Vergrösserung abge- 

bildete Exemplar erinnert an einen Farn; das andere an Lepidodendron ; 

beide aber sind in den Filterküsten der Kaolinfabrik entstanden. Nach der 

gefálligen Mittheilung des Herrn PETRIK geschieht die Entwásserung des 

Kaolinschlammes auf folgende Weise. Der Filterapparat besteht aus anein- 

andergereihten Holzkásten, die von einander durch leinene Scheidewánde 

getrennt sind und abwechselnd je mit einem Röhrensystem verbun- 

cen sind, durch welches der Kaolinschlamm in die Kösten eingefüuhrt 

wird. Demnach füullt sich immer der erste, dritte . . . . Kasten mit Schlamm 

an, dessen Wasser durch die leinene Zwischenwand in den benachbarten 

Kasten und von hier aus ins Freie gelangt. Diese Arbeit wird so lange fort- 

gesetzt, bis der Kasten keinen Schlamm mehr aufnehmen kann; das ent- 

wásserte Kaolin wird sich daher verdichten und geht meine Meinung nun 
dahin, dass mit der lüngeren Dauer des Prozesses in dem Kasten sich 

Kaolinschlamm von verschiedener Dichte und in Folge dessen von ver- 

sehiedenem Drucke anhüuft. Es ist einleuchtend, dass dann das Wasser 

des spüterhin in den Filterkasten gelangenden dünnflüssigen Schlammes 

x Vorgetragen in der am 4. Mai 1898 abgehaltenen Fachsitzung. 
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seinen Weg in den das Wasser ableitenden Kasten nicht mehr so leicht 

finden wird, als zu Beginn der Manipulation ; es wird gezwungen sein sich 

seinen Weg durch die schon entwüsserte, verschieden dichte und unter 

verschiedenem Drucke stehende Kaolinmasse zu suchen, und als das Re- 

sultat der Zusammenwirkung dieser Factoren giengen jene Zeichnungen 

hervor, die nach dem Zersprengen des nachtráglieh getrockneten Kaolins 

sichtbar wurden. Die die Umrisse der Zeichnung umgebenden Vertiefun- 

gen, die schon auf den ersten Blick das Zustandekommen auf mechani- 

schem Wege des Pseudo-Pflanzenabdruckes verrathen, verrathen zugleiech 
auch die Bemühungen des Wassers nach freiem Weg. 

Der lepidodendronartige Abdruck gehört zu den wirklichen ripple- 

marks; auf den concaven Feldern der sich erhebenden Wülste sind in 

regelmüssiger Anordnung zahlreiche kleine, an Blattspuren erinnernde 

Eindrücke. Nach Prof. PergikK"s Mittheilung entstünden dieselben unmit- 

telbar an der Scheidewand der beiden Küásten und zeigen nichts anderes 

als den Abdruck der leinenen Scheidewand, die von Leisten gestützt, 

daher von dem Wasser in den Zwischenráumen derselben in die Kaolin- 

masse gedrückt wird. 

Gegenüber meiner hier mitgetheilten Ansicht über die Entstehung 

der vermeintlichen Pflanzenabdrücke meint Herr PETRIK, das damals, als 

sich der Filterkasten mit dem Kaolinschlamm anfüllt, dieser sich zunachst 

an die Wánde des Kastens ablagere und so verbliebe nach Beendigung der 

Manipulation in dem Inneren der einzelnen Filterkásten noch flüssigere, 

geschlámmte Kaolinerde und wenn nun die ganze Masse austrocknet, zieht 

sich dieselbe zusammen, zerspringt und entlang der Sprengungsfláchen 

entstünden dann diese Pflanzenabdrücken áhnlichen Zeichnungen. 

Ich theile diese Dinge hier unter der Impression mit, dass vielleicht 

der in den Kaolin-Filterkáösten vor sich gehende physikalische Prozess un- 

ter gegebenen Umstánden auch in der freien Natur zu áhnlichem Resultate 

führen könnte. 
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DIE CHEMISCHE ANALYSE DER WAHREND DER VORARBEITEN 
BEIM BRÜCKENKOPFE AM SCHWURPLATZE VON BUDAPEST 

AUSGEBROCHENEN ARTESISÜUHEN THERME. 
Von 

A. v. KALECSINSZKY.Y 

Bevor man den Brückenbau am Schwurplatze in Angriff nahm, wur- 

den sowohl am rechten, wie am linken Ufer der Donau im Rayon des 
Brückenkopfes Bodenbohrungen ausgeführt und bei dieser Gelegenheit 

geschah es am 13. Jáönner 1897 Mittags, dass man am rechten Ufer vor 

der westlichen Ecke und bei der Umzáumung des Gartens des Rudas- 

Bades auf emporsteigendes Wasser stiess. 

Die Bohrung führte Herr B. ZsiGmowxpy aus und zwar bis zur Tiefe 

von 16,6 m (die Bohrung begann man über dem Nullpunkte der Donau 

von -- 8,61 m und vertiefte sie bis unter den Nullpunkt des Flusses auf 

— 9,05 m). Das aufsteigende Wasser war sehr ergiebig, nach der Schützung 

sollen innerhalb 24 Stunden wenigstens eine Million Liter ausgeströmt sein. 

Die Temperatur des Wassers betrug 479 C. 

Nachdem das Wasser die Keller der umliegenden Hiüuser über- 

sehwemmte, musste man den artesiscehen Brunnen verstopfen. Sowohl von 

dem emporgestiegenen als auch von dem in den Keller des Gasthauslocales 

cArany Szarvas) erhielt ich durch die gütige Vermittlung meines Freundes 

und Collegen, Herrn Bergrath Dr. TH. Szownragn einige Liter zur Unter- 
suchung. 

Das aus dem Keller geschőpfíte Wasser war nichts anderes als Grund- 

wasser, in dessen 1000 Gewichtstheile 4,1228 gr feste Bestandtheile auf- 
gelöőst waren. 

Das Wasser des Bohrloches war rein, durchsichtig, von alkalischer 

Wirkung, und hatte weder Hydrogen- noch irgend einen anderen Geruch. 
Die Analyse dieses Wassers geschah auf folgende Weise. Nachdem 

mir nur eine geringe Menge zur Verfügung stand, so konnte ich die in der- 

selben vorkommenden Bestandtheile nicht bestimmen. 
In 1000 Gewichtsthei- 

len Wasser : 

1. 500 gy Wasser mit übersehüssiger Salzsüure ein- 

dampft und zweimal mit Salzsáure eingetrocknet, war das 

Gewicht der abgeschiedenen Kieselsüure 0,0183 gr, was 

für 1000 Gewichtstheile berechnet, betrügt — ... 0... 0... S1 02 — 0,0366. 

r Vorgelegt der am 2. Márz 1898 abgehaltenen Vortragssitzung. 
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In 1000 Gewichtsthei- 

2. Nachdem aus 200 gy Wasser die geringe Menge 

von Kieselsáure und noch geringere Menge von Eisen und 

Aluminium abgeschieden waren, wurde der Kalk mit oxal- 

saurem Ammonium abgeschieden. Nach 12 Stunden wurde 

der Niedersehlag filtrirt, gut ausgewaschen, im Platintegel 

beim Gasbláser sehr stark und so lange erhitzt, bis sein 

Gewicht constant blieb. 

Ich mass 0,0582 gy Kalkoxyd (Ca0) ab, was in 1000 

Gewichtstheilen 0,291 Theilen von CaO entspricht und 

: ÉDI ÉSA ÁST EÉ a azt , r ezzző HAS ERRE NETES EZÉ EY e éleset 18E S VT 

3. Aus der vom Kalk abfűltrirten Flüssigkeit schied 

ich mit reinem Ammoniak und phosphorsaurem Natrium 

die Magnesia ab und diese noch 24 Stunden abfiltrirend, 

mit Ammoniakwasser ausgewaschen und im Platintiegel 

erhitzt, ergab die pyrophosphorsaure Magnesia (Mg,P,O.) 

— 0,0562 gr Gewicht, was für 1000 Gewiehtstheilen 

VAOL2 MeO-enteptiehte s ET e si ek ET ANE et 

4. Nachdem ich 400 gy Wasser en abereGkt sot 

Salzsáure einengte und die schwefelsauren Salze mit 

BaCl,-Lösung abschied, die Lösung dann eintrocknete und 

mit wenig Wasser auflóste und dann mit überschüssigem 

Barytwasser behandelte, um die kleinen Mengen von Fe, Al, 

ferner auch Ca und Mg abzuscheiden, dampfte ich dieselbe 

ein, löste sie dann mit wenig Wasser, und schied nach der 

Filtration mit Ammoniak- und kohlensaurer Ammonium- 

lósung das überschüssige Baryum ab. Die vom kohlen- 

saurem Baryum abűltrirte Lösung trocknete ich in der 

Porzellanschale ein und die Ammonsalze vorsichtig ver- 

drángend, lősen wir sie nach der Abkühlung mit wenig 

Wasser und behandeln sie mit Ammon und kohlensaurem 

Ammon, wobei besonders die zurückgebliebene Magnesia 

sich abscheidet. Diese Operation wiederholen wir 3—4- 

mal, filtriren sie dann in einem abgemessenen Platin- 

tiegel, trocknen sie im Wasserbade mit Salzsáure ein und 

glúhen sie vorsichtig mit der Gasflamme aus. Das Gewicht 

der so gevwonnenen KCIl 3- NaCl betrug — 0,2250 gr. 

Dieses Salz lösen wir mit wenig Wasser auf und 

geben überschűssiges Platinchlorid hiezu; dampfen diese 
dann trocken ein; übertragen sie mit wenig Wasser auf 

einen abgewogenen Filter, danach spülen wir sie mit 

1 Theil Wasser und 1 Theil Alkohol ab, dann mit 2 Thei- 

len Wasser : 

Ca 0,2078. 

Mg — 00607. 
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len Alkohol und 1 Theil Wasser und waschen sie sehliess- 

lich mit absolutem Alkohol aus. Den Filter mit dem Nie- 

derschlag trocknen wir bis 1307 C, das Gewicht von 

K PtCl; whar — 0,0475 gr, dem entspricht 0,0143 KCI, 

wührend dem NaCl entspricht — 0,2107 gr. Nach diesen 

Daten sind in 1000 Gewichtstheilen Wasser o... 2... 

5. Aus 500 gy Wasser zunáchst die schwefelsauren 

Salze mit Salpetersüure und salpetersaurem Baryum aus- 

seheidend, verdichtete ich ein wenig die Flüssigkeit, wo- 

rauf ich das Chlor mit salpetersaurem Silber abschied. 

Der abfltrirte und gut ausgewaschene Niederschlag ergab 

nach dem Ausglühen und der Umsetzung des ausgeschie- 

denen Silbers an Chlorsilber im Gewichte von — 0,1497 er, 

dem entspricht in 1000 Gewichtstheilen .... 0 .. 0... 

6. Das Gewicht des aus 200 gy Wasser mit der Új 

sung von Salzsáure und Baryumchlorid entstandene Nie- 

derschlag von Ba 50, betrug — 0,1911 gr, dem entspricht 

50; — 0,0656, 50, — 0,0787 gy und in 1000 Gewichts- 
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In 1000 Gewichtsthei- 
len Wasser ; 

SE KOTONJÁN 

Na. 09067. 

CS 01850. 

IÖLGESE KTV AR ZESZSERNE ZET ESZA ET e ESEK E KE E E E 

7. In dem aus 200 gr Wasser mit übersehüssigen am- 

moniakisehem — Calciumchloridlősung  ausgeschiedenen 

Niederschlage wurde durch Absorption die gesammte 

Kohlensáure dem Gewichte nach bestimmt und betrug 

dieses — 0,0725 gr, dem entspricht in 1000 Gewichts- 

sirás 

. 1000 gy Wasser in der Platinscbale éldedásípt 

und 1 120" C getrocknet, gab 1,4292 gr fixen Rückstand, 

welcher bis zu scehwacher Rotheluth erhitzt, von seinem 

Gewichte 0,1440 gr verlor. 

Demnach ist die 

C0, Szét 034255 

Zusammensetzung des unter dem Brückenkopfe amSchwur- 

platze aufgeschlossenen artesischen Wassers 

folgende : 
in 1000 Gewichtstheilen Wasser sind : 

KAT Tas (ANAS ÁST e e e GET EAN ID nt eze 0,0191 

NAG AN A ASE EE e slésáa tt Let 0,2067 

Calcium (Ca) ...... NE te teát a AAL AL EK TÖLE 0,2078 

Mae SL ÜSS ENSZ EE Nep VE : 0,0607 



346 A. KALECSINSZKY : 

CHLOE (GY a raz kész ea NT E TK NETÁN TE ETEL LÉ. 0,1850 

öcehwefelsüüter9 OS ze takes tsz et Éz 0,3936 

Gesammte Kohlensüure (C09) ...... stl 03125 

Kiegelsáüte 181050 ene a ye HALE 0,0366 

Zusammen...... ve 1,4220 

ENKSESRekStam a ertse VESS zza ut ázt ÖEEB 1,4999 

Temperatur — 47" C. 

Wenn wir nun diese Anelyse vergleichen mit den von J. MoLNÁRF in 

den Jahren 1850 und 1865 ausgeführten Analysen der 0uellen des Sáros-, 

3udas- und Ráczbades, so erfahren wir folgendes : 

Die chemische Structur der IThermengruppe des Blocksberges. 

ETET TARTA MOT METPEZI 9 C ZLAMEZRITA BET. OBEZCT MD ECO ZNEIT ATR SEZÁTEKT ATOM ER 

! 0 a resüse 

Ta 1000. G.. Th, Wagséri JT ge TT TT ZAN ÉEZEZEEETNKÁBESTÉS 
sind 5 des ! des Epp TE EGYE Brückenkopfe 

, Sáros-Bades [/Rudas-Bades alte Ouelle neue (kleine) des Schwur- 
as elkeet k KEESLee 13 AAL SES S  E eedtőseti Né atát SZŐR Guelle ] — platzes 

Tenihienan (ARU ségét ! 00273 0,0500 0,0333 0/0379... /5.0OJOTÓA 

INAS ELVE) E KS EKOT B 01752 0,1599 0,2020 0,2067 

Caleium (Ca) --- ---]I 02574 0,2169 ODA as 2000 0,2078 

Magnesium (Mg) --- !  0,0396 0,0812 0,0859  ] .0,0590 0,0607 

Ghilora Gjeses sz Ess a0 1828 0,1630 018135 FO7GO A SSOMSZO 

Sechwefelsüure (50, ) I 03792 0,3327 03459  ] 0,3834 0,3936 

Kohlensüure (OG, ) --- ! 07500 0,3052 0,2620 02682 ]  0,2680 

Kieselsüure (SZO, )--- 1  0.0112 007209 B 0,05345 0,0366 

Feste Bestandtheile ... 1,5753 ieyesr ah ezé 1,3643 1,3775 

Durch Eindampfen ge- j 
fundener fixer Rück- 
HATÓAN Set egész 1,5870 15463  / 1,5000 12939 1,4292 

Temperatur in 90 4752 402 MNADIST 459 479 

In der Thermengruppe des Blocksberges sind daher in 1000 Theilen 

der einzelnen Ouellen 1,2—1,58 gr feste Bestandtheile aufgelöst und sie 

enthalten so zu sagen gar keinen Schwefelwasserstofi, wührend in den 

Mineralwássern des Josefsberges der fixe Rückstand 0,9—10 gr betrügt, 

sie haben meistens Schwefelgeruch und auch ihre Temperatur ist eine hő- 

here ; so steigt diese bei der Ouelle des Császár-Bades bis auf 61,3" C. 

Die Temperatur der von mir untersuchten Ouelle ist 47" C, daher 

etwas höher als die der Ouellen der angefübrten Büder, bei denen die Tem- 

peratur zwischen 41—459 C schwankt; aber wir wissen, dass auch die 

x MorwsáRg János: A hévvizek Buda környékén. — Math. és Természettud. 

Közl. VII. 1869, p. 163. 
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Temperatur der einzelnen (guellen sich periodisch zu verándern pflegen, be- 
sonders dann, wenn der Wasserstand der Donau hoch ist, in welchem Falle 
die Yuellen nicht nur ergiebiger sind, sondern auch ihre Temperatur erhöht 
sich damals. 

Die neuerbohrte O0uelle ist daher von demselben Character wie die 
übrigen Thermalwásser des Blocksberges, besonders die des Rudas- und deg 

Rácz-Bades; hinsichtlich der Ouantitát ihrer Bestandtheile ist es mit der 
neuen (kleinen oder Mathias-) 0uelle des letzteren nahezu indentiseh. 

Sámmtliche Thermalwásser des rechten Ufers von Budapest wurden 
chemisch und physikalisch in den 50- und 60-er Jahren untersucht und 
man kann nur bedauern, dass die Bezitzer dieser ausgezeichneten Mineral- 

und Heilguellen sie nicht nach den neueren Methoden pünktlich untersu- 

chen lassen. Solche neuere vergleichende Analysen würden nicht nur der 

practischen Medizin, sondern auch der chemischen Geologie viel Nutzen 

bringen. 

Nachtrag. 

Wábrend der Fundamentirungsarbeiten des im Vorigen erwáhnten 

Brückenkopfes brach am 31. August 1898 um 3 Uhr n. M. aufs neue eine 
Ouelle von sehr hoher Temperatur aus und zwar an derselben Stelle, wie 
jene, deren Analyse ich mitgetheilt habe. Der Ausbruch erfolgte diesmal in 
der Tiefe von —2 m, wabrscheinlich dadurch, dass in Folge der Spren- 

gungen die Füllung des Ouellencanals stückweise in die nach unten zu 

freie Höhlung hineinfiel, bis sehliesslieh der empordringende Wasserstrahl 

das letzte Fragment hinauswerfen konnte. Nach !1/2 Stunde nach dem Aus- 

bruch, zu welcher Zeit der Ingenieur der Bauunternehmung eintraf, sprang 

der schenkeldicke (circa 21 cm) Strahl bis zu einer Höhe von 1,5 m 

empor. 

In der ersten Stunde ergab die Ouelle eine Wassermenge von circa 

500 m?, welche sehr rasch die zur Fundamentirung des Brückenpfeilers 

nöthige Fliche von 1500 m?, welche damals — 2 m tief unter dem 

Nullpunkt der Donau, lag, - übersehwemmte. Von da an erhőhte sich 

der Wasserspiegel immer mehr bis zum 1. September 9 Uhr Morgens, 

zu welcher Stunde der kel. Sectionsgeologe Herr Dr. F. SCHAFARZIK am 

Schauplatze des Ereignisses eintraf. Seiner gefálligen Mittheilung nach 

hatte der Wasserspiegel damals schon eine Höhe von 3- 3 m über dem 

Nullpunkte der Donau erreicht, so dass er um 1,5 m höher stand als da- 
mals der Wasserstand der Donau (1,5 m) betrug. Er stieg ferner um circa 

0,75 m, als er dann den in die Donau führenden Ableitungscanal erreichte. 

Die Temperatur des ausbrechenden Wassers betrug 417" C, wáhrend 

die im Becken sich ansammelnde Wassermenge eine solche von 377" C 

xeigte. Die 0uelle strömte müchtig wallend der S5W-liehen Ecke des Wasser- 
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spiegels des Beckens aus und seine Ouantitát wurde auch damals bei dem 

anwachsenden Wasserdruck auf 260 m? geschützt. 

Am 4. September gelang es eine Kisenröhre mit dem inneren Durcb- 

messer von 15 em in die Öffnung einzzusenken und zu befestigen, worauf 

das fernere Emporsteigen des Wassers unterblieb; schliesslieh wurde die 

Röhre zunáchst mit einem Holzstöpsel, dann mit Sand, Cement und Blei- 

sehrott versehlossen. 

Schon einen Tag nach dem Ausbruche dieser Ouelle verringerte sich 

in dem Bade cRáczfürdőv ; besonders aber in dem Bade rRudasfürdőv die 

Wassermenge sümmtlicher Ouellen so sehr, dass man in letztere aus dem 

enstandenen Teiche das warme Wasser hinüberpumpte. Ebenso sank die 

sich im Hofe des ehemaligen Hotels xPropellers befindliche Lithiumháltige 

Ouelle, wáhrend in den entfernter liegenden Ouellen der Büder cLukács- 

fürdős und cCsászárfürdőv keine merkliche Veránderung vor sich gieng. 
Nach der gelungenen Absperrung vermehrte sich besonders im Rácz- 

Bade nach den vom Badeeigenthümer Herr Dr. J. v. HErsgicH ausgeführten 

systematischen und vertraueuswürdigen Messungen das Wasser der grossen 
Ouelle táglich um beiláufig 115—130 hl. 

Diese grosse Ouelle námlich, welche von der Oberfláche in einer Tiefe 

von 2,39 liegt, gab 

AAA NOKTOD ATA TTL IZE ÉBBÉT 7200 bl 

c 2. September 1898 .... 5990 c 

(Gee ÜÜE ( foo koj vetését gzése 6120 c 

KGGVOBAT E; (t ilteja kegütlsze seas ki 

( se ( ikes kotsz ék BE z 6360 a 

Von letzterem Tage an war die Zunahme eine fortwáhrende ; am 

9. September begann auch das Wasser der unter dem Fussboden 0,29 m 
tief liegenden kleineren oder c Mátyás-Ouellev zu steigen. 

Die Temperatur des ausstrómenden Wasser betrug nach der von der 

Bauleitung ausgeführten Messung 44,5" C, wahrend meine am 9. Septem- 

ber um 11 Uhr v. M., zu welcher Stunde ich die Ouelle in Begleitung des 

Directors der kel. ung. geol. Anstalt, Herrn J. BöckH besuchte, mit einem 

Maximal-Thermometer in der Tiefe von 6,5 m ausgeführte Messung nur 

34.39 ergab; ein Zeichen dessen, dass die Ausströmung des Wassers zu 

jener Zeit nur eine geringe sein konnté. Das Wasser im grossen Becken 

war schön, rein, durchsichtig und von blüulich-grüner Farbe. Sein Geruch 

erinnerte an der Ausbruchstelle, wenn zwar schwach, doch entselhie- 

den an Scehwefelwasserstoff, wüáhrend derselbe nach dem eintügigen Ver- 

schlusse des Wassers in einer Flasche von mir nicht mehr bemerkt werden 

konnte. In einem Liter dieses mit mir gebrachtem Wasser fand ich 1,4336 gr 

bei 130" C eingetrockneten fixen Rückstand, was ebenfalls beweist, dass wir 
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es mit demselben Wasser zu thun hatten, welches dort im Vorjahre 

ausbrach. 

Am 4. Oktober 1898 brach das Wasser aufs neue aus und den ganzen 

iaum ausfüllend, verhinderte sie ungemein die Fortsetzung der Arbeiten ; 

die Ouellen des Rácz- und des Rudas-Bades sanken wieder um ein Bedeu- 

tendes. 

Das Vorgebrachte beweist, dass die erwáhnten Thermalguellen ge- 

meinsamen Ursprung haben und wenn der Wasserbehálter bis 9 m unter 

dem Nullpunkte der Donau angebohrt wird, so werden die höher liegenden 

Ouellen gleichsam abgezapfít, d. h. inr Wasser sucht den tiefer liegenden 

und leichteren Weg. Wir sehen ferner, dass durch die hier besprochene 

Ausbruchsguelle hauptsáchlieh die Ouellenwásser der in der Náhe liegen- 

den Báder, Rudas- und Rácz- Bad, abgezapft wurden, wáhrend bis zur Zeit der 

Verstopfung die unterhalb des Josefsberges liegenden Ouellen der Báder 

Király-, Lukács- und Császárfürdő diese Abzapfung nicht merklich fühlten. 

Viel besser fühlten dies sámmtliche Ouellen am rechten (Ofner) Ufer, 

als im Jahre 1896 behufs Verbreiterung und Rangirung des Strassenzuges 
der neben dem Lukácsfürdő liegende Warmwasser-Teich abgezapít wurde, 

um einen Theil des Teiches überwölben zu können. Damals sanken nicht nur 

die Ouellen des Lukács- und Császár-Bades, sondern den Wasserniveau- 

Unterschied fühlten nach löngere Zeit auch die entfernter liegenden (9uel- 

len der die Namen Rácz, Rudas und Sáros führenden Báder. 

Ich betone noch einmal, dass es im Interesse der Ofner Thermalguel- 

len selbst liegt, wenn sie von Zeit zu Zeit einer genauen chemischen Ana- 

lyse unterworfen werden; ebenso, wenn mit Hülfe einer gleichförmigen 

und genauen Methode die Wassermenge, ihre Temperatur und übrigen 
Eigenthümliehkeiten sümmtlicher Ouellen bestimmt, respective zu einer 

und derselben Zeit von Fachleuten gemessen werden. 

GESELLSUHA FTSBERICHTE. 

VI. VORTRAGSSITZUNG VOM 9. NOVEMBER 1898. 

Vorsitzender : J. BöckKH. 

Der Vorsitzende begrüsst die nach den Sommerferien wieder eingetroffenen 

Mitglieder, denen er aber leider die traurige Mittheilung von dem am 22. August 

1. J. erfolgten Ablebens unseres hohen Protectors, Se. Durchlaucht Fürst PauL 

ESZTERHÁZY v. GALANTHA machen muss. Er unterliess es nicht, im Namen unserer 

Gesellschaft auf den Sarg des Verstorbenen einen Kranz niederlegen zu lassen 

und bei der trauernden Familie der Condolenz Ausdruck zu geben. 

Im Laufe des Monates October hatte der Vorsitzende die Ehre in Beglei- 
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tung des e. Secretárs Dr. M. Srau8 und des A. M. L. v. RormH von dem Sohne des 

verblichenen Protectors. Se. Durchlaucht dem Fürsten Dr. NIkorLAus ESZTERHÁZY 

v. GALANTHA empfangen zu werden und die Bitte aussprechen zu können, 

Se. Durchlaucht möge das in der fürstliehen Familie nun schon traditionell ge- 

wordene Protectorat unserer Gesellschaft ebenfalls zu übernehmen die Gewogen- 

heit haben. Der Vorsitzende kann den Versammelten mit Freude melden, dass Se. 

Durchlaucht mit der grössten Bereitwilligkeit dieser Bitte entsprach. 

Der e. Secretár theilt mit, dass im Laufe des Sommers folgende Mitelieder 
der Gesellschaft mit Tod abgiengen : 

Herwsxicn Rericn, Bergbauleiter in Anina ; 

KARL Priszrexk, kel. ung. Finanzrath 1. P. in Budapest ; 

Dr. LApIsLaus TRAXxLER, der fleissige Spongiologe, Pharmazeut in Munkács. 

Der mit unserer Gesellschaft im Scehriftenaustausch stehende cSiebenbür- 

gische Verein für Naturwissenschaftenv in Hermannstadt theilt das Ableben sei- 

nes verdienstvollen Vorstandes und Mitgliedes Dr. EpvuARD ALBERT BiEzz, kel. 

Rath und correspondirendes Mitglied der ungarischen Aakademie der Wissen- 

schaften mit. 

Die Anwesenden nehmen die Mittheilung des e. Seeretárs zur traurigen 

Kenntniss. 

Zur Wabl als ordentliche Mitglieder werden empfohlen : 

Herr JoHANN SCHREINER, Güterinspector des Veszprémer Domcapitels in 

Veszprém ; 

Herr BÉLA BENÁCSEK, Oberbuchhalter des Fundationalamtes des Veszprémer 

Domcapitels in Veszprém ; 

beide Herren sind empfohlen von dem o. M. Herr D. Laczkó in Veszprém. 

Herr Ar8BERr GyögGy Bergverwalter bei der Domüne der öst.-ung. Btaats- 

eisenbahn in Anina, empfohlen durch das o. M. Herr G. v. BENE. 

Das A.-M. Dr. J. Pernő zeigt die Abbildung des Grabdenkmals vor, welches 

die Pietüt seiner Amtscollegen und Freunde dem verstorbenen Hilfsgeologen der 

kgl. ung. geol. Anstalt und o. M. unserer Gesellschaft im Friedhofe von Belényes 

errichtete. 

Den ámtlichen Mittheilungen folgten folgende Vortráge : 

1. Dr. M. Pánry: c Vorlage und Besprechung des von ihm in den Jahren 

1896—98 aufgenommenen Kartenblattes Magura EL KEVET 1 : 45,000. 

Dieses Blatt enthült die centrale Masse der Alpen von Gyalu, aber in sei- 

nem W-lichen Theile erstreckt sich auf kleinem Gebiete auch das Vlegyásza- und 

Biharer Gebirge hinein, ebenso in seinem 5-lichen Theile die Muntyale mare. 

Die Mitte des Blattes durchzieht in N—S-licher Richtung ein gewaltiges 

Granitmassiv, von welchem 0-lieh und W-liech krystallinische Schiefer sich lager- 

ten, welche, wenn man auch hier die für die siebenbürgisehen Landestheile 

und das Comitat Krassó-Szörény aufgestellte Dreitheilung gelten lüsst, zur mitt- 

leren und oberen Gruppe gehören. Diese krystallinisehen Schiefer occupiren den 

grössten Theil des Blattes ; palaeozoisehe und mesozoische Bildungen treffen wir 

nur im SW-lichen Theile an, wo dieselben durch Dyas, Verrucano und Sandstein, 

vertreten sind über denselben liegt Triaskalk; in der Gemarkung von Szkerizora 
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wenig Liasschiefer und Liaskalkstein. In der Nühe der Ortsehaft Meleg-Szamos, 

in der NO-liehen Eeke des Blattes lagerte sich auf kleinem Gebiete auf die 

jüngste Gruppe der krystallinischen Schiefer oberer Kreide-Sandstein. 

Tertiüre Bildungen, vertreten durch die drei eocünen Schichtengruppen : 

Unterer bunter Thon, Perforata- und untere Grobkalkschiechten, finden wir am 

N-lichen Rande des Blattes. 
Die krystalliniscehen Schiefer werden vielfach von eruptiven Dykes durch- 

brochen, welche zum kleineren Theile Felsitporphyr und Trachyte ; zam überwie- 

genden Theile aber Andesite sind. 

9. Dr. A. Kocn : a) a Demonstration eines neuen geologischen Lehrmittels . 

Der Vortr. liess nach seiner Anleitung von dem Bürgerschuldirector in 

Nagyvárad, Dr. M. Tórn das geologisehe Profil des Plateaus von Kisczell bei 

Ó-Buda anfertigen. Das Profil ist ca 130 em lang und 40 cm hoch ; und aus den 

natürlichen Gesteinen und den in ihnen eingebetteten Versteinerungen möglichst 

naturgetreu zusammengestellt. 

Vortr. theilt bei dieser Gelegenheit seine eigenen an der benannten [Loca- 

litát cemaechten Beobachtungen mit ünd legt auch das dort gesammelte Material 

vor. Dieses diluviale Plateau lagerte sich unmittelbar auf den cKisczeller Tegel 

ab: die Schichtenreihe von unten nach oben ist folgende: Unmittelbar über dem 

Tegel liegt Sand, über demselben gelber Lehm, ca 4 m michtiger, feinkörniger 

Kalktuff, wieder Lehm in 0,5 m Máchtigkeit, 6—4 m michtiger Kalktuff und zu- 

oberst feiner Kalkschlamm. Der Sand hat sich im alten Inundationsgebiete der 

Donau abgelagert, hie und da mit dem Charakter des Flugsandes in solcher Pseudo- 

schichtung, wie man sie an den Sandhügeln beobachten kann ; wir finden in ihm 

auch Sandeoneretionen vor, aber für sein diluviales oder levantinisches Alter 

konnte der Vortr. kein entscheidendes Beweismittel finden. Im unteren Kalktutt 

sind wenig Versteinerungen; in dem darüber liegenden ca "2 m dichten Lehm 

aber gar keine ; derselbe wurde wahrscheinlieh von den höher liegenden OÖOrten 

herbeigesehwemmt. Der obere Kalktuff sehliesst viele Versteinerungen ein. Der 

zuoberst liegende Kalkschlamm ist noch locker und wahrscheinlich ebenfalls aus 

dem (Ouartár zurück geblieben. 

Dr. L. v. Lóczy bemerkt zu dieser Mittheilung, dass er nach seinen eigenen 

Beobachtungen weiss, dass die Kalkstein-Terrasse von Kisczell ohne Zweifel den 

alten Thalgrund der Donau oceupirte und eine grosse Ausdehnung hatte; bei 

Promontor, Pomáz, am südliehen Abhange des Blocksberges und am Festungs- 

berge von Budapest,im Thale des Lipótmező und am Plateau von Üröm, an 

allen diesen Punkten treffen wir den Süsswasserkalk an. Den auf den Ofner Mer- 

gel gelagerten lockeren Sand betrachtet Vortr. trotz seiner scheinbaren Schichtung 

als eine Flussablagerung, welche sich an den verschiedenen Punkten des Bettes 

nach der wechseinden Gesechwindigkeit und Strömungsrichtung des Wassers 

bildete. 

Auch betreffs des unter dem Kalktuff liegenden Tegels setzt er keine ande- 

ren Verháltnisse voraus als wie für die Sehlammablagerungen im ruhigen Wasser 

des Inundationsgebietes, und sehliesslich macht er darauf aufmerksam, dass in 

Ungarn Gletscherspuren nirgends unterhalb der absoluten Höhe von 900—- 1000 m 

anzutreffen sind. 
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J. Haravárs hült den Sand mit Schotter und Concretionen nicht für levan- 
tinisch ; denn die Donau floss damals um vieles mehr nach 0; andererseits sind 
die in diesem Sande gefundenen Reste von Elephas primigenius ein zweifelloser 
Beweis. 

3. Dr. A. Kocn: a Vorlage von bei Kolozsvár gefundenen Überresten eines 
Wallso. Im §-lichen Theile der Stadt, in der Náhe des Friedhofes wurden bei 
dem Baue eines Hauses beilüufig in der Tiefe von 3m nahe an der Grenze des 
zur sarmatischen Stufe gehörigen Feleker Sandes zwei Wirbel gefunden. Der 

Lehm, in welehem die Wirbel lagen, ist wahrscheinlich miocönen Alters. Die 
Wirbel sind Schwanzwirbel, ihrer Form, ihren Maassen und ihrer histologisehen 
Structur nach gehörte das Thier entschieden den Physeterideen und zwar dem 
Genus Berardius an. 

4. G. v. BENr bespricht die Abhandlung BERTRANDS a Über die Betheiligung 
der Algen an der Steinkohlenbildung; . 

Die am 6. October 1898 abgehaltene ausserordentliehe Sitzung des Aus- 

schusses war einzig und allein der Trauerkundgebung über das am 10. September 

1898 in Genf erfolgte Ableben Ihrer Majestát, unserer Königin ELISABETH gewid- 
met. (M: s. a. 55. 331). 

In der am 9. November 1898 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses wur- 

den interne Angelegenheiten der Gesellschaft erledigt. 

Der von der cMuzeumi Tót Társaságs in Turócz-Szent-Márton und von 

der cNaturhistorischen Gesellschaft in Hannover angebotene Schriftenaustausech 

wurde acceptirt. 

Der e. Secretár legt ferner die Liste der als Geschenk eingelangten Publi- 

cationen vor. 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXVIII. KÖTET, 1898. DEOZEMBER. 12. FÜZET, 

ADATOK A PECTEN DENUDATUS ÉS A PLEURONECTIA COMITATUS 

KÉRDÉSÉHEZ UJABB MAGYARORSZÁGI LELETEK ALAPJÁN. 

BöckH HuGó-tól.! 

(Ehhez az V- és VI-ik tábla.) 

Ujabb időben több síma Pecten került a m. kir. Földtani Intézte 

gyűjteményébe, melyek mágyarországi xSchliers-képződményekből szár- 

maznak. Alkalmam volt ezt az anyagot átvizsgálni, mire HILBER úr, gráczi 

egyetemi tanár 1895-ben megjelent kis közleménye: :Hin glatter Pecten 

aus dem Florianer Tegel und die glatten Pectines von Walbersdorfo ? 

adott okot. 
HItBER úr ezen értekezésében ráutal arra a bizonytalanságra, mely a 

Pecten denudatus Rxuss faji jellegeire nézve fenáll. Rxuss ? szerint ugyanis 

a P. denudatus belseje és külseje síma, noha ő is megemlíti, miszerint úgy 

látszott neki, hogy erős nagyítással a teknő felületén finom, sugarasan szét- 

ágazó vonalak nyomai vehetők észre. 
HOoERNES Die Fauna des Sehliers von Ottnangyt czimű művében 

a rajzon a jobb héjj belsejében finom vonalakat láthatni, de ezeket a szö- 

vegben nem említi." 

1 Előadva az 1898. május hó 4-én tartott szakülésen. 

? Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1895. 249—251. 1. 

5 Russ: Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. 

Sitzungsberichte der math. naturwiss. Classe der k. Akademie der Wissenschaften in 

Wien. 1867. GY. kötet. 139: L VIL tábla, 1.-ábra. 

1 Tahrbuch d. k. k. geologischen Keichsanstalt. Wien. 1875. XXV. kötet 4. fü- 

zet. 383. 1]. XIV. tábla. 21. és 22. ábra. 

5; Megjegyzem, hogy HöÖRNES a 383. lapon azt mondja a Reuss munkájában lerajzolt 

példányról: die am oben angegebenen Orte (t. i. Reuss művében) abgebildete Doppel- 

schale stammt aus dem Schlier von Ottnang, was Reuss im Text nicht erwühnt; 

wührend bei Betrachtung des in der Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets 

aufbewahrten Originales, das auch die Fundortsbezeichnung Ottnang trügt, kein 

Zweifel daran entstehen kann, dass dasselbe nicht etwa aus dem Salzthon von 

Wieliczka, sondern aus dem Sehlier von Ottnang stammt.s Ez tévedés, mert hEuss 

nem ugyan a szövegben, de a tábla magyarázatban (182. 1.) ezt írja: .Fig. 1. Peecten 

denudatus Rxuss aus dem Sechlier von Ottnang.s 

eg Földtani Közlöny. XXVIII. köt. 1898 
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HILBER cNeue und wenig bekannte Conchylien aus dem ostgalizi- 

schen Miocönv! czimű munkájában a P. denudatus-t kívül alig látható ra- 
diális sugarakkal, belül azonban teljesen simának rajzolja le. 

FucHs? szerint az egyik héjj. belsejében radiális bordák vannak ; 

NIEDÍZ WIEDZKI ? ellenben símáknak rajzolja a héjjakat. j I 

Ezen ellentmondó adatok tisztázása annál inkább kivánatos, mert a 

Sehlier-képződményekben a P. denudatus kívül-belül síma példányain 
kívül találtak belül bordás teknőket is, melyek ez által a FoNTANNESs-tól 

leírt Pleuronectia comitatus-hoz közelednek. 
Összesen huszonöt orientálható teknőt vizsgálhattam meg. Közülök 

15 darab Grsosz ARTHUR úr ajándéka és Csízről (Gömör m.) származik. 

Egy példány Dr. Szorracn Tamás bányatanácsos úr gyüjtése; lelethelye 

Felfalu, Nógrád megyében; 6 darab HöwnrscH Epr bányaigazgató úr révén 

Máléról (Gömör megye) került az intézet gyüjteményébe; 3 darab Szopók- 

ról (Baranya megye) való, ez Dr. HorMaANN KÁROLY gyüjtése.: 
Különösen a csízi példányok becsesek, nemcsak mert jó megtartásuak, 

hanem azért is, mert nagyobb számuk mellett egy lelethelyről valók. Pél- 

dányaim alakja többé kevésbbé ferde, előrehajló, de az ugyanazon lelethely- 
ről való alakoknál 185 nagy az ingadozás. 

A legnagyobb darabok körülbelül 60 mm magasak és 58 mm széle- 

sek, ha az alak gömbölydedebb. A ferdébb alakoknál a szélesség egész 

4—5 mm-el kisebb a magasságnál. 

A két teknő kevéssé domború és meglehetősen egyforma. A búb 

hegyes. 

A fülek kicsinyek, a bal héjjon a mellső nagyobb a hátsónál. A bal 

héjj zárópereme csaknem egyenes. A fülek külső pereme tompa szöget zár 

be vele; a szélső perem felső része kissé a záróperem felé hajlik. 

A jobb héjj mellső fülének az alján jól láthatni a byssus részére szol- 

gáló kivágást. A ful a byssus-kimetszés felett előre hajlik és pedig változó 

mértékben. Erre felfelé megy és visszafelé halad. A felső perem mindkét 

fülnél belől egy mély barázda fölé hajlik, melybe, úgy látszik, a bal héjj 
füleinek behajló felső pereme illik. 

:( Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien 1874—1882. VII. köt. 21. I. IV. 

tábla 7. ábra. 

? Fucus: Über einige Fossilien aus dem Tertiür der Umgebung Rohitsch- 

Sauerbrunn und über das Auftreten von Orbitoiden innerhalb des Miocöns. — Ver- 

handl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien 1884. 379. 1. 

! NTEDZWIEDZKI: Zur Kenntniss der Fossilien des Miocöns bei Wieliczka und 

jochnia. — Sitzungsb. d. math. naturwiss. Classe d. k. Akademie d. Wiss. Wien. 1887. 

XCIV. kötet, 15. 1." és.:1. ábra. 

! Magyarországról ezenfelül még csak Borbolyáról (Walbersdorf) és Márczfal- 

váról (Marz) való P. denudatusok ismeretesek, 
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A ligamentumgödör háromszögletes és nem valami mély. Az alsó 

két szegletéből két vastagodó lécz ered, melyek közül az egyik mellfelé, a 

másik hátrafelé szalad. A két lécz a fülek szélső peremének alján egy-egy 
tompa kúpalakú fogban végződik. 

A bal héjjon a mellső és hátsó lécz és fog közel egyenlő erős; a jobb 

héjjon ellenben a mellső lécz sokkal gyengébb, szintúgy a fogis, a mi az 

orientálásnál jól felhasználható. : 

Az izombenyomat kerekded-ovális. Mélyebben fekszik mint a teknő 

belső része és ez által a teknön vastagodás jön létre, mely a kőbelen baráz- 

dát hagy hátra. Ez, valamint a fülek és a zár szerkezete ráutalnak arra a 

közel rokonságra, mely a mi alakjaink és a Pseudamusium corneum közt 
fennáll. 5 

A héjj belsejében alul néhány példánynál igen jól látható a köpeny- 

benyomat. 

A héjj maga vékony, szarunemű, törékeny. Külső felületén finom, 

:concentricus növekedési vonalak jól észlelhetők. A növekedési vonalak a 

füleken is láthatók. 

A fiatal egyéneknél ezen növekedési vonalakon kívül a héjj külső 

felülete síma, de néha a nagy példányoknál is az. A nagy példányok leg- 

többjénél azonban még finom radialis vonalzást is vehetni észre. 

A héjj belseje hol síma, hol redős, hol pedig tompa bordás. Általában 

a jobb héjj síma, a bal bordás, de van olyan példány is, hol fordítva áll a 

. dolog. A jobb héjjon azonban borda nincs, hanem legföljebb finom redők. 

Némely egyén fiatal korában síma a belsejében és csak később lesz 

bordás, a minek megfelelően a bordák csak a teknő második harmadá- 

ban kezdődnek, a mire már HILBER is ráutal. A bordák száma igen változó ; 

"kifejlett példányoknál körülbelül 50. A bordák nem mind vonulnak végig 

"az egész teknő belsején ; két végig futó borda közé mindig egy a héjj magas- 

ságának kétharmadában elenyésző van beiktatva.?" ; 

A síma alakok teljesen megegyeznek a P. denurdatus-sal, különösen 

áll ez a fiatal példányokra és Rxuss éppen ilyet rajzolt le. A bordás alakok 

ellenben a Pleuronectia, comitatus Foxr. összes jellemvonásait feltüntetik. 

A kettő között azután számtalan variatio van, úgy hogy e két fajt vélemé- 

 nyem szerint egyesíteni kell. 

k Megjegyzem, hogy a FONrANNEs-féle Pleuronectia bordázottságát illetőleg is 

merültek fel controversiák, a mennyiben FoNTANNES xKLes moll. plioc. de la vallée 

du Rhones czimű művében azt mondja, hogy a. Pl. comitatus bal héjja belül síma, 

a jobb ellenben 40—42 bordával bír (II. kötet. 200. 1. — eLe bassin de Visans czimű 

művében 40—50-nek mondja a bordák számát). Előbbi műveiben éppen a bal béjjról 

mondja, hogy bordás. Úgy látszik tévedett itt, mert néhány sorral lejebb így ír: 

eles individus gui, de méme gue le type, ne mesurent gue 40 sur 45 millim, ne 

comptent a lVintérieur de la valve gauche, gue 30—40 cőtes.s 

28 
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SAcco a piemonti és liguriai tertiaer molluskákról írt művében! a 

Pseudamusium oblongum PHILL.-el vonja össze a Pleuronectia, comitatus-t. 
Ezek alapján a P. denudatus- és a Pl. comilatus-ra a Pseudamusium ob- 

longum Pnruu. elnevezést kell alkalmaznunk.? 

A Pseudamusium oblongum társaságában oly kövületek 18 előfordul- 

nak, melyek az ottnangi Sehlier jellemző kövületeivel azonosak és pedig 

Csízen : Aturia aturi Basr. 3 drb, Ficula crondita BRowc. sp. 1 drb, Schi- 

zaster Laubei RB. HorRw. 4 drb., számos meg nem határozható [Lucina, 

Tellina, stb., 2? Lamna-fog, több egyes korall és számos növényi maradvány. 

Azonfelül előfordul egy igen érdekes Pholadomya, mely igen közel 

áll a ScHAFFER-tól leírt Pholadomya [Iuchsi-? és a Powzr-tól (J. fossili 
del Monte Vaticano. — Atti della Reale Acc. dei Lincei, Tom. III" 

ser. II" 1876. II. tábla) felállított Pholadomya vaticana-hoz. Nagyobb és 
jobb anyagra volna szükségem, hogy e fajt tüzetesen meghatározhassam, 

annyival inkább, mert a felsorolt két faj annyira hasonlít egymáshoz, mint 

már SCHAFFER maga is elismeri, hogy kérdéses előttem, nem képviselnek-e 

egy és ugyanazon speciest. Tekintve az előfordulás érdekességét lerajzol- 

tattam a csízi pholadomyát. 
Málé : Több Aturia aturi Basr. és egy Tellina sp. 

Felfalu : Solenomya, Doderleini Maveg Tellina, Nucula sp. 

Ettes: Schizaster Laubei R. Hönrx., ezenfelül egy meg nem határoz- 

ható Turritella, mely azonban igen közel áll a Turritella Rabae NIEpz- 

WIEDZKI-hez, melyet NIEDZwIEDZKI Wieliczkáról írt le. 

E kövületek a Pseudamusium oblongum-mal együtt kétségtelenül bi- 
zonyítják, hogy az ottnangi Schlier-nek megfelelő képződmények Gömör 

és Nógrád megyékben eléggé kiterjedtek. A kőzet megtekintésre agyagos 

lényegileg meszes, igen homokos üledék, mely üde állapotban kékes, málló 

állapotban sárgás szinű. Az iszapolási maradékban néhány rossz megtartású 

foraminiferát és cidaris tüskét észlelhettem. 
E lerakódások korát a legnagyobb valószinűséggel az alsó mediterránba 

kell helyeznünk, ámbár ez irányban még további vizsgálatok szükségesek. 

1 gacco: I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. 

XXIV. rész. 52. 1. 

2? SaAcco Amussium-ot ír és RumpnIus-t idézi (1711). Nekem csak a RUMPHIUS 

művének 1766-iki fordítása állt rendelkezésemre, a hol azonban Amusium áll. 

3 Der marine Tegel von Theben—Neudorf in Ungarn. — Jahrb. d. k. k. geolog. 

Reichsanstalt. Wien 1898. XLVII. köt. 537. l. és Pholadomya Fuchsi, eim neues 

charakteristisches Fossil aus mediterranen Tiefseebildungen. —  Verhandl. der k. k. 

geol. Reichsanstalt. Wien. 1898. Nr. 8. 217. 1. ő 

4 Zur Kenntniss der Fossilien des Miocins bei Wieliczka und Bochnia. — 

Sitzungsberichte der math. naturwiss. Classe der k. Akademie der Wiss. Wien. 1587. 

XOÉV s zKÖt A8 1 
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A mi végre a FPseudamusium oblongum függőleges elterjedettségét 

illeti, ismereteink jelen állása mellett az alsó mediterrántól a pliocsenig 
terjed, a melyből azt FoNxTaANNEs mint Pleuronectia comitatus-t írta le. 

Táblamagyarázat. 

V. tábla 1., 3. és 4. ábra. Pseudamusium oblongum (Pnrc.) Csízről (Gömör vm.) 

1. ábra kivülről, 3. és 4. ábra belülről. 

V. tábla 2. ábra. Pseudamusium oblongum (PnHiz.) Máléről (Gömör vm.) 

Téglavetőből. — Belülről. 

VI. tábla 1. és 3. ábra. Pseudamusium oblongum (Punrn.) Csízről (Gömör vm.) 1. ábra 

kivülről, 3. ábra belülről. 

VI. tábla 2. ábra. Pseudamustum oblongum (Pnic.) Felfaluról (Nógrád vm.) 
Belülről. , 

VI. tábla 4—6. ábra. — Pholadomya sp. Csízről (Gömör vm.). 

Az ábrák természetes nagyságban készültek s ezek eredeti példányai a magy. 

kir. földtani intézet gyűjteményében vannak. 

A MARGIT ALKALIFÉM-HYDROCARBONATOS VÍZ UJABB 
CHEMIAI ELEMZÉSE ÉS KÉPZŐDÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI. 

Dr. ILosvav LaJos-tól.F 
kt / A 

A bereg-megyei ásványos vizek legfeltünőbben bizonyítják, hogy az 

ásványos vizek összetétele aránylag rövid időszakokban megváltozhat, söt 

egyesek el is tűnhetnek. A megváltozásnak oka különböző lehet.F?Y Megtör- 

ténhetik ugyanis, hogy valamely minőségű ásványos vizet adó rétegek már 

ki vannak lúgozva s a kilúgozásra alkalmas víz más chemiai összetételű 

rétegekkel érintkezik ; lehet, hogy a kilúgozás más nyomás és hőmérséklet 

közreműködésével megy végbe ; vagy előfordulhat, hogy az ásványos vízhez 

édes víz, esetleg más összetételű ásványos víz ömlik, midőn lehetséges, 

hogy az édes víz az ásványos víznek csak töménységét változtatja meg, de 

az is megeshetik, hogy akár édes, akár ásványos víz elegyedvén hozzá, ösz- 

szetétele cserebomlás következtében 18 megváltozik. 

Ásványos vizek eltünhetnek, ha a víznek a kilúgozásban hatalmas 

segítsége : a széndioxyd, némelykor oxygen nagyon megfogyatkozik ; esetleg, 

ha a chemiai és geologiai munkára alkalmas víz már mind azt kilúgozta a 

t Előadta az 1898. április 86-án tartott szakülésen. 

kk Dr. ILosvaY LAJOS: Adalék az ásványos vizek összetételének megváltozásá- 

hoz. — Földtani Közlöny 1890. XX. köt. 388. 1. 
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mit utjában talált s az oldásnak: ellentálló rétegig jutott; vagy" végre ha az 

ásványos víz útját megváltoztatván, más helyen bukkan elő. 

E feltételek valamelyike, talán többje, számot adhat a Hac ansetai 

ásványos vizek összetételének megváltozásáról s megmagyarázza azt is, 

hogy e megye területén fakadt, vagy fakadó ásványos vizekről annyiféle 

egymást nem támogató adat kerül forgalomba, miként erről már dr. TRAXx- 

LER Lásztó is ugyan e Közlönyben értekezett.X De ugyane feltételekre 

való gondolat int óvatosságra, ha valamely vidék ásványos vizeinek irodalmi 

adatairól birálatot koczkáztatunk, mert minden jelenkori megfigyelés csak 

a mai állapotra érvényes; ellenben a multra vonatkozólag éppen oly ke- 

vésrsé lehet tagadó, mint a jövőre nézve állító jelentőségű. 

Természetes, hogy ha a chemiai elemzés adataiból, valamely ásványos 

víz összetételének megváltozására akarunk következtetni, az elemzést a 

legnagyobb szigorral kell végrehajtani. Következtetéseink csak abban az 

esetben jogosultak, ha minden egyes alkatrész mennyiségének pontosságát 

ellenőríztük. Igaz, hogy a cbemiai elemzés módszerei még nem annyira 

tökéletesek, hogy az egyes és főleg azokat az alkatrészeket, a melyek 

csekély mennyiségben fordulnak elő s aránylag bonyodalmas eljárással, 

könnyebben oldható vegyületalakban választhatók le, úgy határozhatnók 

meg, hogy a legnagyobb vigyázat ellenére is, több százalékra menő hibát el 

nem követhetnénk ; " ha azonban a különböző időszakokban végzett elemzé- 

sek eredményei azt bizonyítják, hogy a megbizhatóknak tartott meghatáro- 
zások adatainak átlagai egymástól szembetünően sok százalékban különböz- 

nek : akkor a megállapított értékek olyanok is, hogy azokból az ásványos víz 

megváltozására vagy változatlanságára szabad következtetni. 
Mintbogy a cMargitv ásványos vizet tulajdonosa : BERTALAN PÁL úr a 

közegészségügyi követelmények értelmében évről-évre mindig okszerűbben 

gondozza és az az eshetőség ki van zárva, hogy a gondozás tökéletlensége 

miatt az ásványós víz medenczéjébe a levegőköri csapadékból vagy más- 

honnan édes víz jusson, úgy véltem, hogy e víznek különböző időszakban 

végzett chemiai élemzése az ásványos vizek összetételének megváltozására 

tanulságos példát adhat. És hogy ez a felfogásom helyes, a következő, har- 

madízben végzett elemzés is eléggé bizonyítja. 

k Dr. TRAXLER LászLó: Nehány állítólagos ásványos víz Beregmegyében. — 

Földtani Közlöny 1890. XX. köt. 381. 1. 
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Az elemzett víz 1897. augusztus 16-án volt palaczkozva. A víz hő- 

mérséklete 11,4" C, a levegő középhőmérséklete augusztus 16-án 15,8" C, 

a levegő nyomás 765 mm volt. 

Fajsulya 19,2" C-on 1,0092., 

A víz szintelen, szagtalan, gyengén lágos izű, a vasat tartalmazó 8a- 

vanyú vízeket jellemző mellékízzel. 

A vizbe mártott kék lakmuszpapir gyengén megvörösödik; ez a szin 

már rövid időn kékbe megy át, jelezvén, hogy a megvörösödést csak a víz- 

ben oldott széndioxyd okozta. A vízbe mártott vörös lakmuszpapir csakha- 

mar megkékül, a curcumapapir megbarnul. B szinváltozásokból arra követ- 

keztethetünk, hogy a vízben alkalifém-hydrocarbonatok vannak, melyek a 

levegőn szabályos carbonatokká változnak. 

A víz nehány órai állás után fehéres színnel megzavarosodik. Ezt a 

megzavarodást a széndioxyd eltávozása folytán legelőször kiváló ferrocar- 

bonat okozza. Később a vízből, akár nyitott, akár bedugott palaczkban, 

rozsdaszinű csapadék válik ki. A csapadék annál több, mennél tökéletle- 

nebbűl volt a palaczk bedugva és vasat tartalmaz. 

A víz szilárd maradéka 2007 C fölé hevítve kezdetben megbarnul, 

később erősebben hevítve megint fehér lesz. HB jelenségből arra következtet- 

hetunk, hogy a vízben oldott szerves test van. ; j 

Körülbelől 28 kg víz maradékával végzett minőségi vizsgálatok szerint 

mennyiségileg meghatározható alkatrészek : Natrium, kalium, lithium, cal- 

cium, magnesium, vas, chlor, kénsav, bórsav, szénsav. Nyomokban előfor- 

duló alkatrészek : Strontium, mangan, aluminium. Ezek közül viszonylag 

legkevesebb az aluminium mennyisége. 

Salétromsav, phosphorsav e vízben még nyomokban sincs ; ellenben 

salétromos sav és ammonia nyomokban kimutatható. 
A vízben oldott szerves test bomlástermékei között hangyasav volt 

felismerhető. 

14E 

Az egyes alkatrészek mennyiségét ismeretes módszerek szerint hatá- 

roztam meg s a következő táblázatból láthatjuk, hogy meghatározásuk 

mennyi vízből, milyen vegyületalakban történt és hogy 1000 g víz minden 

alkatrészből, grammokban kifejezve, mennyit tartalmaz. 
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A basist képző egyszerű alkatrészek s a szénsav kivételével a sav- 

maradékok mennyiségi meghatározása. 

2 

Az ! Az alkatrész mérésére Az alkatrész súlya 

Az GENE neve "Tordított] CGGbÁTT ék ] grammban 

ejbsé, ] , képletes [álta E SRSát [ESEN 
T j 

Natrium Na 13489.510 NaCl 125473] 49418 1,4162 

Kalium K 13489,511)  K.PtCL, 0,8424. 0,1351 0,0387 

Tedtltteta Li (728472) — Li-PO, ) 00882] 00160 0,0028 
Lithium Li 684262! — Li.PO, ! 010527 0,0192 0,0025 
Calcium(Stront.nyom.)Ca 13462,68 CaO — ! 070531 05038 01455 

Magnesium Mg 1 3462,68 ! Mg.P,O, ) 0.2512! 0,0543 0,0157 

Vas (Mangan nyom.) Fe 728472 Hess a 1. 0/0675 0.0473 0,0065 

Chlor CL 11450,981 " AgcI 05158] 0,1276 0,0879 

Kénsavmaradék 50, 13640,30 BaSO, — ) 00558 0,0229 00063 

Metabórsavmaradék BO] 720781 / ME ei 0,7947 "B.0,—0,0321 BO, —0,0412 
Kovasavanhydrid SO 365424 510 0,1189 01189 0,0325 

JÁT 

Az összes széndioxyd mennyiségének meghatározása. 

! FE kész Apt 
Mennyi vízből[) A széndioxyd grammokban 

: történt ] sat ?t 4 
Mikor volt a víz meritve ? We alá i ű 

tg meghatá- I a lemért 1000 g 
jöSZERESEL N . vízben: ] vízben: 

— j — 

1897. augusztus 15-én este — 7 órakor 250 cm-ből / 1,2650 50600 

1897. ( 16-án reggel 7 ( 200 a ; 1,0418 52090 

189 . u ÜOSÁNE A zkt ZET O0N0KAEgé 1 a KÖLSBTANÍN AK SOS 

1897. ( 16-án délben 1 u 250 a 1,2937 5,1748 

1897. a 16-án este 7 a 950 I 1.2827 5.1308 

Középértékben : 5, 1637 
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TE 

Ezer gramm vízben az alkatrészek súlya grammokban és az egyen- 
értékek százaléka. 

11 7 
TA. alkatrészek Az alkatrészek 

Az alkatrészek neve és jele : !. egyenérték- 

hi 
! 

fi 

! 

j 

j súlya: j Á 
E l j [I százaléka : 

Natrium Na ! 14162 85.81 

Kalium K j HOSSZT 1 1,38 

Lithium (középértékben) Li 0,0025 0.50 38 

Calcium (Strontium nyomok) Ca 0,1455 1016 (9 

Magnesium Mg 0,0157 1,83 

Vas Fe 0,0065 0,32 

Szénsavmaradék 005]... 20442 1. 95.02 
Chlor GST METOOSZB 346 o 
Kénsavmaradék 50, 0,0063 1,34 ss 

Metabórsavmaradék 305 0,0412 018 

Kovasavanhydrid 510, 00325 

Összeg 8 ! 38342 

Ha a szabályos carbonatokban foglalt szénsavmaradék helyett a 

hydrocarbonatokban levő hydroszénsavmaradékot, továbbá a kovasavanhyd- 

rid helyett a metakovasavhydratot számítjuk ki, akkor : 

20412 g CO, helyett 4,1505 g HCO, 
0,0325 g SI0,  :  — 0,0422 g H,SiO, 

veendő, midőn 1000 g vízben az alkatrészek súlya : 5,9532 g. 

AVE 

Az alkatrészek sókká csoportosítva ; utóbbiak között normal- 

 carbonatok. 

ES s J 1000 gramm 
A vegyület neve és képlete: KNÉZES EK 

Natriumcarbonat NAA GO lt 3,1125 

Lithiumcarbonat TESSÉK 0,0132 

Calciumcarbonat CaCoO, 0,3637 

Magnestumcarbonat , MgCO, 00549 

Ferrocarbonat FeCO, 0,0135 

Natriumchlorid NaCl 0,0949 

Kaliumchlorid KC! HÉ; 0,0640 

Kaliumsulfat ISZSO ati 0.0114. 

Natriummetaborat , NaBO, 0,0633 

Kovasavanhydrid S10, 0,0325 

Összeg : 3,9342 
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Féligkötött és szabad széndioxyd —3,1225 g. 

VA 

Az alkatrészek sókká csoportosítva ; utóbbiak között hydro- 

carbonatok. ; 

A vegyület neve és képlete: Jesse 

Natriumhydrocarbonat , NaHCO, JA EZÉLEE mez] 49479 

Lithiumhydrocarbonat  LiHCO, zt LSOTOZDAZ SA 

Caleiumhydrocarbonat — Ca(HCO,), 3 osok ks ! 0,5892 

Magnesiumhydrocarbónat Mg(HCO,), a e — e ; 0,9954 

Ferrohydrocarbonat He(HGO)a ! 0,0207 

Natriumechlorid NaCl Mt zt TAO ODA 

Kaliumchlorid KCI I. 00640 

Kaliumsulfat A IRKÜBŐE I 00114 
Natriummetaborat NABOO ST ASE -[ 0,0633 j 

Metakovasavhydrat ESO; EREKET ZNOJÓADD 

Összeg : ! 5,9532 

Szabad széndioxyd — C€0, — 14488 g — 737,1 em.? 

Izzítási veszteség (1000 g viz.) 0,0955 u ; 

Oxygenfogyasztás ( 0,0038 a 

Összes ammonia ( 0,000103 gr 

Albuminoidammonia a 0,000023 4 

Eilllenőrző kisérletek. 

1. 726,45 g víz víztől mentes natriumcarbonattal be- 

párologtatva és 1807 C-on állandó súlyig szárítva adott 

28637 g szilárd maradékot. 1000 g vízre számított szilárd 

maradéka 2 eke az kstei dzs tsz el esető ELESÉS As LLNENNKEESE s JADOSOS 

2. Hz a maradék óvatosan addig HE vé a míg baztük 

színe eltünt, elvesztett 0,0694 g-ot. Az 1000 g vízre számí- 

tott izzítási veszteség ..... EOK Pl (ges ATOT: : S EZERT zs 0/0955 8. 

Az izzítást álló ltsészek közvélettenül talált se — 38465 g. 
53. Az elemzés adataiból számított szilárd maradék, a 

kovasavat anhydridnek, a vasat ferrioxydnak, a bórsavat 

natriumhoz kötött metabórsavmaradéknak véve . ..... ÜLÉSE 1 z 38342 o. 

X Az ammoniat colorimeterrel határoztam meg. 
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4. 710,88 g víz szilárd maradéka sulfatokká változ- 

tatvá, állandó súlyig izzítva adott 3,6268 g maradékot. Az 

1000 g vízre átszámított sulfatok súlya .... EE éi LAMB za 5 LÜKöKöe 
Az elemzés adataiból számított sulfatok súlya, a kova- 

savat aúhydridnek, a vasat ferrioxydnak, a bórsavat natrium- 

hoz kötött metaborsav-maradéknak véve " ..... ll kszey ő és EZJOBVNYBA 

Következtetés. 

A III-ik táblázatból láthatjuk, hogy a c.Margitv ásványos vizben, most 

38 éppen úgy miként régen, a basist képző alkatrészek között a natrium az 

ő 85,81 ; a savmaradékok között a szénsav az ő 95,02 egyenérték százaléká- 

val jellemzően. kiemelkedik. 5 minthogy a többi savak sói a hydrocarbona- 

tók mennyiségéhez képest, elenyészőleg csekély mennyiségben fordulnak 

elő, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez a viz az . alkalifém- -hydrocarbonatos 

vizék között páratlan. 

IE 

A c ISLE alkalifém- hydrocarbonatos víz elemzéseinek 

j összehasonlítása. 

A következő táblázatban összeállítottam, hogy 1000 g víz 1877-ben, 

1888-ban és 1897-ben milyen alkatrészeket, mekkora mennyiségben tartal- 

mazott, továbbá az egyes alkatrészek egyenérték százalékát. 

Va 

Ezer gramm vízben az egyes alkatrészek és ezek egyenérték- 

. százaléka : 

1! 1877 1888 . I 1897 

Az alkatrész neve és jele: egyen- egyen- / ! egyen- 
gramm ! érték ) gramm ) érték [ gramm ] érték 

0/9 ] 0/9 1 07, 

a 11 j ; 

] Natrium Na : nál 151709 79.961 1,5968 ! 85,79 ) 1,4162 ! 85.81: 
Kalium RESZET OJ ATS AT 1,84. 00415 1.32 1 0,0387 1.38: 

I Lithium Tat e e LO NOSZT AEK OSZÁÍTTOODZAT KOSZ O00ZST 8050 
Calctum Ca -g.01900 14.92 0,1688 ! 1045 1 0,1455 .] 10,16 
Magnesium Mg sza SEK OOMAD KENT SZÜTOKOTOD TT ŰK ST OKOLSZE SÁSB 
Vas MEg zsz üst ŐL ONOS 0,62 ) 0,0168 ! 0.74] 0,0065 ] 0,32 
Szénsavmaradék GOZ Zs 1 Z8160293.27 h.273802 98.24. 2 0412 ! 95,02 
Chlor Ul 88 0,0749.! 3.311 00450] 1,571 0,0879 1 346 
Kénsavmaradék MOM AE ZEN EZO SZŐ KOTOOAZ 1 0,19 0,9063 / 018 

Metabórsavmaradék BO, Ji 00864 ! 3.167 FENE SZAKTTSAGB 100412 ] 1,34 

Kovasavanhydrid KILE É es 00287 5. 1 00456] — "00325 — 
Az alkatrészek összege 34157 — 1 43153] —. 1 8.8342 ] — 
Féligkötött széndioryd CO, .. I 13060 ] — /") — — 1,6737 ei 
Szabad széndiogyd CO, TEN TAL YA) — j — [ — [14488 [ / 

$) 1888-ban az összes széndioxyd kereskedésbeli ásványos vizből pontosan nem volt meg- 

határozható. Ezért hiányzik a félig kötött és szabad széndioxyd mennyisége. 
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E táblázatból figyelemre méltó : 

1. Hogy a natrium egyenértékszázaléka növekedett, a calciumé 
csökkent ; 

2. hogy a magnesium 1897-ben és 1877-ben ugyanazon egyenérték- 

százalékkal fordul elő, noha absolut mennyisége 1897-ben nagyobb mint 
1877-ben ; § 

3. hogy a kalium, lithium, vas mennyisége fogyott ; 

4. hogy a chlor 1888-ban tetemesen fogyott, de 1897-ben már nem- 
csak kiegyenlítődött, hanem az 1877-iki értéket valamivel felülmulta ; 

5. hogy a bórsav 1838-ban teljesen eltünt, de 1897-ben újra meg- 
jelent ; 

6. hogy a carbonat illetőleg hydrocarbonat alakban levő sók mennyi- 

sége 1888-ban körülbelől 59/0-kal volt nagyobb mint 1877-ben, míg 1897- 

ben az 1888-iki mennyiséghez képest ismét 29/9 csökkenés mutatkozik; 

7. hogy az alkatrészek összege, a szénsavat normal carbonat alakban 

tételezve föl, 1338-ban 26,34.9/0-kal, 1897-ben 12.259/9-kal nagyobb mint 
volt 1877-ben ; s végre 

3. hogy a szabad széndioxyd 1897-ben 8,4-szer több mint 1877-ben.£ 

Következtetéseink alapja szilárdabb lesz, ha kiszámítjuk, hogy a kü- 

lönböző időszakokban merített vizből 1000 g-ban az egyes alkatrészek súlya 

hány százalékkal tér el egymástól. 

"VAI 

Három különböző időben végzett elemzés szerint az 1000 g vízben 

talált alkatrészek egymástól való eltérése százalékokban. 

"Az 1888-ban gyüjtött víz 
Az 1877-ben gyüjtött víz elemzési adataihoz képest főlétszést ale tben ES 

1888-ban : 1897-ven : ] 1897-ben : 

Na — 33,379/0-kal több ! Na  20,94"/0-kal több "Mg 53,92"/0-kal több 
Fe 54.13 ( fi IMg 12.14 a € 01 95,33 a c 

CO, 33.60 ( (( j CO, 14.57 ( ( ! B0S Most van — 

S10, 42.27 (( ( ] Cl 1 i/étstas fi ( — 

— SO. 43.295 € ( — 
K 11,139/0-kal kevesebbÍ K. — 17,139/0-kal kevesebb! Na  11,319/0-kal kevesebb 
Li 1 Kéz áiz 1 ENEK a HA GENE RL EGET a (IK 625. a c 
Ca 1 1,16 ( a ] Ca 93.42 ( [1 [/ ú bi 91.87 a a 

Mg 97.14 a a Il Fe 40.37 u [j I Ca 13,80 u K 

GlVa c3AZN d u 150... 2025 4 a TA. LED SDÁLEN a 
SÁGYAEG iekel AC ( MIBOS ZBOZÜNNEK a NCO, 1424 c ( 
BO, teljesen eltünt, ett — SO ADZSHSOER c 

— j — !Si0, 20.36 c a 

t A normalcarbonatokban foglalt szénsavmaradék. 

X Az összes széndioxyd mennyiségének meghatározására vonatkozó adatokból 

még nem következtethetjük, hogy a víz széndioxydtartalma naponként vagy a nap 

különböző szakában változik. 
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Tekintve, hogy az 1000 g vízben talált alkatrészek súlya nem ugyan- 

azon arányban növekedett vagy csökkent mint a milyenben a, víz töménysége 

változott ; tekintve továbbá, hogy az egyes alkatrészek mennyiségének meg- 

változása nem ugyanazon értelmű: természetes, hogy ebben az esetben 

nem egy állandó összetételű sókeveréket tartalmazó oldat töménységének 

megváltozásával, hanem az ásványos víz jellegét nem érintő, de különböző 

viszonyok között képződő s ennélfogva változó chemiai összetételű sókeve- 

rék oldatával van dolgunk. 

Következtetésemet ez idő szerint csak az elemzés adataival támogat- 

hatom; azonban hiszem, hogy jövőben, hasonló czélból, már mindazokat a 

physikai sajátságokat felhasználjuk, melyekkel a só oldatok töménységének, 

illetőleg összetételének egyenlőségét vagy különbözőségét eldönteni mó- 

dunkban áll. 
Es ha most már azokat az okokat kutatjuk, a melyek közreműködtek 

abban, hogy a eaMargit-gyógyforráss vizének összetétele megváltozzék, 

egyik ok gyanánt azt kell tekintenünk, hogy a feloldást végző viz szén- 

dioxydtartalma s ez által a víz oldóképessége tetemesen növekedett; a 

másik pedig az, hogy azok a rétegek, a melyekben a kilúgozás történik, 

ugyanazon alkatrészeket nem egyenletesen szétosztva, esetleg nem egyenlő 

mértékben kilúgozható vegyületalakban tartalmazzák. A bórsav eltünése és 

ismét megjelenése kétségtelenül bizonyítja, hogy ezt az ásványos vizet léte- 

sítő rétegeknek nem mindenikében van valamely bórsavtartalmú ásvány 

vagy kőzet s ha a viz a bórsavat hordóréteg bórsavját már kioldotta, az ás- 

ványos víz bórsavtól mentes lesz mindaddig a míg a kilúgzó víz ismét bór- 

savtartalmú rétegre talál. 

Az összes alkatrészek között van kettő, u. i. a magnesium és a következő 

VIII-ik táblázat szerint a kovasavanhydrid, melyeknek nem absolut hanem 

relativ mennyisége 1877-ben és 1897-ben megegyezett. Azonban 1888-ban 

a magnesium kevesebb, a kovasavanhydrid több volt mint akár 1877-ben, 

akár 1897-ben; ebből megint arra következtethetünk, hogy az egyes réte- 

gekben a magnesiumot és a kovasavanhydridet adó vegyületalakok között 

is van valamely, időszakonként ismétlődő egyenlőség. 

Minthogy gyakorló orvosaink jobban tájékozódnak, ha az ásványos 

vizek alkatrészeit sókká csoportosítva látják, közlöm a három elemzés ada- 

tait ilyen alakban is még pedig egyik a VIII-ik táblázatban a szénsavval 

egyesült basistképző alkatrészeket normalcarbonat, a IX. táblázatban pedig 

hydrocarbonat alakban, megjegyezvén, hogy a normal carbonatokat tar- 

talmazó táblázatban azt is föltüntetem, hogy a feltételezett sók és a kova- 

savanhydrid milyen százalékos viszonyban állanak egymáshoz. 
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VIII. 

Három különböző időben végzett elemzés szerint 1000 g vízben 

foglalt alkatrészek sókká csoportositva ; a szénsavval egyesült basist- 
képző elemek normalcarbonat alakban : 

I87T7 1888 

A vegyület neve és képlete: 1904 
, gramm 9/0  [] gramm 9/0. ] gramm 9/9 

Il 

Natriíumcarbonat . Na CO, ... .-. a 25333 ! 74.171 3.,6416 1 84,391! 31998 ! S81,45 

Kaliumcarbonat KSGOS Áá RE 1 0,0191.k 0447  — ires 
Lithiumcarbonat — L.CO9 - I 0,0197 ! 0.581 0,0194 045 0,0132 ! 034 
Calciumcarbonat  — CaCO,... m —t I 047521 13.921 0.4219] 9.781 03637] 948 

Magnesiumcarbonat MgCO, .. .. ...] 0,0491 1,44.) 0,0356 0.83! 0,0549 ! 1.43 
Ferrocarbenat Be SSE J 0.0228 0,67 0,0347 ) kel VOLZSNKOSZE 

Natriumchlorid TK OL 1Etl EB] E 00648 1,901! 0,0371] 0.851 00949! 248 

Kaliumchlorid KÖLLEE 2 Sz OOTAAN OKOM GOT OAZS Út 15098ll 0,0640/ 1,67 

Kaliumsulfat K.SO, , zzz] 00145] OAB 00130." 0.30) 00142 (080 
Natriummetaborat NaBO, .. .. [/ 013271 3 86/)  — — 1 00633. 1 41565 

Kovasavanhydrid . SI0,  -. - ...[ 0,0287 ! 0841 0,0456 106 00325 ! 085 

4 Ji jj ih [j 

Összeg:  ! 34457 1100.001 42153 100.00 3.8342 1100,00 

JA 

Három különböző időben végzett elemzés szerint 1000 g vízben 

foglalt alkatrészek sókká csoportosítva; a szénsavval egyesült 

basist-képző elemek hydrocarbonat alakban; a kovasavanhydrid 
átszámitva metakovasavhydráttá. 

3 ! 
A vegyület neve és képlete: NH 1877 1888 ! 1897 

Nalriumhydrocarbonat NaHCO, ; 40138 5,71699 49479 

Kaliumhydrocar bonat KHCO, 3 Lt — 0,0277 — 

Lüthiumhydrocarbonat LIHCO, , H./.0.0362 0,0357 00242 

Calciumhydrocarbonat Ca( HCO,), 3 0,7699 0,6835 0,5892 

Magnesiumhydrocarbonat Mg(HCO,,), : it VT 00SDZ 0,0619 0,0954 

Ferrocarbonat Fe(HCO,), 0.0350 0.0533 00207 

Natriumchlorid NaCl s ű 00648 00371 0.0949 

Kalitumchlorid KCI k 00749 00473 0.0640 

Kalhumsulfat K.S pa 00145 0,0130 [ 00114 

Natriummetaborat NaBO, 0,1327 — ! 0,0633 

Metakovasavhydrat EISSIOSI a 00373 00592 1! 0.0492 

Összesen : 52644. 6.7886 59532 

Félig kötött széndiomyd CO, . 3 1,3060 — I] 1,6737 

Szabad széndiogyd CO, kez. A 01720 es 1.4488 
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ISMERTETÉSEK. 

CHESTER A. H.: A Dictionary of the Names of Minerals." 

I Az ásványnevek ily kimerítő és terjedelmes dictionariuma eddig a szakiro- 

dalomban hiányzott; IEGrEsron T. 1889-ben megjelent hasonló munkája jóval 

kisebb. Sok ásvány elnevezéséről DAwa ismert nagy munkájából szerezhetünk tu- 

domást, de nagy részéről, különösen az elavult nevekről nem. A szerző az ásvány- 

nevekre vonatkozó tanulmányait már évek előtt megkezdette MunRRax New En- 

glish Dictionary? -ja részére, s e tárgyról nehány évvel ezelőtt (1892.) a new-yorki 

tudom. akadémia kiadványaiban közölt is egy rövid értekezést. 
A munkában, a mely XXXVIII, 320 8-adrét lapra terjed, valóban hangya- 

szorgalommal és nagy lelkiismeretességgel vannak az adatok összegyűjtve; erről 

tanuskodik a 19 lapra terjedő irodalmi jegyzék, a melyben a többi közt társula- 

tunk c Közlönye és c. Értesítőjes , nemkülönben a Természetrajzi Füzetek: is fel 

vannak sorolva ; az egyes ásványneveknél mindig pontosan utal a szerző az ere- 

deti forrásmunkákra. 

A bevezetés az ásványok nomenclaturájának vázlatos története; nehány 

példában bemutatja a szerző az ásványnevek eredeti elnevezéseinek megváltozta- 

tását, és hogy a hibás elnevezések miképen honosodtak meg és terjedtek el az 

irodalomban, a miből természetesen zavarok és tévedések származtak. Betűsorban 

több mint 4.600 ásványnév és azok synonymja, a kevésbbé használt vagy elavult 

elnevezésekkel együtt van felsorolva. 

Első sorban az angol irodalom van tekintetbe véve, az ásványnevek pedig 

angolosan vannak irva (actinolite, biharite, descloizite, labradorite). Minden ás- 

vány nevénél ennek rövid történetét és etymologiáját találjuk a következő sor- 

rendben : a helyesen írt név, az elnevező, utalás az első publicatióra, az eredeti 

irásmód, a név etymologiája. végül nehány szóval az ásvány rövid leírása, a mely 

elég az ásvány identiflcatiójára, ha pl. több ásványfajnak vagy válfajnak ugyanaz 

a neve van. A munka befejezését képezi 25 lapon a mineralogusoknak és az ezek- 

től elnevezett ásványok vagy ezek synonymjainak betüsoros jegyzéke. 

Szerző buzgósága. és lelkiismeretes pontossága . kitünik abból is, hogy mun- 

kája kidolgozásakor a tárgyat illetőleg a kulturállamok csaknem minden kiváló 

mineralogusával levelezésben állott. 

Az ilyen munka természetében rejlik, hogy hiányai is vannak, a melyeket 

az újabb kiadásokban pótolni, kiegészíteni kell ; így pl. hiányzanak a jegyzékben : 

Schörl (turmalin), Schrifterz (sylvanit), Rüdelerz (bournonit), Günseköthigerz 
(ganomatit). 

kX A Dictionary of the Names of Minerals, including their History and Ety- 

mology. By ÁLBERT HUNTINGTON. CHESTER. — New York: Jony WILEY and Soxs, 1896. 

tr Catalogue of Minerals and Synonyms alphabetically arranged for the Use 

of Museums. Washington, 1899. 
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A munkát csaknem nélkülözhetetlennek mondhatjuk nagyobb gyűjtemények 
könyvtáraiban, mint minden ásványtani kézikönyv kiegészítőjét. 

ZIMÁNYI KÁROLY. 

DoELTER C.: finige wettere Versuche über das Verhalten der Mineralien 
zu den RönGrTEs schen X-Strahlen. (N. Jahrb. für Min. etc. 1897. I. köt. 

256. 1.) 

E folyóirat 1896. évf. XXVI. kötetében a 246. lapon ismertettük DoELTER 

tanár kisérleteit az ásványok viselkedését illetőleg a RöwxGrTEx-féle X-sugarak 

irányában. Nehány újabb kisérleteinél DoELTER a következő eredményekhez jutott. 

A phenakit egyike a legátbocsátóbb ásványoknak, a felállított sorozat 

II. csoportjában a bórsav elé teendő. Az olivin mint a legtöbb magnesia-silicat a 

kevéssé átbocsátókhoz a VI. csoportba tartozik, közel áll a biotit- és turmalinhoz. 

Ugyancsak ide tartozik a zoisit és titanit, ezek csaknem átlátszatlanok az X-suga- 

rakra. Az idokras az V. csoportba tartozik ; diopsid és soodumen (hiddenit) kö- 

rülbelül úgy viselkedik mint a topáz, IV. csoport. Több lelethelyről származó 

rubint és saphirt megvizsgálva, constatálni lehetett, hogy a saphir mégis egy 

kissé jobban bocsátja át a sugarakat mint a rubin. A beryll (aguamarin) szintén 

inkább átbocsátja a sugarakat mint a smaragdok. Nehány csiszolt smaragd csak- 

nem semmit sem bocsátotta át a sugarakat; általában a sötétszinű smaragdok 

kevésbbé átbocsátók mint a szintelen beryllek. ZIMÁNYI KÁRorxy. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

VII. SZAKÜLÉS 1898. DECZEMBER HÓ 7-ÉN. 

Elnök: BöckH János. 

Az elnök megnyitván az ülést, az e. titkár jelenti, hogy az utolsó szakülés 

óta ismét két tag elhunytáról értesült : 

dr. Hac James állami geologus és az állami természetrajzi museum igaz - 

gatója, a társulatnak 1886 óta tiszteleti tagja, meghalt f. év augusztus 7-én 

Albanyban ; és 

KRÉMER GyökRGY m. kir. bányahivatali főnök Tordán. 

Szomorú tudomásul szolgál. 

Az e. titkárhoz intézett levélben a rendes tagok sorába való felvételét kéri 

MITHOFFER SÁNDOR földbirtokos Ecséden (Heves m.) 

Dr. Kocn Awrar nehány helyreigazítást tesz Haravárs GyurLa vál. tag a 

mult szakülésen tett megjegyzésére.Kk A Harzavárs úrtól említett és a m. kir. föld- 

tani intézet gyűjteményében a Kis-Czellről származó FElephas primigenius BLMB. 

maradvány, mint felszólaló utólagosan meggyőződött ; nem a mésztufa alatt levő 

homokból való, hanem magából a mésztufából; így a homok diluviális korú nem 

lehet, mint a milyennek Haravárs GyuLa úr hitte. 

kV. 0. 4330 1. 
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Előadások : 

1. dr. BCHAFARZIK FERENCZ: Nyitra megye ipari szempontból fontosabb 

. közeteitv ismerteti és mutatja be. Előadó a mult nyáron azon helyekre tett geolo- 
giai kirándulásokat, a honnan a földtani intézetnek már előzetesen beküldöttek 

iparilag használható anyagokat. Röviden jellegezve a megye oro- és hydrographiá- 

ját, fővonásokban a hegységek geologia: szerkezetét ismerteti; geologiai meg- 

figyeléseinek eredményeképen felemlíti, hogy a hegységek mind röghegységek, a 

melyekben a különböző formatiók egy irányban dőlnek és széleiket vetődések 

határolják, ezek közelében több helyen meleg források fakadnak, pl. Pöstyénen és 

Bajmóczon. A kristályos palák a hegységeknek magvát képezik, ezek fölött a dyast 

főképen vörös homokkő képviseli; a mesozoos képleteket képviselő mészkövek és 

dolomitok közül a fiatalabbak inkább a nyugati hegységekben vannak. Az eocaen- 

korú rétegek többnyire szétszórt foltokban vannak, csak Privigye környékén fog- 

lalnak nagyobb területet el; a mediterrán conglomeratok, sarmata és pontusi ré- 

tegek a Brezova-hegység két oldalán telepedtek le. 

Az iparilag értékesíthető kőzetekből előadó bemutatott guarzitokat Bédről, 

Alsó-Elefántról, Kovarezról és Szolcsánról. A két első lelethelyről a kőzet igen 

tiszta és üveggyártásra kitünőnek mutatkozik. Béd közelében 6 m vastag telepek- 

ben egy sovány, elég tűzálló agyag fordul elő. Igen szép fehér és sárga csikolt 

fekete márvány van Kolos-Hradistye környékén; a kőbányákban semmiféle 

vetődés nincs, úgy, hogy 3—4 m hosszú és 1—2 m széles tuskók könnyen fejthe- 

tők. Közel van Jeskó falú, ennek környékén fehér márvány fordúl elő, de ennek 

hátránya, hogy nagyon hasadozott és egyes padokban sok a guarz és föld- 

pátszem. 

Dr. L. Lóczy LaJos vál. tag örömmel tapasztalja, hogy az előadó először em- 

líti az észak-nyugati Kárpátoknak rögös voltát, az ide vonatkozó irodalom nagyon 

keveset szól erről. Ezeknek a hegységeknek a lánczhegységek jellege nincs, ha- 

sonlók a viszonyok a keletibb vidékeken; kimutatható, hogy a Kárpátok belső 

övében, kivéve a kárpáti homokkő zónáját, a hegységek rögösek úgy mint a 

Bakony és Esztergomi hegység. BH hegységek völgyeiben az eocaenrétegek lanká- 

san vagy vízszintesen fekszenek, gyürődések nincsenek; mindezekből kitünik, 

hogy a magyar Alföldet környező hegységek az Alpesek systemájához nem 

tartoznak. 

PETRIK LaJos vál. tag fügyelmeztet arra, hogy az üveggyártásra alkalmasnak 

látszó guarzitokat nem kell túlbecsülnünk, mivel a gyártáshoz való előkészítés 

igen fárasztó és költséges munka, ezért a gyárosok sokkal inkább használják a 
guarzhomokot. 

Dr. SCHAFARZIK FERENCZ erre megjegyzi, hogy az üveggyárosok képviselői 

szóban és irásban is nem csupán homokról, hanem guarzitról is szólnak, s ezért 
hívta fel figyelmüket a nyitramegyei guarzitokra. 

2. Papp KÁROLY: c A magyarországi éleskavicsokról (Dreikanterek)v czímű 

előadásában bemutatja azon szép c Dreikantereket, , melyeket dr. Sraus Mógicz még 

1887-ben a Budapesttől ÉK-re mintegy 15 km-nyi távolságban levő Csömör köz- 

ség határában az ottani kavicstelepből gyűjtött, továbbá azokat, melyeket dr. 

HCHMIDT SÁNDOR 1896-ban Novák JózsEr, PALLAvIcINI őrgróf uradalmi felügyelője 

Földtani Közlöny. XXVIJI. köt. 1898. 24 
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révén Iván sopronmegyei községből szerzett és végül azokat, melyeket dr. Kocn 

AwraL 1896-ban Károlyváros vidékén pontusi homokból gyűjtött. 

Előadó a dreikanter-kérdés rövid vázolása után említi, hogy dr. STAUB 

MóRgicz több mint 10 éve felfedezvén az első magyarországi dreikantereket, a 

még akkor uralkodó BERExDT-féle glaciál-elmélet szerint hazánkban is a diluvialis 

glecser-nyomokat keresték, míg mai tudásunk szerint az élesre surolt kavicsokból 

nagy szelekre következtetünk. A szóban forgó éles-kavicsok Csömör és Iván vidé- 

kén a levantei kavics-telepek felszínén fordulnak elő, anyaguk tehát a levantei 

tóba ömlő folyók hordalékából származik; élesre azonban csak a diluviumban 

csiszolták azon szelek, melyek a futóhomokot és a löszt is felhalmozták. Ezen 

éles-kavicsok tehát szintén tanubizonyságai azon steppe-képződésnek, mely a di- 

huviumban hazánk alföldjét s dombos vidékeit is uralta, melynek faunájából a 

lösz-csigákon kívül hazánkban a következő steppe-állatok ismeretesek: Camelus 

sp., Saiga prisca NEHRING, (Gricetus phaeus fossilis NEHRING, Arctomys bobac 

ScHREB., Vulpes vulgaris fossilis Wornpn. etc. 

Érdekesek a dr. Kocn Awrac-tól felfedezett mészkőből levő éles-kavicsok, 

melyek Károlyváros vidékéről (Fiume-Modrus m.) a severini út mentén kiterjedő 

durva pontusi homokból származnak, s melyekből a pontusi korban is rendkívüli 

légáramlatokra következtethetünk. 

3. Dr. Sraus Móxicz ismerteti MaRroxv A. F. és LAURENT L.. : c Ecamen dune 

collection de végétaux fossiles de Roumaniev czímű értekezését, a mely annál is 

érdekesebb, mivel az első, a melyben Románia fosszil florája van tárgyalva. 

A folyó évi deczember 7-én tartott választmányi ülésen az e. titkár bemu- 

tatja az vAnnales de Géographiev-ban a társulat kiadásában megjelent geologiai 

térképre vonatkozó ismertetést ; nem különben a november havi pénztári kimu- 

tatást, és az ERzsÉBET királynő szobrára a társulattól lefizetett 100 frtról szóló 

nyugtatót. Tudomásul vétetnek. 

A jövő 1899. évi ülések sorrendje megállapíttatván az ülés véget ért. 

A társulat könyvtára részére érkezett ajándék : 

Baranya vármegye monographiája II. kötet. 



SUPPLEMENT 

FÖLD TANI I KÖZLÖNY 
BEITRÁGE ZUR FRAGE ÜBER PECTEN DENUDATUS UND 

PLEURONECTIA COMITATUS AUF GRUND NEUERER 

UNGARLÁNDISCHER FUNDE. 
Von 

HuGo BöcKHnm.! 

(Mit zwei Tafeln.) 

In neuerer Zeit gelangten mehrere glatte Pecten in die Sammlung der 

kgl. ung. geologisehen Anstalt, die aus ungarischen xcSehlierbildungen, 

stammen. Ich hatte Gelegenheit, dieses Material zu untersuchen, wozu 

mich die kleine Mittheilung des Herrn Univ.-Prof. HILBER in Graz ver- 

anlasste.? 

Herr HILBER weist in derselben auf die Unsicherheit hin, die hinsicht- 

lich der specifiscehnen Charaktere von Pecten denudatus Rxuss besteht. Nach 

REuss? ist námlich Pecten denudatus innen und aussen glatt, obwohl 

auch er erwühnt, dass es ihm bei starker Vergrösserung schien, als wenn 

auf der Oberfláche der Schale die Spuren sehr zarter Radiallinien warnehm- 

bar wáren. 

An der Abbildung von HöRNEst sehen wir im Inneren der rechten 

Klappe feine Linien, aber im Text ist davon keine Rede.? 

: Vorgetragen in der Fachsitzung vom 4. Mai 1898. 

? Hin glatter Pecten aus dem Florianer Tegel und die glatten Pectines von 

Walbersdorf. — Verhanding. d. k. k. geol. R. A. Wien, 1845. p. 249—351. 

: Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. — 

Sitzungsber. d. math -naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1867. Bd. IGY: p.189- 

TÖVIG EBNSS 1 
: Die Fauna des Schliers von Ottnang. — Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Wien, 

1875. Bd. XXV. Heft 4, p. 383, T."XXIV, Fig. 21, 22. 
5 Tech bemerke hier, dass HöRNEs auf p. 383 folgendes von dem von REuss 

abgebildeten Exemplare sagt: cdie am oben angegebenen Orte (d.i. in Rxuss" Arbeit) 

abgebildete Doppelschale stammt aus dem Sehlier von Ottnang, was Russ im Text 

nicht erwühnt, wührend bei Betrachtung des in der Sammlung des k. k. Hof-Mine- 

ralien-Cabinets aufbewahrten Originales, das auch die Fundortsbezeichnung Ottnang 

trügt, kein Zweifel daran entstehen kann, dass dasselbe nicht etwa aus dem Salzthon 

von Wieliczka, sondern aus dem Sehlier von Ottnang stammt.s Das ist ein Irrthum;, 

94 
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Hir8ER bildet Pecten denudatus von aussen mit kaum sichtbaren 

radialen Strahlen. von innen aber gánzlich glatt ab." 

Nach Fucss sind im Inneren der einen Klappe radiale Rippen ;? 

NIEDÍZWIEDZKI dagegen bildet die Schalen als glatte ab.? 

Die Sichtung dieser sich widersprechenden Angaben ist um so wün- 

schenswerther, indem in den Sehlierbildungen von P. denudatus ausser 

innen und aussen glatten Exemplaren aucb innerlieh berippte Schalen ge- 

funden wurden, die sich dadurch der von FoNTANNES besehriebenen Pleu- 

ronectia comitatus náhern. 
Ich konnte im Ganzen 25 orientirbare Schalen untersuchen. Davon 

sind 15 ein Geschenk von Herrn A. GLosz und stammen von Csíz im Comi- 

tate Gömör. Hin Exemplar wurde von dem Bergrathe, Herrn Dr. TH. 

SzowraGn bei Felfalu im Comitate Nógrád gesammelt; 6 Stück gelangten 

im Wege des Herrn Bergdirektor E. HöxrscH von Málé im Com. Gömör in 

die Sammlung der kel. ung. geol. Anstalt; 3 Stück wurden von weiland 

Dr. K. HoFMANnN bei Szopok (Com. Baranya) gesammelt.! 

Besonders die Exemplare von Csíz sind sehr werthvoll, nicht nur weil 

sie gut erbalten sind, sondern auch deshalb, weil sie in grösserer An- 

zahl von einem Fundorte vorhanden sind. Die Form dieser Exemplare ist 

mehr oder weniger schief, vorneigend, aber selbst bei den Formen eines und 

desselben Fundortes ist die Sehwankung gross. 

Die grössten Exemplare sind beiláufig 60 mm hoch und 58 mm breit, 

. wenn die Form mehr abgerundet ist; bei den sehieferen Exemplaren ist die 

Breite um 4—5 mm kleiner als die Hőhe. 

Beide Schalen sind schwach convex und ziemliech gleichförmig; der 

Wirbel ist spitz ; die Ohren sind klein; auf der linken Schale das vordere 

grösser als das hintere. Der Schlossrand dieser Schale ist beinahe gerade ; 

der áussere Rand der Ohren bildet mit ihm einen stumpfen Winkel; der 

obere Theil des áussersten Randes neigt sich ein wenig dem Sechlossrande zu. 

Am Grunde des vorderen Ohres der rechten Klappe sieht man gut den 

für den Byssus dienenden Ausschnitt. Das Ohr neigt sich ober diesem 

denn Reuss sechreibt es zwar nicht im Text, aber in der Tafelerklárung (p. 182): 

cFig. 1. Pecten denudatus Rxuss aus dem Schlier von Ottnang.s 

1 Neue und wenig bekannte Conchylien aus dem ostgalizischen Miocün. — 

Abhandl. d. k. k. geol. HR. A. Wien, 1874—1882. Bd. VII, p. 31. T. IV, Fig. 7. 

? Über einige Fossilien aus dem Tertiür der Umgebung Rohitsch-Sauerbrunn 

und über das Auftreten von Orbitoiden innerhalb des Miocüns. — Verhandl. d. k. k. 

geol. R. A. Wien, 1884, p. 379. 

3 Zur Kenntniss der Fossilien des Miocöns bei Wielic-ka und Bochnia. — 

Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, 1887. Bd. XCIV. 

p.: 15, Big. 1 

4 Aus Ungarn sind ausserdem nur noch von Borbolya (Walbersdorf) und 

von Márczfalva (Marz) Exemplare des P. denudatus bekannt. 
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Ausschnitt nach vorne und zwar in veránderliehem Maasse. Hierauf 

geht es nach oben zu und sehreitet nach rückwárts. Der obere Rand neigt 
sich bei beiden Onren innen über eine tiefe Furche, in welche, so scheint 

es, der sich einkrümmende obere Rand der Ohren der linken Klappe 
hineinpasst. 

Die Ligamentgrube ist dreieckig und nicht sehr tief. Aus ihren unte- 

ren beiden Ecken entspringen zwei sich verdickende Leisten, von denen 

die eine nach vorne, die andere nach hinten verlauft. Beide Leisten endigen 

am Grunde des üáussersten Randes der Ohren in je einen stumpfen kegel- 

förmigen Zahn. 
Auf der linken Schale sind die vordere und hintere Leiste und der Zahn 

ziemliech gleich stark; auf der rechten Schale aber ist die vordere Leiste 

um vieles scehwácher, ebenso auch der Zahn, was bei der Orientirung gut 

verwendbar ist. 

Der Muskeleindruck ist rundlich-oval und liegt tiefer als der innere 

Theil der Schale, wodurch auf dieser eine Verdickung zustande kommt, 

die auf dem Steinkerne eine Furche zurücklösst. Dies, sowie die Beschaffen- 

heit der Ohren und des Sehlosses weisen auf jene nahe Verwandtsehaft hin, 

welche zwischen unseren Formen und Pseudamusium corneum besteht. 

Im Inneren der Schale unten sieht man bei einigen Exemplaren gut 

den Manteleindruck. 

Die Schale selbst ist dünn, hornartig, zerbrechlich. Auf ihrer áusse- 
ren Oberfláche sind feine, concentrische Zuwachsstreifen gut sichtbar. Diese 

sind auch an den Ohren zu sehen. 

Bei jungen Individuen ist ausser diesen Zuwachsstreifen die üáussere 

Oberfláche der Schale glatt, aber manchmal auch bei den grösseren Exem- 

plaren; bei den meisten der letzteren kann man aber noch eine feine 

radiale Streifung sehen. 
Das Innere der Schale ist bald glatt, bald faltig, bald stumpfrippig. 

Im Allgemeinen ist die rechte Schale glatt, die linke gerippt, aber es giebt 

auch solche Exemplare, wo die Sache verkehrt ist. Auf der rechten Schale 

aber kommen keine Rippen vor, sondern höchstens feine Falten. 

Manches Exemplar ist in seinem Jugendzustande in seinem Inneren 

glatt und wird erst spüter rippig, und dem entsprechend beginnen die 
Rippen nur in dem zweiten Drittel der Schale, worauf schon HILBER 

hinwies. Die Zahl der Rippen ist sehr veründerliech ; bei entwickelten Exem- 

plaren betrágt sie beilüufig 50. Nicht alle Rippen durchziehen das ganze 

Innere der Schale; zwischen zwei gánzlich auslaufenden Rippen ist stets 
eine im zweiten Drittel der Scebalenhöhe versehwindende eingefügt.? 

X Ich bemerke, dass auch bezüglieh der Berippung der FONTANNES schen 

Pleuronectia Controversen auftauchten; insoferne FONTANNES in seinem Werke xelLes 
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Die glatten Formen stimmen vollstándig mit P. denudatus überein, 

besonders gilt dies für die jungen Exemplare und eben ein solches bildete 

1muss ab; dagegen weisen die berippten Formen alle charakteristisehen 

Eigenschaften von Pleuronectia comitatus Fowr. auf. Zwischen beiden 

eiebt es dann zahllose Variationen, so. dass man nach meiner Meinung 

diese beiden Arten mit einander vereinigen muss. 

DAcco zieht in seinem Werke über die Mollusken des piemontesischen 

und liguriscehen Tertiárs Pleuronectia comitatus mit Pseudamustum oblon- 

gum Purun. zusammen. Auf Grund dessen muss man für Pecten denudatus 

und Pleuronecha comitalus die Bezeichnung Pseudamusium oblongum 

PHrnL. anwenden.! 

In der Gesellschaft von Pseudamusium oblohgum kommen auch 

solche Versteinerungen vor, die identisch sind mit den charakteristisehen 

Versteinerungen des Sehliers von Ottnang u. zw. bei Csíz: Aturia aturit 

Basr. (3 Ex.), Ficula condiíta BRowNG. sp. (1 Ex.) Schizaster Laubei 

R. Hönx. (4 Ex.); zahlreiche. unbestimmbare Lucina, Tellina, ete.:; zwei 

Lamna-Zöáhne; mehrere einzelne Korallen und zahlreiche Pflanzenreste. 

Ausserdem kommt eine sehr interessante Pholadomwya vor, die sehr 

nahe steht zu der von SCHAFFER besechriebenen Pholadomya Iuchsi? und 
der von Ponzr (J. fossili del Monte Vaticano. — Atti d. Reale Acc. dei 

Lincei, t. III, ser. IIa, 1876. t. II.) aufgestellten Pholadomya Vaticana. 

Mehr und besseres Material würde ich benöthigen, um diese Art eingehend 

bestimmen zu können, umso mehr, nachdem die angeführten zwei Arten 

so sehr einander üáhnlich sind, wie es schon SCHAFFER selbst eingestebt, dass 

es mir fraglich ist, ob sie nicht eine und dieselbe Species vertreten. In An- 

betracht des interessanten Vorkommens habe ich die Pholadomya von Csíz 

abzeichnen lassen. Ferner fand sich 

bei Málé : Aturia aturi Basr. und eine Tellina sp. ; 

moll. plioc. de la vallée du Rhones sagt, dass die linke Schale von Pl. comitatus 

innen glatt ist, die rechte dagegen 40—42 Rippen habe.(Auf p. 200 im II-ten Bande. 

In seinem Werke Le bassin de Visany giebt er die Zahl der Rippen auf40—50 an.) 

In seinen früheren Werken sagt er aber gerade von der linken Schale, dass sie ge- 

rippt sei. Es scheint, dass er sich hier geirrt hat, denn einige Zeilen weiter unten 

schreibt er: cles individus gui, de méme gue le type, ne mesurent gue 40 sur 

45. millim., ne comptent a Vintérieur de la valve gauche, gue 30—Á40 cötes.s 

1 T mollusechi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria.. P. XXIV. 

Pp. 52. S4Acco sebreibt Amussium und ceitirt RumpHIrus (1711). Mir stand nur die 

Übersetzaung von RumpHIus aus dem Jahre 1766 zur Verfügung, in welecher Amau- 

sium steht. 

: Der marine Tegel von Theben—Neudorf in Ungarn. — Jahrb. d. k. k. geol. 

R. A. Wien, 1898. Bd. XLVII, p. 537 und 2 

Pholadomya Fuchsi, ein neues charakteristisches Fossil aus mediterranen Tief- 

segbildungen. — Verhdlgn. d. k. b. geol. R. A. Wien, 1898. No. 8. p. 217. 
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bei Felfalu : Solenomya Doderleini Maxen, Tellina, Nucula sp. 

bei Ettes: Schizaster Laubei R. HöRwx.; ausserdem eine unbestimm- 

bare Turritella: die aber sehr nahe steht zur Turritella Rabae Nip., 

die NIppZWIEDZKI von Wieliczka beschrieb.? 

Diese Versteinerungen im Vereine mit Pseudamusium oblongum be- 
welsen es unzweifelhaft, dass dem Schlier von Ottnang entsprechende Bil- 

dungen in den Comitaten Gömör und Nógrád genug verbreitet sind. Das 

Gestein ist ein thoniges, wesentlich kalkiges, sehr sandiges Sediment, wel- 

ches in friscehem Zustande von bláulicher, verwittert von gelblicher Farbe 

ist. Im Sehlemmrüűckstande konnte ich einige sehlecht erhaltene WForami- 

niferen und Cidaris-Stacheln beobachten. 

Das Alter dieser Ablagerungen muss man mit der grössten Wahrschein- 

lichkeit in das untere Mediterran verlegen, obwohl in dieser Beziehung 

noch fernere Untersuchungen nothwendig sind. 

? Was sehliesslich die verticale Verbreitung von Pseudamusium oblon- 

gum betrifft, so verbreitet sich dieses Fossil unserem heutigen Wissen nach 

vom unteren Mediterran bis zum Pliocán, aus welchem es FONTANNES als 

Pleuronectia comitatus beschrieb. 

Tafelerklárung. 

Taf. V. Fig. 1, 83 und 4. Pseudamusium oblongum (PHIrn.) von Csíz (Comitat Gömör). 

Fig. 1 öussere Ansicht, Fig. 3 und 4 innere Ansicht. 

Taf. V. Fig. 2. ... ... Pseudamusium oblongum (PwHIn.) von Málé (Comitat Gömör) 

aus der dortigen Ziegelei. Innere Ansicht. : 

Taf. VI. Fig. 1 und 3.  Pseudamustum oblongum (PHIL.) von Csiíz (Comitat Gömör). 

Fig. L üussere Ansicht, Fig. 3 innere Ansicht. 

Taf. VI. Fig. 2... ...  Pseudamusium oblongum (Pnrn.) von Felfalu (Com. Nógrád). 

Innere Ansicht. 

Taf. VI. Fig. 4—6. . . "Pholadomya sp. von Csíz (Comiiat Gömör). 

Die Figuren sind in natürlicher Grösse angefertigt und die Originale derselben 

befinden sich in der Sammlung der königl. ungar. geologischen Anstalt. 

k Zur Kenntniss der Fossilien des Miocüns bei Wieliczka und Bochnia. — 

Sitzungsber. der math.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, 1887. Bd. XCIV. p. 18. 
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DIE NEUERE CHEMISCHE ANALYSE DES ALKALISCHEN METALL- 

HYDROCARBONATISCHEN WASSERS DER MARGIT-OUELLE 

UND DIE UMSTÁNDE DER BILDUNG IHRES WASSERS. 
Von 

Dr. [. v. ILogsvaYv.! 

Die Mineralwásser des Comitates Beregh beweisen es am auffallendsten, 

dass sich ihre Zusammensetzung in verhültnissmüssig kurzen Zeitperioden 

veründern kann, ja selbst dass einzelne auch versehwinden können. Die 

Ursache dieser Veránderung kann eine verschiedene sein.? Es kann nám- 

lich geschehen, dass die irgend ein mineralisches Wasser liefernden Schichten 

schon ausgelaugt sind und dass zur Auslaugung geeignetes Wasser mit 

Schichten von anderer chemischer Zusammensetzung in Berührung tritt ; 

es kann sein, dass die Auslaugung unter der Mitwirkung anderen Druckes 

und Temperatur vor sich geht; oder es kann vorkommen, dass zu dem 

Mineralwasser Süsswasser, eventuell Mineralwasser von anderer Zusam- 

mensetzung hinzufliesst, wobei es möglich ist, dass das Süsswasser nur die 

Dichte des Mineralwassers veründert, aber es kann auch das geschehen, 

dass ob einerlei Süss- oder Mineralwasser sich mit ihm vermenge, seine 

Zusammensetzung in Folge der Wechselzersetzung sich verüándert. 

Mineralwásser können versehwinden, wenn das müchtige Hilfsmittel 

des Wassers bei der Auslaugung, das Kohlendioxyd, manchmal das Oxygen 

sehr abnehmen; eventuell wenn das zur chemischen und geologischen 

Arbeit geeignete Wasser schon alles ausgelaugt hat, was es auf seinem Wege 

antraf und bis zu der der Lösung widerstehenden Schichte gelangte; oder 

endlich scehliesslich, wenn das Mineralwasser seinen Weg verándernd, an 

anderer Stelle hervorbricht. 

Eine dieser Bedingungen, vielleicht auch mehrere, kann Rechnung 

ablegen über die Veránderung der Zusammensetzung der Mineralwásser des 

Comitates Beregh und erklürt auch das, weshalb von den auf dem Gebiete 

dieses Comitates entsprungenen oder entspringenden Mineralwássern 80- 

viele einander nicht unterstützende Angaben in Verkehr kamen, woruber 

schon Dr. L. TRAXLER schrieb.? Aber der Gedanke an diese Bedingungen 

1 Vorgetragen in der Sitzung vom 6. April 1898. 

: Dr. L. v. ILosvax: Über die Veründerlichkeit der chemischen Zusammen- 

setzung der Mineralwüsser. — Földtani Közlöny, Bd. XX, p. 434. 

3 Über einige vermeintliche Mineralguellen des Comitates Bereg. — Földtani 

Közlöny, Bd. XX, p. 439. 
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mahnt zur Vorsicht, wenn wir über die literarisehen Angaben der Mineral- 

wüsser einer Gegend die Kritik wagen, denn eine jede gegenwürtige Be- 

obachtung ist nur für den heutigen Zustand giltig; sie kann dagegen für 

die Vergangenheit eben so wenig negativ sein, wie für die Zukunft positiv. 

Es ist selbstverstündlich, dass wenn wir aus den Daten der chemi- 

sehen Analyse auf die Veránderung der Zusammensetzung eines Mineral- 

wassers folgern wollen, so muss man die Analyse mit der grössten Strenge 

durchführen. Unsere Folgerungen sind nur in dem Falle berechtigt, wenn 

wir die Genauigkeit der Ouantitát eines jeden einzelnen Bestandtheiles 

controllirt haben. Es ist richtig, dass die Methoden der chemischen Analyse 

noch nicht so prücis sind, dass wir die einzelnen und hauptsáchlich 

jene Bestandtheile, welche in geringer Ouantitát vorkommen und bei ver- 

hültnissmássig verwickeltem Vorgehen in leichter lösliehen Verbindungs- 

formen abscheidbar sind, so bestimmen könnten, dass wir trotz der gróss- 

ten Vorsicht, einen mehrere Prozente betragenden Fehler nicht begehen 

könnten:; wenn aber die Resultate der zu verschiedenen Zeitráumen aus- 

geführten Analysen das beweisen, dass die Mittel der als vertrauenswürdig 

gehaltenen Bestimmungsdaten sich voneinander auffüllig in vielen Prozen- 

ten unterscheiden, dann sind die constatirten Werthe auch solche, dass 

man aus ihnen auf die Veránderung oder Nichtveránderung des Mineral- 

wassers folgern darf. 

Nachdem der Besitzer des c Margit) - Mineralwassers, Herr PAUL BER- 

TALAN, im Sinne der hygienischen Erfordernisse das Wasser von Jahr zu 

Jabr immer sorglicher betraut und die Mögliehkeit ausgesehlossen ist, dass 

wegen der Unvollkommenheit dieser Betrauung in das Becken dieses Mi- 

neralwassers aus dem atmosphárischen Niederschlage oder von wo anders- 

her süsses Wasser gelange; so dachte ich, dass die zu verschiedenen Zeit- 
ráumen ausgefübrten chemischen Analysen dieses Wassers für die Veránde- 

rung der Zusammensetzung der Mineraiwásser ein lehrreiches Beispiel ab- 

geben dürften. Dass diese meine Auffassung richtig ist, beweist hinreichend 

folgende, zum dritten Male ausgeführte Analyse. 

[z 

Das analysirte Wasser wurde am 16. August 1897 in Flaschen ge- 

schöpft. Die Temperatur des Wassers betrug 11,47 C, die Mitteltemperatur 

der Luft am 16. August 15,879 C, der Luftdruck 765 mm; das specifische 

Gewicht bei 19.27" C — 1,0092. 

Das Wasser ist farblos, geruchlos, von schwachem laugischem Ge- 

schmack mit dem die eisenhaltigen Sauerwásser charakterisirenden Neben- 

geschmack. 

Das in das Wasser getauchte blaue Lakmuspapier röthet sich sehwach, 
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schon nach kurzer Zeit geht diese Farbe in Blau über, anzeigend, dass die 

jöthung nur das im Wasser gelöste Kohlendioxyd verursachte. Das in das 

Wasser getauchte rothe Lakmuspapier bláut sich rasch, das Curcumapapier 

wird braun. Aus diesem Farbenwechsel können wir folgern, dass in dem 

Wasser Alkalimetall-Hydrocarbonate sind, welche an der Luft zu normalen 

Carbonaten werden. 
Das Wasser trübt sich nach mehrstündigem Stehen mit weisslicher 

Farbe. Diese Trübung verursacht zunáchst in Folge der Entfernung des 

Kohlendioxydes das sich ausscheidende Ferrocarbonat. Spüter scheidet sich 

aus dem Wasser gleichviel ob in offen stehender oder verschlossener Flasche 

ein rosenfarbiger Niederschlag ab; und zwar um so mehr, je unvoll- 

stündiger die Flasche verschlossen war und Bisen enthült. 

Der feste Rückstand des Wassers über 2007 C erhitzt, bráunt sich 

anfangs, spüter noch stárker erhitzt, wird er wieder weiss. Daraus können 

wir darauf folgern, dass in dem Wasser ein gelöster organischer Körper ist. 

Nach den mit dem Rückstande von beiláufig 28 kg Wasser ausgeführ- 

ten gualitativen Untersuchungen sind die guantitativ bestimmbaren Be- 

standtheile: Natrium, Kalium, Lithium, Calcium, Magnesium, Eisen, Chlor, 

Sehwefelsüure, Borsáure, Kohlensüure. In Spuren kommen vor : Sötrontium, 

Mangan, Aluminium. Unter diesen ist verhültnissmássig die Ouantitát des 

Aluminiums die geringste. 

Salpetersüure, Phosphorsüure kommen in diesem Wasser selbst in 

Spuren nicht vor ; dagegen sind salpetrige Süure und Ammonia in Spuren 

nachweisbar. 

Unter den Zerfallsprodukten des organischen Körpers war Ameisen- 

süure erkennbar. 

10 

Die Ouantitát der einzelnen Bestandtheile bestimmte ich nach be- 

kannten Methoden und aus der folgenden Tabelle können wir ersehen, dass 

ihre Bestimmung aus wieviel Wasser, in welcher Verbindungsform ge- 

schah und dass wieviel in Grammen ausgedrückt, von jedem Bestandtheil, 

1000 g Wasser enthalten. 

(M. s. die Tabellen I. a. S. 360 d. ung. Textes). 

Die erste Colonne der 1-ten Tabelle enthált den Namen und das Zei- 

chen des Bestandtheiles, die zweite das Gewicht des zur Analyse benützten 

Wassers in Grammen; die dritle die zur Messung des Bestandtheiles ge- 

wáhlte Verbindung und das Gewicht derselben in Grammen ; die vierte das 

Gewicht des Bestandtheiles in Grammen und zwar im abgemessenen Was- 

ser und in 1000 g Wasser. 
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IR 

Die Bestimmung der Menge des gesammten Kohlendioxydes. 

hi 

1 Aus wieviel ! Das Kohlendioxyd in g. 

A 7 8 JJ Wasser HEZ 
Das Wasser wurde geschőpft I. géődkah die ásemessének in 1000 

 Bestimmung o [8 ——— e — e 
] NAP BE BAL ENE 

am 15. August 1897 Abends um 7 Uhr 250 cm 12650 50600 
cé. 46. a 1897 Morgens a 7 cx 900 a 1.0418 5.2090 
(( 16. (( 1897 fi Ze ( j 900 (( 1.04SS 52440 

c 16. a 1897 MűttagB. ar 1 04 ils 25907 e ! 12937 5,1748 
(16. ( 1897.-Abende eset ver 50 1.2897 5.1308 

ij Mittelwerth : ! 5,1637 

Die III. Tabelle auf S. 361 des ung. Textes giebt die Zusammenstel- 

lung des Gewichtes in Grammen (2. Colonne) und die Aeguivalents-Pro- 
zente, (3. Colonne) der Bestandtheile in 1000 g Wasser. 

Wenn wir an Stelle des in den Normalcarbonaten enthaltenen 

Kohlensáurerestes den in den Hydrocarbonaten befindliehen Hydrokohlen- 

süurerest, ferner an Stelle des Kieselsáureanhydrids das Metakieselsáure- 

hydrat berechnen, dann ist 

4,1505 g HCO, statt 2,0412 g CO, 

0 0422 S ESSIOZ ETO 0S2ZST SL 0T 

zu nehmen, und somitin 1000 9 Wasser das Gewicht der Bestandtheile 

s 5 9032 0 

(M. s. Tabelle IV auf S. 361 d. ung. Textes, in welcher die Bestand- 

theile in 1000 g Wasser zu Salzen gruppirt sind; unter letzteren kommen 

Normalcarbonate vor.) 

Halbgebundenes und freies Kohlendioxyd — 3,1225 g. 

(M. s. Tabelle V a. S. 362 d. ung. Textes, in welcher die Bestandtheile 

in 1000 g Wasser zu Salzen gruppirt sind; unter letzteren kommen 

Hydrocarbonate vor). 

Freies Kohlendioxyd (C0,) ( AAS8 9 ERT: ISem 

Glühverlust (1000 g Wasser) 0,0955 g 

j Oxygenverbrauch ... ..  0,0038 g 
Gesammtes Ammoniak . ... 0,000103 gy 

Albuminoidammoniak  " .... 0,000023 g. 

Controllversuche. 

Il. 726,45 g Wasser mit wasserfreiem Natriumcarbonat 

eingedampít und bei 1807 C bis zum constanten Gewichte 

getrocknet, gab 2,8637 g festen Rückstand. Dieser auf 10009 
Wasser berechnet.... Sás Bel get ezaz E E tut ések ezet Sz 9, 942076 

x Das Ammoniak habe ich mit dem Calorimeter bestimmt. 
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2. Dieser Ruckstand, vorsichtig so lange erhitzt, bis seine 

bráunliche Farbe versehwand, verlor 00694 g. Der für 

1000 g Wasser berechnete Glühverlust .... 0 .... 0... sz. 00955-8- 

Das unmittelbar gefundene Gewicht der das GIhen 

überstandenen :Bestandtneie reza see tét hsz E — 3,9465 g. 

3. Der aus den Daten der Analyse DÖrSChAAlS feste 

Rückstand, die Kieselsáure als Anhydrid, das Bisen als Ferri- 

oxyd, die Borsaure an Natrium gebundenen Metaborsüáurerest 

SEHÖMMENE Pest jaltet ESNE ARE tét [NN ezt E ERRE 3,8342 g 

4. Der feste Rückstand von a 710, 88 g NY asét zu Sulfa- 

ten umgewandelt, bis zuam constanten Gewicht erhitzt, ergab 

5,6268 g Rückstand. Das Gewicht der aut 1000 g Wasser 

ÜMGETrEGhTSLeNY TLKáNe e ee ző EL RÉEN KASE A 1 E ZER EE S DTOTST0S 

Das Gewicht der aus den Daten der NÜEE beleélte 

ten Sulfate, die Kieselsáure als Anhydrid, das Eisen als Ferri- 

oxyd, die Borsáure als an Natrium gebundenen Metaborsáure- 

rest genommen .... .... ETNA ÜSS etés; NÁLT ds ety Né MÉ —IH0SOJTOS 

Il 

Holgerung. 

Aus der dritten Tabelle ersehen wir, das in dem aMargit,-Mineral- 

wasser jetzt ebenso wie früher, sich unter den die Basis bildenden Be- 

standtheilen das Natrium mit seinen 8581: unter den Sáureresten die 

Kohlensüure mit ihren 95,02 Aeguivalentsprocenten charakteristiseh her- 

vorheben, und nachdem die Salze der übrigen Süuren im Vergleiche zur 

Ouantitát der Hydrocarbonate in verscehwindend geringer Menge vorkom- 

men, so können wir ohne Übertreibung sagen, dass dieses Wasser unter 

den alkalischen Hydrocarbonatwássern seines Gleichen nicht hat. 

IE 

Die Vergleichung der Analysen des .Margitv-Alkalisch- 

Hydrocarbonatwassers. 

Von den Daten der VI. Tabelle (Die HRSHLASA Bestandtheile und ibre 

Aeguivalents-Procente in 1000 g Wasser) auf 5. 363 d. ung. Textes ver- 

dienen unsere Aufmerksamkeit folgende : 

I. Das Aeguivalentsprocent des Natriums nahm zu, das des Cal- 

ciums ab. 

2. Das Magnesium kam 1897 und 1877 mit denselben Aeguivalent- 

procenten vor, obwohl seine absolute (Ouantitüát 1897 grösser ist als 1877. 

3. Die Ouantitát des Kaliums, Lithiums, Bisens verringerte sich. 

4. Das Chlor nahm 1888 bedeutend ab, aber 1897 gleichte es sich 
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beinahe wieder vollstáündig aus und überstieg um etwas den Werth 
von 1877. 

5. 1888 versehwand die Borsáure günzlich, erschien aber 1897 wieder. 

6. Die Ouantitát der in der Form von Carbonat respective Hydrocar- 

bonat befindlicehen Salze war 1888 beiláufig um 509/9 grösser als 1877; 

wührend sich 1897 im Vergleiche zur Ouantitát von 1888 wieder eine Ab- 

nahme um 29/9 zeigt. 

7. Die Summe der Bestandtheile, die Kohlensáure in der Gestalt von 

normalem Carbonat vorausgesetzt, ist 1888 um 26,349/9, 1897 um 12,259/9 

grösser als 1877 ; sehliesslich 

8. 1897 ist vom freien Kohlendioxyd 8,4-mal mehr vorhanden als 1877. 

Die Basis unserer Folgerungen wird um so sicherer, wenn wir be- 

rechnen, um wie viel Procente das Gewicht der einzelnen Bestandtheile in 

1000 g des zu verschiedener Zeit geschöpften Wassers von einander 

abweichen. 

mege szo ejterhie etna aba zdesn 

1877 1888 

ermittelten Daten enthielt das Wasser 

in 1888 in 1897 in 1897 

Na um 33,37"/o mehr "Na um 20.949/o mehr Na um 11,31"/o weniger 
Be. a 546419.4 f "Mg c 1214 c ( Mg c 5392 c mehr 
GON a KZSÖVE a MAGOS KEK ÖK a CO, c 1424 c weniger 
510, a 4227 e ( 8631 CGKEÉSZÜSS STAN ENE VLEKKE GZ Ze ee 
K €. LISTS Sx e weniger 1 ISO 32 TE 510, c 20.36 c weniger 
Takes tö ale ( IK c 17.13 c weniger IK ú. "EG DAN AAL at 
(Gen ect állá Kögyeei c Il c 3943 a ( METESZ a KZT ÉSZ K ( 
Mg c 2714 ( JELGZENN ETTE MESZÁR EA fi Ca a 1380 a € 
GIN ége I SZG GZ tet péáe HOSSZAN ZÁOSST keré EGZKEGESTEZŰR ZET TEA 
50, € 8,86 a ( 50, WEZDÜDH ét (t S0, ( 1250 ( (t 

BO, gánzlich versehwunden [[ BO, c 5231 c I BO, — 

In Anbetracht dessen, dass das Gewicht der in 1000 g Wasser ge- 

fundenen Bestandtheile nicht in demselben Verhültnisse zu- oder abnahm, 
in welchem sich die Dichte des Wassers veründerte ; ferner in Anbetracht 

dessen, dass die Veránderung der Ouantitát der einzelnen Bestandtheile 

nicht gleichsinnig ist, ist es natürliech, dass wir es in diesem Falle nicht mit 

der Veründerung der Concentration einer Lösung eines Salzgemenges von 

constanter Zusammensetzung, sondern mit der Lösung einer den Charak- 

ter des Mineralwassers nicht berührenden, aber unter verschiedenen Ver- 
háltnissen sich bildenden und daher in seiner chemischen Zusammen- 
setzung sich veründernden Salzgemenges zu thun haben. 

Diese Folgerung kann ich zur Zeit nur mit den Daten der Analyse 

unterstützen ; aber ich glaube, dass wir in der Zukunft mit áhnlichem Ziel 

alle jene physikalischen Bigenschaften benützen werden, mit welchen wir 
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die Gleichheit öder Verschiedenheit der Concentration respective Z/usam- 
mensetzung der Salzlósungen entsecheiden können. 

Und wenn wir jetzt alle Ursachen ergründen, welche sich bei der 
Veránderung der Zusammensetzung des Wassers der aMargit-Ouelles zu- 
sammenwirkten, so müssen wir als die eine Ursache das annehmen, dass 
der die Lösung bewirkende Gehalt an Kohlendioxyd im Wasser zunahm 
und dadurch die Lösungsfáhigkeit des Wassers bedeutend grösser wurde; 
eine andere Ursache aber wáre die, dass jene Schichten, in welehen die Aus- 
laugung geschieht, dieselben Bestandtheile nicht geleichmássig vertheilt, 
eventuell nicht in der in gleichem Maasse auslaugbaren Verbindungsform 
enthalten. Das Versehwinden und Wiedererscheinen der Borsáure beweist 
uns unzweifelhaft, dass nicht in einer jeden der das Mineralwüsser erzeu- 

genden Schichten irgend ein Borsüure enthaltendes Mineral oder (Gestein 
vorkommt und wenn das Wasser dieser Borsáure enthaltenden Sehichte 
jene schon ausgelaugt hat, das Mineralwasser so lange frei von Borsáure sein 
wird, bis es nicht wieder eine solche, die Sure enthaltende Schicht antrifft. 

Unter simmilichen Bestandtheilen sind es zwei, das Magnesium und 

gemüss der nachfolgenden VIII. Tabelle das Kieselsáureanhydrid, deren 

nicht absolute, sondern relative Ouantitát in den Jahren 1877 und 1897 

übereinstimmte. Aber 1388 war weniger Magnesium, dagegen mehr Kie- 

selsáureanhydrid als in 1877, wie auch 1897; daraus können wir wieder 

darauf folgern, dass auch in den einzelnen Sehichten zwischen den das 

Magnesium und das Kieselsüureanhydrid lieferaden Verbindungsformen 

irgend eine, sich periodisch wiederholende Gleichförmigkeit sei. 
Nachdem sich unsere praktischen Arzte besser orientiren können, 

wenn sie die Bestandtheile des Mineralwassers zu Salzen gruppirt sehen, 

so theile ich sie auch in dieser Form mit. Die VIII. Tabelle enthált Car- 

bonate, ferner die procentuale Zusammensetzung der vorausgesetzten fixen 

Bestandtheile, die IX. die Hydrocarbonate. (S. S. 366 d. ung. Textes). 

GESELLSUHA FTSBERICHT E. 

VII. VORTRAGSSIIZUNG VOM 7. DEZEMBER 1898. 

Vorsitzender : JOgHANN BöcKH. 

Der e. Secretür zeigt das Ableben folgender Mitglieder an : 

Dr. JamEs HAcL, Professor, Staatsgeologe und Director des Staats-Natur- 

historischen Museums in New-York; seit 1886 Ehrenmitglied unserer Gesell- 

schaft ; starb am 7. August 1898 zu Albany ; 

GsoRG KRÉMER, kel. ung. Bergamts- Vorstand zu Torda. 
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Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden empfohlen : 

Herr ALEXANDER MILHOFFER, Gutsbesitzer zu Hcséd (Com. Heves), empf. 

durch den e. Secretár. 

Vor Beginn der Vortrüge meldet sich der Prof. Dr. A. Kocn zur Richtigstel- 

lung der vom Herrn J. Hanavárs in der Vortragssitzung vom 9. November 1898 

gemachten Bemerkung. (M. s. 5. 352). Wie sich Vortr. an dem im Museum 

der kel. ung. geol. Anstalt niedergelegten und bei Kis-Czell gefundenen Reste 

von kElephas primigenius Bume. durch persönliehe Untersuchung überzeucen 

konnte, stammt derselbe nicht aus dem unter dem Kalktuff liegenden Sande, 

sondern aus dem Kalktuff selbst; daher der Sand nicht diluvialen Alters sein 

kann, wie dies Herr Hanavárs behauptete. 

Es foleten nun folgende Vortráge an die Tagesordnung : 

1. Dr. F. SCHAFARZIK : c Vorlage und Bespredhumg der industriell verwerth- 

baren wichtigeren (xesteine des Comitatecs Nyitra. 

Vortr. sechildert kurz die oro- und hydrographischen Verhültnisse des Co- 

mitates und in Hauptzügen die geologische Structur desselben, wie sie 1hm aus 

persönlicher Untersuchung bekannt jst. Er erwühnt, dass die Gebirge dieses Ge- 

bietes simmtlieh Schollengebirge sind, in welchen die verschiedenen Formatio- 

nen alle in einer Richtung streichen, und Verwerfungen begrenzen ihre Rin- 

der, in deren Nühe an mehreren Orten warme Ouellen ausbrechenr, so z. B. bei 

Pöstyén und Bajmócz. Den Kern der Gebirge bilden die krystallinischen Scbiefer, 

auf welehe sich der rothe Sandstein der Dyas lagert. Von den die mesozoischen 

Bildungen veriretenden Kalksteinen und Dolomiten lagern die jüngeren vorwie- 

gend auf den westlichen Gebirgen ; die eocánen Schiechten liegen meistens in zer- 

streuten Flecken, nur in der Umgebung von Privigye nehmen sie ein grösseres 

Gebiet ein. Die mediterranen Conglomerate, die sarmatischen und pontischen 

Schichten lagerten sich zu beiden Seiten des Brezova-Gebirges ab. Von den i1n- 

dustriell verwerthbaren Gesteinen zeigt Vortr. NOuarzite von Béd, Alsó-Elefánt, 

Kovarcz und S/olcsán vor ; das Gestein der zwei zuerst benannten Localitüten ist 

rein und erweist sich als vorzüglieh zur Glaserzeugung. In der Nühe von Béd 

kommt in 6 m müchtigen Lagern ein magerer, aber genügend feuerfester Thon 

vor. Sehr sehönen, weiss und gelb geaderten schwarzen Marmor findet man in 

der Náhe von Kolos- Hradistye ; im Steinbruche kommt keine Verwerfung vor, so 

dass 3—4 m lange und 1—2 m breite Blöcke leicht auszubrechen sind. In der 

Umgebung des zu jener Localitát nahe liegenden Dorfes Jeskó kommt weisser 

Marmor vor, aber er hat zu seinem Nachtheile viele Söprünge und enthült in ein- 

zelnen Bönken viel Ouarz und Feldspath. 

Dr. L. v. Lóczy vernahm es mit Freude, dass der Vortr. als Erster die Nord- 

west-Karpathen als Schollengebirge erwáhnt; denn die hieher bezüglieche Litera- 

tur spricht sehr wenig davon. Diese Gebirge haben nicht den Character der Ket- 

tengebirge ; ülnlich sind die Verhültnisse in den östlichen Gegenden und es lüsst 

sich nachweisen, dass in der inneren Zone der Karpathen, mit Ausnahme der des 

Karpathensandsteines, die Gebirge Schollen sind, so wie der Bakony und das 

Gebirge von Esztergom. In den Thülern dieser Gebirge liegen die eocinen 

Schichten nur schwach geneigt oder horizontal; Faltungen kommen in ihnen 

. 
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nicht vor und aus all dem geht hervor, dass die das ungarische Alföld umsüumen- 

den Gebirge nicht dem Systeme der Alpen angehören. 

L. PrrkIx meint, dass man die zur Glaserzeugung sich verwendbar zeigen- 

den Ouarzite nicht überschátzen möge; denn ihre Aufbereitung ist mühevoll und 

kostspielig; weshalb die Glasfabrikenten dem Ouarzsand den Vorzug geben. 

Dr. F. ScHAFARZIK erwidert, dass die Vertreter der Glasfabriken in Wort und 

Schrift nicht nur vom Sande, sondern auch vom Ouarzit sprechen, und deshalb 

richtete er ihre Aufmerksamkeit auf die Ouarzite des Comitates Nyitra. 

2. K. Parr bespricht in seinem Vortrage cÜber Dreikanter aus Ungarns 
jene Dreikanter, die Prof. M. Sraus schon im Jahre 1887 in der nordöstlich ca 

15 km von Budapest entfernt liegenden Schotterablagerung in der Gemarkung 

der Gemeinde Csömör sammelte ; ferner jene, die Prof. Dr. A. ScHminr 1896 von 

dem Gutsinspector des Markdrafen JosEr PaLnavicisr aus. der Ortschaft Iván im 

Comitate Sopron erhielt, und sehliesslieh die von Prof. A. Kocn ebenfalls 1896 

im pontischen Sande der  Umgebung von Károlyváros (Croatien) gesammelten 
Exemplare. 

Nach einer kurzen Schilderung der Dreikanter erinnert Vortr. daran, dass 

man zur Zeit, als Prof. M. Sraus die ersten ungarlündisehen Dreikanter fand, 

unter dem Hinflusse der damals herrschenden BEREwxDr-sehen Glacialhypothese 

auch in unserem Vaterlande den Spuren der diluvialen Gletseher nachgieng ; un- 

serem heutigen Wissen nach lassen aber die Dreikanter auf die Vorherrschaft 

grosser Stürme folgern. Die erwühnten Dreikanter von Csömör und Iván liegen 

auf der Oberfliche der levantinischen Schotterablagerungen; ihr Material ist 

daher das Transportmaterial der in den levantinischen See sich ergiessenden 

Flüsse; kantig aber schleiften es jene Winde, die den Flugsand und den Löss 

aufthürmten ; sie sind daher ebenfalls Zeugen jener Steppenbildung, die im Dilu- 

vium das Tiefland und die Hügelgegend unseres Vaterlandes beherrschte und aus 

welcher Epoche ausser den Lösssehnecken nocb folgende Steppenthiere bekannt 

sind : Camelus sp., Saiga prisca NEHR., Cricetus phacus fossilis NpHR., Arctomys 

bobac BcHREB., Vulpes vulgaris fossilis Wonpn. ete. 
Interessant sind die von Prof. A. Kocn im Kalkstein entdeckten Dreikanter 

Dieser Kalkstein kommt in dem groben pontischen Sande vor, der sich bei Károly- 

város entlang des Weges nach Severin ausbreitet. Es lüsst sich daraus auf auch in 

der pontischen Zeit vorherrschende aussergewöhnliche Luftströmungen sehliessen. 

3. Dr. M. Sravtg bespricht die von A. F. MaRrov und L. LAURENT verfasste 

Abhandlung: .Examen dune collection de végétaux fossiles de Roumanmie,s 

welche schon dadurch an Interesse gewinnt, dass sie die erste Publication ist, die 

über die vorweltliche Flora Rumüniens Mittheilung macht. 

In der am 7. Dezember 1898 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses berich- 

tet der e. Secretür ausschliesslieh über interne Angelegenheiten der Gesellschaft. 
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Kelt Budapesten, 1897 május 9-én. 

Dr. SrauB Móricz, 
e. titkár, 

FRANKLIN-TÁRSULAT  NYOMZÁJA, 
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. FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR, FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK 

Dr. STAUB MÓRICZ ís Dr. ZIMÁNYI KÁROLY,  Í 
A TÁRSULAT TITKÁRAT. 

(A JELEN FÜZET TARTALMA A BELSŐ LAPON.) 

BUDAPEST, 1898. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 
ézet évkönyve XII. kötetének 2. füzetét, illetőleg a XI. kötet 7- és 1) 

FOLDTANI KOZLONY. 
(GEOLOGISCHE MITTKEILUNGEN.) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

t ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

REDIGIRT VON 

Dr. M. STAUB und Dr. K. ZIMÁNYI, 

SEOCRETÁRE DER GESELLSOCHAFT. 

(INHALTSVERZEICHNISS S. AUF DER INNENSEITE.) 

BUDAPEST, 1898, 

EIGENTHUM BER UNGARISCHEN GEOLOGISUHEN GESKELLSCHAFT. 

E füzettel a társulat rendes tagjai a magyar kir. földtani int 

A magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala: Budapest, V. ker., Földmivelésügyi 
m. kir. miniszterium palotája, a hová minden közlemény intézendő. 

(Alle die ung. geol. Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender Adresse zu versehen : 

Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, V. ker., földmivelésügyi m. kir. miniszterium palotája.) 
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A ,, Földtani Közlöny" havi folyóirat Magyarország földtani, 
ásványtani és őslénytani megismertetésére s a földiani ismeretek 
terjesztésére. Megjelenik havonkéni két vagy három nyoltczadréti 

ívnyi tartalommal. A magyarhoni földtani társula? rendes tagjai 

5 jot évi díj fejében kapják. Előjfizetési ára egész érvre 5 /fri. 

A közlemények tartalmáért és alakjáért egyedül a szerzők felelősök. 

Figyelmeztetés az alapszabályok 18-ik §-ára: 

aA tagsági dij minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely tag évi diját az 
első negyedben be nem fizette, a társulat az illelő összeget a legrövidebb postai 
közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos tag fizeti. 

A TELEN EDZET TARTALMA. 

Értekezések. 
j Lap 

Bück HuGó: Asvány-Ujdonság Budapesten a Kis-Svábhegyről ... -.- --- --- 129 

FRAAs EBERHARD: A bőröstől megmaradt ichthyosaurusok egy uj példányáról — 

(ÁDIGVAL A sé Fe ze EZER tt ÉS KDE É o Éz e ete Se ET TES MV ee ES] 

HoERNEs RuporF: Adalékok a Bakony felsőtriazs megalodontjainak ismeretéhez 

(Tajzojka) a Mező ás A VAK dott Ezek ak eb UNA A GES E SEEN SSE 

ITRAXLER LÁSZLÓ: Spongilla gigantea n. sp. (táblával "2 0 se Ez 15 

Ismertetések. 

NATHORST A. G.: Zur mesozoisehen Flora Spitzbergens..  --- --- --- --- --- 153 

Társulati ügyek. 
Lap 

111. Szakülés 1898. április hó 6-án. — Elhunyt tag. — Uj tagok. — Előadások. — 

1. Hatavárs Gy.: A Budapest vidéki kavicsokról. — 2. MELCzER G.: Ásvány- 

tani közlemények. — 3. ILosvax L.: A luhi Margit-forrás ujabb vizsgálatai 162 

IV. Szakülés 1898. május hó 4-én. — Uj tag. — Előadások : 1. KYZESALYT E rsjé 

A krassó-szörénymegyei szerpentinek chemiai összetétele. — 2. Posewirz T. : 

Saurius maradványok a pécsi alsó lias szénből. — 3. BÖBE 1586: Adatok a 

Pecten denudatus Reuss és a Pleuronectia comitatus Font. kérdéséhez. — 

4 SrauB M.: A folyó vagy szivárgó viz által keletkezett növénylenyomatokhoz 

hasonló képződményekről .. .. éz új Rpereee dé Hete? 

V. Szakülés 1898 junius hó 1-én : Jlóndá tGles 1. PÁLFY MMÓEs Adatok Szákeltű 

Udvarhely környékének geologiai és hydrologiai viszonyaihoz. — 2. Appa K. : 

Az újvidéki artézi kút szelvénye. — 3. Zimányi K.: A kotterbachi pyrit 

kristályalakjai. — 4. SrauB M.: Chondrires Geepperti Gein.-ról ... --- ---,164£ 

Választmányi ülés 1898 április hó 6-áma. "ses neg eat LSE E SSE 06 

Választmányi ülés 1898. május hó"á-ény pee nezese SZE ESÉSE te NEZ s e LOS 

V álasztmányi ülés:1898 junius: hó 1-én saasze lme a E OESN SSE SE RSSE NEON 

ú j 
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INHALTSVERZEICHNISS DES SUPPLEMENTES. 

Abhandlungen : 

H. BöckH: BHine mineralogisehe Novitüt vom Budapester Kleinen Schwabenberg 167 
E. Fnaas : Ein neues Exemplar von Ichthyosaurus mit Hautbekleidung (m. 1. Taf.) 169 

R. HoERNES: Zur Kenntniss der Megalodenten aus der oberen Trias des Bakony 

TŰZTEK SegSÁSTÓ KÖ) ESETRE NR ÉR ER EZ REESE EGK etés Bs ehet DE Aza ezta ézi, sa seat szezti ő 
ILLET RÁRUER S OPONSTL AL ELSÁNLSA DE DB. (10 1 Tat esze jor ra szaz uz sza F.d86 

Gesellsechaítsberichte. 

TILÁYOSÍT AGAS ZU Ű VONA GZ ÁEÜ SOSE BENE SL essen za aeág EGB 

TVE VOLÍZAS HALO 07" VONOM ZAN MIRA SOS AAS ta SA LEN E e a 9 7189 
IR VGÉLYAS SEN EG OTA KS AT SY BZ EN SK Ke te ee dás s MB ell ze 198 

CZ ÜNSEMAdOSSÁATESORUSSORTÓ LE pet mlég a ESZA esd [eg Mék A szaga az 198 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ : 

az 1898 május 1-jétől az 1898 junius 30-ikdig bezárólag. 

(Az 1898. évi 1—4. füzetének boritékán nyugtáztatott befizetések az 1898 januárius 1-jétől az 
15898 április 30-áig bezárólag történtek.) 

Tagsági dijukat lefizették 1898-ra : 

a) Budapesti rendes tagok: dr. Franzenau Ágoston, Liffa Aurél. 
b) Vidéki rendes tagok: Bradofka Frigyes Kapnikbányán, Derzsi K. Ferencz 

Szentesen, Hikl József Nagybányán, Hoznek János Beszterczebányán, dr. Kocsis 

János Kaposvárott, Kovács Demjén Egerben, Reitzner Miksa Körmöczbányán. 

Tagsági dijrészletet fizetett 1899-re : 

Reitzner Miksa Körmöczbányán (1 frt.) 

Előfizető dijukat lefizették 1898-ra : 

M. Kir. Főbányahivatal Akna-Szlatinán (II. félévre). — M. Kir. Sóbányahivatal 

Rónaszéken, (II. félévre). — M. Kir. Sóbányahivatal Sugatagon (II. félévre). 

Oklevéldijat fizettek: Hoznek János Beszterczebányán, Liffa Aurél Budapesten. 

Kelt Budapesten, 1898 junius hó 30-án. 

Dr. SrauB MóRicz, 
e. titkár. 
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A .Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak és a közlöny 
mellékleteinek árjegyzéke az 1898-ik évben. 

( Megrendelhetőók a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, V., 

a földmivelesügyi m. kir. ministertum palotájábam, I. emelet, 52. sz. vagy Kilián Frigyes 

egyetemi könyvkereskedesében, Budapesten IV., váczi-utcza 28. sz.) 

Felhivjuk a tisztelt tagok figyelmét Magyarország geologiai térképéres. 

A társulat tagjai e térképet, a mig a készlet tart, 2 frtért szerezhetik 

meg, mig annak könyvkereskedői ára 6 frt. 

Verzeichniss der Publikationen der ung. geolog. Gesellschaft, 

( Dieselben sind entweder direct durch das Secretariat der (Ggesellschaft [Budapest, V., 

földmivelesügyi m. kir. ministerüun palotája] oder durch den Unitversitáts-Buchhándler 

Friedrich Kilián, [ Budapest, IV., váczi-utcza 28. sz.] zu beziehen.) 

1. Erster Bericht der geologisehen Gesellsehaft für Ungarn. 1852  .. 0 — frt 50 kr. 
2. Arbeiten der geologisechen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856... B Lé ae SA 
3. Ji Tán GYALhóni földtani társulat munkálatai. II. kötet. 1863... --- 5 a — a 
4. a c ri c TES ELV SAKŐS EZ Vékötet 

1867—1870. Kötetenként .. .. ES ESR ETNA ESTE 
5. Földtani Közlöny. 1—IV. évfolyam. 11871—1874. Kötetenként ... 2 4 — a 
6. a fi V—.-IX. a 1875—1879.(Hiányos — Defect) : 

Kötetenként. .. .. ferne szpig 
a a a X. a 1880. Kötetenként sz szei est Nov NK Esett 

a ( pú b a 1881. (Hiányos Defect) EE 

S. c a XII. a 1882. Köteténkőnt ese see Ea eze KKE Stt 
9. a a XIII. ( 1883. ( ES gé 01 ANETTE 

10. a a XIV. a 1884. a Set zt Ek SÜT én NESS ÉT 
118 a a XV. fi 1885. a ie Vt, 9 0 az ÉT 
19. fi ( p.GY E rő 1886. ( ELS Stt Lé Sára tar ás SERT 

13. c XVII CXXVII. c 1887—1897.4 E B. a og 
14. Földtani Értesítő . 1—IIT. ( 1880—1883. Kötetenként ... — a 50 a 
15. A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 

betűsoros tartalommutatója. — (General-Index sümmtlieher Publi- 
cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 1 a — 

16. Néhai dr. Szabó József arezképe..  .. --- 1 c — a 
17. A magyar korona országai földtani viszony ainak rövid vázlata, Buda- 

pest 1897. MEZ ESSMen mazsa (60 va 
18. Geologiseh- montanistisehe Studien der Erzlagerstütten von Rézbánya 

in S. 0. Ungarn von F. Posepny. HATÁ ht Lin AT ése (zar ONNÉENT ESSEK 
19. A selmeczi "bányavidék éreztelér-vonulatai. (Die Erzgünge von 

Schemnitz und dessen Umgebung.) (Szinezett nagy geologiai tér- 
kép. Szöveggel együtt.) Geolog. mont. Karte in Grossformat .. 5 a — a 

20. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester Landes- / 
ausstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau 
und Hüttenwesen) Veér 288 El AZ eltolt SZÁE SOL eze 4 falát ZELKÉR 

21. Kurorte von Ungarn. Dr. Kornel Chyzer. TRABANT TT — a 20 a 
29. Les Kaux Minérales de la Hongrie. ÜSZ8 lő MR tó e tal EN ÉS SZER MTETE ÖS ELÉBÉK 
23. Egy új Echinolampas faj. Dr. "Pá ANYAG AMG Kt SET At Sk E 7 Ze ZTE — a 10 a 
24. Kolozsvár és Bánfi-Hunyad közti vasutvonal. Dr. Pávay TElek... --. — c 10 a 
25. Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — (Jahresbericht 

der K. Ung. Geologischen Anstalt 1883) ... - a zzaetentt NAK Aze zt 
26. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Anstalt für. 1884. 43 At rő 

FRANKLIN-TÁRSULAT  NYOMDÁJA, 
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XXVIII. KÖTET. 1898. JULIUS-SZEPTEMBER, 7—9. FÜZET, 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK 

Dr. STAUB MÓRICZ ís Dr. ZIMÁNYI KÁROLY, 

A TÁRSULAT TITKÁRAI., 

(A JELEN FÜZET TARTALMA A BELSŐ LAPON.) 

BUDAPEST, 1898. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.!) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

REDIGIRT VON 

Dr. M. STAUB und Dr. K. ZIMÁNYI, 

SEORETÁRE DER GESELLSOHAFT. 

(INHALTSVERZEICHNISS 8. AUF DER INNENSEITE.) 

BUDAPEST, 1898. 

EIGENTHUM DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

A magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala: Budapest, V. ker., Földmivelésügyi 

m. kir. miniszterium palotája, a hová minden közlemény intézendő. 

(Alle die ung. geol. Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender Adresse zu versehen : 

Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, V. ker., földmivelésügyi m. kir. miniszterium palotája.) 

kir. földtani intézet évkönyve XII. kötetének 3. füzetét, illetőleg a cGkeneral-Register) 

E füzettel a társulat rendes tagjai a magyar 

német kiadását veszik melléklet gyanánt. 

ete. 
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A ,, Földtani Közlöny" havi folyóirat Magyarország földtani, 
ásványtani és őslénytani megismertetésére s a földtani ismeretek 
terjesztésére. Megjelenik havonkéni két vagy három nyolczadréti 
ívnyi tartalommal. A magyarhoni földtani társulat rendes tagjai 
5 jrt évi díj fejében kapják. Blójfizetési ára egész évre 5 /ri. 

A közlemények tartalmáért és alakjáért egyedül a szerzők felelősök. 

Figyelmeztetés az alapszabályok 18-ik §-ára: 

aA tagsági díj minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi diját az 

első negyedben be nem fizette, a társulat az illelő összeget a legrövidebb postai 

közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos tag fizeti," 

A JELEN FÜZET TARTALMA. 
Lap 

f.Galamthai herczeg; Bsztorházyáe a Sat te ett Ete stee ot te See ze tá res att SEN TSB 

Értekezések. 
Lap 

SCHMIDT SÁNDOR: A gömbnek gyakorlati használata  kristályszámolásban 

(5.AÁbtrávaljo. Stt ta áttett ROB Té ZD NE ERAT, Ezé OSESS RT SK RTSNTKTLO AB 

MELczER Guszráv: Adatok a Budapest környéki calcit iker-kristályainak ösme- 

retéhez (17táblával) Eezs kese nézés het eg ue Kr SZESZES 

HaLaváTrs GyuLra: A domahidai és mérki ős emlős leletek. . .. . .. 907 

KocH ANTAL: Ujabb megfigyelések és gyüjtés Felső-Lapugyon ... ... ... ... 209 

TRAXLER Lászó: A Balaton iszapjának szivacsspiculumai. .. .. .. .. 2296 

LENGYEL BÉLA: A szovátai Illyés-(Medve-)tó. (1 ábrával) -... --- ... ... ... 229 

KALECSINSZKY SÁNDOR : Sókivirágzás a Ruszanda-tó partjáról .. .. .. 0 0 234 . 

Irodalom. 

(13.) WopiIrska Isrváv : A nagybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület mono- 

graphiája. — (14.) FRANZENAU Á.: Fossile Foraminiferen von Markusevec in 

Kroatien. — (15.) FRANZENAU Á.: Adatok Letkés faunájához. — (16.) FRANZENAU 

Á.: Semseya, új nem a Foraminiferák rendjében. — (17.) PRroR G. and 

DPENCER L. J.: The identity of Andorite, Sundtite and Webnerit. — (18.) 

B. K. : Berg- und Hüttenmünnische Mittheilungen aus Ungarn. — (19.) Bey- 

SCHLAG F. : Das Montanwesen auf der Millenniums-Ausstellung zu Budapest. — 

(20.) LAMPRECHT R.: Von dem Montanwesen der Millenniums-Ausstellung 

zu Budapest 1896. — (21.) CHuRcn A. H. A chemical study of some native 

arsenates and phosphates. — (22.) TRsirz P.: A magyarországi székes-szikes 

talajok és azok javitása. — (23.) PELIKAN A.: Der Bisenglanz von Dognácska 

im Banat. — (24. FRANcKE H.: Galenit und Dolomit von Ó-Radna. — 

(25.) PkRrwozwIk E.: A nagyágit chemiai összetétele. — (26.) ELTTINGSHAUSEN 
C.v.: Ueber neue Pflanzenfossilien in der Radoboj-Sammlung der Universitüt 

Tüttióh 2 on e.t ekre sto ÉOKT ESTE Kea KSS HÉ SET TRE EGNKNSRE SNOSRNSRSET 

Hivatalos közlemények a m. kir. Földtani intézetből ... --- 
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INHALTSVERZEICHNISS DES SUPPLEMENTES. 

Abhandlungen : 

A Scnmipr: Die praktische Anwendung der Kugel bei der Krystallberechnung 

(TT Es ZTŐNG ÉRELÜLERST EBET BENE ESÉS SÉT Meg ea (SELLERS LT, LO Va a 1 paszta, zsák 

G. MELczER: Daten zur Kenntniss der Zwillings-Kristalle des JönlkShathas aus 

der: ÜTÜSSbutS vot daDOS 4 , (mas ITTA ÉV tes ee vagz ses zza EN OI 

Seite 

J. HaLaAvÁTS: Die Ursüugerreste von Domahida und Mérk. .. . H.H 29262 

A. KocH: Neuere Beobachtungen und Aufsammlung in Felső-Lapugy. ... ... 265 

L. TRAXLER: Die Scehwammspicula des Schlammes vom Balaton .. .. .. 277 
B. v. LENGYEL: Der Illyés-(Büáren-)JSee bei Szováta (m. 1 Abb.) . .. .. .. 280 

A. KALECSINSZKY: Ausgewittertes Salz vom Ufer des Ruszanda-Sees a SrSaT sze Vagi TRE 

Literatur. 

(15.) PRroR G. T. und SPENCER L. J.: Ueber die Identitüt des Andorit, Sundtit 
und Webnerit. — (16.) PELIKAN A.: Der Eisenglanz von. Dognácska im 

Banat. — (17.) FRANcKE H.: Galenit und Dolomit von Ó-Radna. — (18.) 

CHuRcH A. H.: A chemical study of some native arsenates and phospha- 

tes. — (19.) FgaszENau A.: Semseya, eine neue Gattung aus der Ordnung 

der Foraminiferen. — (20.) FRANZENAU A.: fossile Foraminiferen von Mar- 

kusevec in Kroatien. — (21.) FRANzENAU A.: Beitrüge zur fossilen Fauna 

von Letkés. — (22.) Tgezrrz P.: Ueber die ungarlándisehen Sodaböden und 

deren Verbesserung. 0... .. de 2 Fegge tg AMOTT Pra HE Veszetá tels 

ESZE JG ÜSÁS án eket, Ámtliche Mittheilungen aus der kgl. 08 Geologischen Astala BV 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ 
az 1898 julius 1-jétől az 1898 szeptember 30-ikdig bezárólag. 

Tagsági dijukat lefizették 1898-ra : 

Vidéki rendes tagok: Benacsek Béla Veszprémben, Dologh János Selmeczbányán, 

Kis V. Manó Rozsnyón, Miháldy István Bakony-Szt-Lászlón, Okolicsányi Béla Mar- 

maros-Szigeten, Schreiner János Veszprémben, Süssner Ferencz Felsőbányán. 

A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek: M. kir. állami főgymnasium. 

Makón. — M. kir. állami főgymnasium Zomborban (1898. II-ik félérve). 

Előfizető dijukat lefizették 1898-ra : 

M. kir. Bánya- és Kohóhivatal Felsőbányán, 

Oklevéldijat fizettek ; 

Benacsek Béla, Schreiner János Veszprémben. 

Kelt Budapesten, 1898 szeptember hó 30-án. 

Dr. Sraus MóxiIcz, 
e. titkár. 



A .Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak és a közlöny 
mellékleteinek árjegyzéke az 1898-ik évben, 

( Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, V., 
a földművelésügyi m. kir. ministerium palotájában, T. emelet, 52. sz. vagy Kilián Frigyes 

egyetemi könyvkereskedésében, Budapesten IV., váczi-uteza 28. sz.) 

Felhivjuk a tisztelt tagok figyelmét Magyarország geologiai térképéres. 

A társulat tagjai e térképet, a mig a készlet tart, 2 frtért szerezhetik 

meg, mig annak könyvkereskedői ára 6 frt. 

Verzeichniss der Publikationen der ung. geolog, Gesellschaft. 

( Dieselben sind entweder direct durch das Secretariat der Gesellschaft fFBudapest, V., 

földmivelesügyi m.. kir. ministerium palotájaj oder durch den Universitáts-Buchhándler" 

Friedrieh Kilián, [ Budapest, IV., váczi-utcza 28. sz.] zu beziehen.,) 

1. Erster Bericht der geologisehen Gesellschaft für Ungarn. 1852 .. — frt 50 kr. 
2. Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856... 5 a — a 
3. A magyatlígai mrs setzées társulat munkálatai. II. kötet. 1863... ... 5 a — e 
4. a a ( III, IV. és V. kötet. 

1867—1870. Kötetenként VELŐ EL Tee ZA — 
5. Földtani Közlöny. 1—IV. évfolyam. 11871—1874. Kötetenként ... 2 — e 
6. a a V.-IX. a 1875—1879.(Hiányos — Defeet) 

Kötetenként. 1 a — e 
ve u a 9.68 a f880." Kötetenként nezz eze üs ád Net kát 
8. € a XI. e 1881. (Hiányos Defeect) ... 
9. a a XII. a 1882. TIRÖTeteN Kös 8 az Lá ela Na EST 

10. a a p.€sú B a 1883. € fee SA 5 c — e 
1418 a € XIV. a 1884. e ST EA EEEN ELEN TEEESSE 
19. a € XV. a TSSa s A a SAN Gas Ár CZ Sa stég 
1 [83 a fi XVI. tt 1886. a VE NN ES EZRES ezés AE VE 
14. c XVII —XXVIII. c 1887—1897. gő b c — a 
15. Földtani Értesítő . 1—ITI. a 1880—1883. Kötetenként  .. — a 50 s 
" A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 

betűsoros tartalommutatója. — (General-Index sömmetlicher Publi- 
cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 1 a — a 

16. Néhai dr. Szabó József arezképe.. ... 0... 1 a — e 
17. A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Buda- 

PESG ASZ els éees VENESEÉ GÜÉN 
18. Geologiselh- -montanistische Studien der Erzlagerstütten von Rézbánya 

in 8.0. Ungarnivon B. Rosepny 4874 Er HOSSZH attó SEN LO a EZÉ 
19. A selmeczi bányavidék  éreztelér-vonulatai. (Die Erzgünge. von 

Schemxnitz und dessen Umgebung.) (Szinezett nagy geologiai tér- 
kép. szöveggel együtt.) Geolog. mont. Karte in Grossformat .. 5 a — e 

20. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester  Landes- 
ansstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau 

" nund Hüttenwesen) HR dé sző PSS N d zsé ezét ze e IZÉT AGÁKONÁSS 
21. Kurorte von Ungarn. Dr. Kornel Chyzer. Cs SZAMOS ZGAÉA ÜK — a 20 a 
29. Les Eanx Minérales de la Hongrie. 18787 2 Zhan ett a Ze RŰ KNKN 
23. Egy új Echinolampas faj. Dr. Pávay Elek 2. .-. .-- --. — "4 10 e 
24. Kolozsvár és Bánfi-Hunyad közti vasutvonal. Dr. Páv ay Elek... .. — a 10 e 
95. Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — (E LSEZHRERB 
vá K. Ung. Geologischen Anstalt 1883) ... ... es Ba KEK 

. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Aunstalt für 1884... 0... 1 c — a 

FRANKLIN-TÁRSULAT  NYOMDÁJA, 



XXVIII. KÖTET. "1898. OKTÓBER-NOVEMBER. 10-11. FÜZET. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULA1 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK 

Dr. STAUB MÓRICZ és Dr. ZIMÁNYI KÁROLY, 
A TÁRSULAT TITKÁRAI. 

(A JELEN FÜZET TARTALMA A BELSŐ LAPON.) 

BUDAPEST, 1898. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

REDIGIRT VON 

Dr. M. STAUB und Dr. K. ZIMÁNYI, 

SECRETÁRE DER GESELLSOHAFT. 

(INHALUSVERZEICHNISS S. AUF DER INNENSEITE.) 

BUDAPEST, 1895. 

EIGENTHUM DER UNGARISCHEN GEOLOGISUCHEN GESELLSCHAFT. 

A magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala: Budapest, V. ker., Földmivelésügyi 
m. kir. miniszterium palotája, a hová minden közlemény intézendő. 

(Alle die ung. geol. Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender Adresse zu versehen : 

Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, V. ker., földmivelésügyi m. kir. miniszterium palotája.) 

á tartozó térképet utólagosan küldjük meg) és 

éklet gyanánt. 

ését (német kiadását) veszik mell 

t kiadványát (a hozz 

a m. kir. földtani intézet 1896-ról szóló évi jelent 

E füzettel a társulat rendes tagjai a magyar kir. földtani intéze 



A , Földtani Közlöny" havi folyóirat Magyarország jföldíiani, 
ásványtani és óslénytani megismertetésére s a földtani ismeretek 
terjesztésére. Megjelenik havonkéni két vagy három nyolczadréti 
évnyi tartalommal. 4 magyarhoni földtani társulat rendes tagjai 
5 Jr évi díj fejében kapják. Eójizetési ára egész ére 5 Jrt. 

A közlemények tartalmáért és alakjáért egy edül : a szerzők felelősök. 

Figyelmeztetés az úlapszadályok 18- ik §-ára: 

aA tagsági dij minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi diját az 

első negyedben be nem fizette, a társulat az illelő összeget a legrövidebb postai 
közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos tag fizeti, ház 

AZ JELEN EÜZBETTÁRVALMA . 
z 3 Lap 

A magyarhoni Földtani Társulat az 1898. évi október 6-án tartott rendkivüli 
választm:: ülésének ) jegyzőkönyvező ét Sőt ezet tt) za her B LE KESZEN 

Értekezések. . 

Haravárs GyYuLA: A budapest-vidéki kavicsok kora. (Két ábrával) --- --- --- 291 
Dr. SrauB MónRicz: A folyó vagy szivárgó viz által keletkezett növénylenyoma- 

tokhoz hasonló képződményekről. (Egy ábrával) ..- SSERL AE a [/ 
KALECSINSZKY SÁáspoR: A budapesti eskütéri hidfő munkálatainál kitört artézi 

hévyiz cehetalái életazése Es zek Ebet TE ea ee ZTE E EE ÜT 

Ismertetések, 

Uj ásványok .—.. --- 2 ss pit 312 
CHESTER A. H.: A catalogue of minerals alphabetically aranged. with their che- 

mical composition and gynonyms... E ge s ÉL E ét E tea B 

Irodalom. 

Am. kiri földt Antózetjévi jelentése! 14893-KŐL Zs SEN MET ASEES Ete stee e ASS 

Társulati ügyek. 

VI. Szakülés 1898. november 9-én. — Herczeg ESZTERHÁZY) PÁL a társulat 
, pártfogójának elhunyta. — Tagajánlások. — 1. az PáurY M.: Az 1896—98. évek- 
ben felvett Magura jelü lap bemutatása. — 2. Dr. Kocn A.: Egy új geologiai 
taneszköz. — 3. Dr. Kocn A. : Czetmaradványok Kolozsvárról. — 4. BENE G.: 
Az algák közreműködése a kőszénképződésben .... KÉRSZ et VE NE Es sgt; Ve 
Rendkívüli választmányi ülés 1898. október hó 6-ám --- --. --- --- --- —- 330 
Választmányi ülés 1898 nővember hó 9-én.-- ---  -—-7 --- 1-2 --- - 22 --2 330 

INHALTSVERZEICHNISS DES SUPPLEMENTES. 
Seite 

Protokoll der am 6. October 1898 abgehaltenen ausserordentlichen Sitzung des 
Ausschusses "der ung.:geol. Gesellséhatbsz 2 sz sszdk ezel usez o Tee A SUB 

Abhandlungen : 

J. HaLavárs : Das Alter der Schotterablagerungen in der Umgebung von Budapest 333 
Dr. M. SrauB: Ueber die durch fliessendes oder sickerndes Wasser erzeugten 

pflanzenáhnlióhén" Abdrücke cs Ses es SEM Beata sat Mását e SNEK EE 

ge 



: Seite 

A. v. KALECSINSZKY: Die chemische Analyse der wáhrend der Vorarbeiten beim 
Brückenköpfe am Sechwurplatze von Budapest ausgebrochenen artesischen 
FLLEETÜ GÉEZÉES EAN ELESÉS ÉSK SE 9 ÖLE VENL EZEN SK SS rk 0 EZ VET e ZEKE E 

z Gesellschaftsberichte. 

VI. Vortragssitzung am 9. November 1898. .. . Cgo Ún LE 
Ausserordentliche Sitzung des Ausschusses am 6. October 1898 . ál CYNRÁÉe. ég Át ásta 
Sitzung des Ausschusges KEZESSÉGET SEB AZ ES  e a belei ete dee! EÜ 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ 
az 1898 október 1-jétől az 1898 november 30-ikdig bezárólag. 

Hátralékos tagdijukat lefizették : 

Horusitzky Henrik, Legeza Viktor, Papp Károly, dr. Posewitz Tivadar Buda- 
pesten, Hofmann Ráfáel Bécsben, Geologiai-palasontologiai Nemzeti Muzeum Zágrábban. 

Tagsági dijukat lefizétték 1898-ra : 

a) Budapesti rendes tagok : 

Belházy János, Bélaváry-Burchard Konrád, Duma György, dr. Fialowsky Lajos, 
Horusitzky Henrik, dr. Lendl Adolf, dr. Melczer Gusztáv, Nagy László, dr. Nuricsán 
József, Paszlavszky József, dr. Schmidt Sándor, Szathmáry Béla, dr. Szterényi Hugó, 
dr. Téry Ödön, dr. Thirring Gusztáv, Veress József, dr. Wagner Jenő, Wein János, 
Wettstein Antal, dr. Winkler Lajos. 

b) Vidéki rendes tagok : 

Andreics János Petrozsényen, Baczoni Albert Kassán, Beutel Engélbert Nadrágon, 
Bibel János Oraviczán, Búza János Sárospatakon, Hichel Lipót Ujbányán, Franzl 
Ernő Nadrágon, Fritz Pál Maros- -Ujvárott, Gerő Nándor Inaszón, Glanzer Gyula 
Baranya- Szabolcson, Gombossy János Beszterczebányán, Gy. Gyürky Gyula Ózdon, 
Hudoba Gusztáv Nagybányán, ifj. Jahn Vilmos Nadrágon, dr. Konka Károly 
Pozsonyban, Klekner László Betléren, Kuncz Péter Pomázon, Matyasovszky Jakab 
Pécsett, dr. Mártonfi Lajos Szamos-Ujvárott, Petrovits András Krompachon (vasgyár) , 
Péter János Pécsett, Poor János Nagy-Károlyon, Schmidt Géza Salgó-Tarjánon, 
Siegmeth Károly Debreczenben, Singer Bálint Nagy-Mányokon, Steinhausz Gyula 
Nagyágon, Themak Ede Temesvárott, Torma Zsófia Szászvárosban, Tribus Antal 
Petrozsényen, Veress József Felsőbányán. 

c) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületel : 

Kaláni Bánya- és Kohó-Részvénytársulat Központi Igazgatósága Budapesten, 
Esztergom sz. kir. Városa, Ó-Casino Egerben, Vasipar-Társulat Igazgatósága Nadrágon, 
Geo-palaeontologiai Nemzeti Muzeum Zágrábban. 

d) Magyarországon kivül lakó tagok : 

Dr. Hoernes Rudolf Gráczban. 

Előfizető dijukat lefizették 18598-ra : 

M. kir. áll. Főreáliskola Budapesten V. ker. — M. kir. középiskolai tanárképző- 
intézeti gyakorló Főgymnasium Budapesten. — Salgó-Tarjáni Kőszénbánya- Részvény- 
Társaság Petrozsényi Bányaüzem Vezetősége Budapesten. — M. kir. Bánya- és Kohó- 
hivatal Kapnikbányán. — M. kir. Bánya- és Fémbeváltó Hivatal Abrudbányán. — 
Káth. Gymnasium Selmeczbányán. 

Oklevéldijat fizettek : ti 

Horusitzky Henrik, Papp Károly Budapesten. 

Kelt Budapesten, 1898 november hó 30-án. 

ú Dr. Srau8 Móxgicz, 
a. I e. titkár. 



A Magyarhoni Földtani Társulat" kiadványainak és a közlöny 
mellékleteinek árjegyzéke az 1898-ik évben, 

( Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, V., 

a, földmivelésügyi m. kir. ministerium palotájában, I. emelet, 52. sz. vagy Kilián Frigyes 

egyetemi könyvkereskedésében, Budapesten IV., váczi-utcza 28. sz.) 

Felhivjuk a tisztelt tagok figyelmét Magyarország geologiai térképérev.. 

A társulat tagjai e térképet, a mig a készlet tart, 2 frtért szerezhetik 

meg, mig annak könyvkereskedői ára 6 frt. 

Verzeichniss der Publikationen der ung. geolog. Gesellschaft. . 

( Dieselben sind entweder direct durch das Secretariat der (Gesellschaft [Budapest, V., 

földmivelesügyi m. kír. ministerium palotája] oder durch den Universítáts-Buchhándler 

Friedrich Kilián, [Budapest, IV., váczi-utcza 28. sz.] zu beziehen.) 

1. Erster Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn. 1852  -. 0 — írt 50 kr. 
2. Arbeiten der geologisehen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856. Ezt SET 

3. A magyarhoni földtani társulat munkálatai. II. kötet. 1863... --- 5 c — a 
4. a ( ( a ( TET LV e és VT "kötet 

i8671870. Kötetenkéntr Ses klet ezet sék ett há st tke a SE et SES NEE et KS zeztttttő 
5. Földtani Közlöny. 1—IV. évfolyam. 1871—1874. Kötetenként .... 2 dett 
6. k 4 V—.-IX. a 1875—1879. (Hiányos — Defect) 

Kötetenként. .. ... Ren FL 

7/6 a a p.€i a 1880. "Kötetenként 2, 5 ess KED EK IZÉRE 
ep a d XI. a 1881. (Hiányos Defeect)  ... 
9. 4 fi XII. fi 1882. . Kötetenként sas ess zsé a OS RE öle 

10. a a XIII. ( 1883. a ME EV RKO V GLIESE 
1 8 fi fi d.4 he u 1884. ( att RÉSEK LE 9 ges este 

12. fi (( 9 Vén a 1885. (as ezásó Baz 8 a 4 — a 

3. a ( XV a 1886. a EZEK NE A 4. a ei 

14. a , a XVII-XXVII. a 1887—1897.4 ENée VE VETSAA S RÉS AT 

15. Földtani Ertesitó  1—III. a 1880—1883. Kötetenként  .. — ac 50 s 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 
betüsoros tartalommutatója. — (General-Index sümmetlicher Publi- 

cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 12 áz Sá 

16. :Néhiai ar. Szabó. Józset arezkópösszi Szerzett gő sz keszen dö ete Az VSSEKÉN 

17. A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Buda- 
pest 18975 sze sakk Dest gek ee e ae zá ölsz LOVAS 

18. Geologiseh-montanistisehe Studien der Erzlagerstátten von Rézbánya 
in" 8. "0. Ungarnivon "E. PoSopiny. sötet s SSE etes sea tk E KÉT ESEEŐ 

19. A selmeezi bányavidék  éreztelér-vonulatai. (Die IErzgünge von 

Schemnitz und dessen Umgebung.) (Szinezett nagy geologiai tér- 

kép. Szöveggel együtt.) Geolog. mont. Karte im Gróossformat  .-- 5 a — 

20. A budapesti országos kiállitás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester]l Landes- 
ausstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau : 

und Hüttenwesen) Elnezest s EGEN "han ezzek KÉS EE rezet SAKSNEST 

91. Kurorte von Ungarn. Dr. Kornel Chyzer. 1885 ... --- --- --- — a 20 a 

92. Les Eaux Minérales de /]a Bongrió.: 18787 055 őze sk ag BERtáT ző ANNE 
23. Egy új Echinolampas faj. Dr. Pávay Filek 2. -—. --- --- —-- — a 10 a 
924. Kolozsvár és Bánfi-Hunyad közti vasutvonal. Dr. Pávay Elek... ... — c IO sa 
25. Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — (Jahresgbericht 

der .K Ung. Geologisehen Anatalt H1880) ső dést Sz ES oz AS KELNE Szeszeáttt 
96. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Anstalt für 1884... .. 1 a — a 
— — — gr —— 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 

sagájásázádli 



XXVIII. KÖTET. 1898, DECZEMBER. 12. FÜZET, 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
HAVI FOLYÓIRAT 

KIADJA 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK 

Dr. STAUB MÓRICZ és Dr. ZIMÁNYI KÁROLY, 
A TÁRSULAT TITKÁRAI, 

(A JELEN FÜZET TARTALMA A BELSŐ LAPON.) 

BUDAPEST, 1898. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

REDIGIRT VON 

Dr. M. STAUB und Dr. K. ZIMÁNYI, 

SEORETÁRE DER GESELLSOHAFT. 

(INHALTSVERZEICHNISS 8. AUF DER INNENSEITE.) 

BUDAPEST, 1898. 

EIGENTHUM DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSUCHAFT. 

A magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala: Budapest, V. ker.. Földmivelésügyi 

m. kir. miniszterium palotája, a hová minden közlemény intézendő. 

Alle die ung. gev1. Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender Adresse zu versehen : 

(Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, V. ker.. földmivelésügyi m. kir. ministerium palotája.) 



A ,, Földtani Közlöny" havi folyóirat Magyarország jföldtani, 

ásványtani és őslénytani megismertetésére s a földiani ismeretek 
legjesz tésére. Megjelenik havonként két vagy három nyolczadréti 
évnyi tartalommat. A magyarhoni földtani társulat rendes tagjai 

5 Ji évi díj fejében fapják. Zőjizelési ára egész épre ő Ífrt. 

JA közlemények tar talmáért és alakjáér t egy edül a szerzők felelősök. 

"Figyelmeztetés az tüldesettütéluok 18-ik §-ára: 

aA tagsági dij minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi diját az 
első negyedben be nem fizette, a társulat az illelő összeget a legrövidebb postai 
közvetítés utján szedi be, . a 2 mely esetben a postai költséget a hálralékos tag fizeti, 

A JELEN FÜZET TARTALMA. 
Értekezések. 

Lap 

BöckÓH HuGó: Adatok a Pecten denudatus és a Pleuronectia comitatus kérdé- 

séhez magyarországi leletek alapján. (Két táblával)  .-- 2... 7... .... -.- 353 

Dr. Tnosvax LaJos: A Margit, alkalifém-hydrocarbonatos víz ujabb chemiai 

elemzése és képződésének körülményei EE E ez ság VSZ EE el AVES 357 

§ 
Ismertetések. 

CHESTER A. H.: A dictionary oFethe names kot tmerals JEE Eset see DIA 

DOoELTER C.: Einige weitere Versuche über das Verhalten der Minezáhág zu 

ÜSNn S RÖNTGEN Séhen öX- ira hl s stét es a E ézet akt St Ke EEEN EZÉ OKS 

Társulati ügyek. 

VII. Szakülés 1598. deczember hó 7 -én. — Elhunyt tagtársak. — Tagajánlás. — 

Dr. Kocn A. helyreigazító felszólalása. — 1. Dr. SCHAFARZIK F.: Nyitra megye 

ipari szempontból fontosabb kőzetei. — 2. Papp K.: A magyarországi éles kavi- 

csokról (Dreikanterek). — 3. Dr. SrauB M.: MARIowx A. F. és LAURENT L.: 

c:HBxamen dune collection de végétaux fossiles de Roumaines czimü munkájuk 368 

Választmányysülés 1898 4ECZEMBET ÁNÓ ZEN NAN EZASK BENOE ESÉS SEE EE S NSKA 

INHALTSVERZEICHNISS DES SUPPLEMENTES. 
Abhandlungen : 

Seite 

H. Böcgn: Beitrüge zur Frage über Fecten denudatus und Pleuronectia comitlatus 

auf Grund nenuerer upgarlündischer Funde (Mit zwei Tafeln) ... ... ... 371 

L. v. ILosvaY: Die neuere chemische Analyse des alkalisehen-metall-hydrocar- 

bonatischen Wassers der Maxrgit-Ouelle und die Umstünde der Bildung 

ire5. WASBÓLS szöge lyek erléaa ag vá vs AZ "B KELEK He zá e VLÉZY STT E Sz NNRSNKE ESETE 

Gesellschaftsberichte. 

VIT, Vortragesítzungi apa 7. Dezémber, 189894 zzzettese ét átt Köd etési etet SA MES ÉKE StÉS B 

Ditzung des Ausschusses am 7. Dezember 1898... 2. 0... 2-2 ..J9 0.3 384 
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sz ktat nag zá yt epit alátsei szel EGÜLÉON a J e § 7 ŐBLST SEEN, 
égy eza set n A a e TÉL A 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ 

az 1898 deczember 1-jétől az 1898 deczember 61-ikéig bezárólag. 

Hátralékos tagdijukat lefizették : 

Kalecsinszky Sándor Budapesten, Starna Sándor Dubnikon, . Válya Miklós 

Budapesten. 

Tagsági dijukat lefizették 1898-ra : 

a) Budapesti rendes tagok : 

Gesell Sándor, Kalecsinszky Sándor, dr. Lengyel Béla, Válya Miklós. 

b) Vidéki rendes tagok : 

Almásy Andor Sóvárott, Alexy György  Zalathnán, dr. Ágh Timót Pécsett, 

Bertalan Alajos Mernyén, Csató János Nagy-Enyeden, György Albert Resiczán 

Henrich Viktor Petrozsényen, dr. Héjjas Imre Csurgón, Hoffmann Richard Salgó- 

Tarjánon, Jelinek Ernő Ozdon, Joós István Diósgyőrött, Kondor Sándor Felsőbányán, 

Kremnitzky Amandus Akna-Szlatinán, Milhoffer Sándor Ecséden, Riegel Vilmos 

Aninán, Rombauer Emil Brassóban, Ruffiny Jenő Dobsinán, Schneider Gusztáv 

Rozsnyón, Starna Sándor Dubnikon, dr. Szádeczky Gyula Kolozsvárott, Szellemy 

László Oláhláposbányán. 

c) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek : 

Premontrei Főgymnasium Szombathelyen, Reform. Főgymnasium Miskolczon. 

Előfizető dijukat lefizették : Éj 
M. kir. Bánya- és kohóhivatal Oláhláposbányán. A 

Oklevéldijat fizettek : 

" György Albert Resiczán, Milhoffer Sándor Ecséden, dr. Czirbusz Géza Nagy 

Károlyon. j 7 

Tagdijukat lefizették 1899-re : 

Hollósy Jusztinián Kis-Czellen. — Drenkovai kőszénművek gondnoksága Ber- 

szászkán. 

Előfizető dijukat lefizették 1599-re : 

M. kir. Bányahivatal Körmöczbányán. — M. kir. Főbányahivatal Akna-Szlatinán 

(félévre). — MM. kir. Sóbányahivatal Rónaszéken (félévre). — M. kir. Sóbánya 

hivatal Sugatagon (félévre). — M. kir. Bányaigazgatóság  Selmeczbányán. 

Kelt Budapesten, 1898 deczember hó 31-én. 

Dr. SrauB Mónicz, 
e. titkár. 



A Magyarhoni Földtani Társulat" kiadványainak és a közlöny 
mellékleteinek árjegyzéke az 1898-ik évben. 

( Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, V., 

a földmivelésügyi m. lrir. ministerium palotájábam, I. emelet, 52. sz. vagy Kilián Frigyes 

egyetemi könyvkereskedésében, Budapesten IV., váczi-utcza 28. sz.) 

Felhivjuk a tisztelt tagok figyelmét Magyarország geologiai térképére. 

A társulat tagjai e térképet, a meddig a készlet tart, 2 frtért szerezhetik 

meg, mig annak könyvkereskedői ára 6 frt. 

Verzeichniss der Publikationen der ung. geolog, Gesellschaft. 

( Dieselben sind entweder direct durch das Secretariat der Gesellschaft [Budapest, V., 

földmivelesügyi m. kir. 

Em 049 9 ma 

5. Jag Közlöny. 1—IV. évfolyam. 1871—1874. Kötetenként .. 
6. a V—-—IX. a 1875—1879. (Hiányos — Defect) t 

Kötetenként . "FV Z 
76 fr a bas a 1880. Kötötenként esz üz 
8. a , XI. a 1881. (Hiányos Defeect) .. 
9. a f XII ri 18825 Kötetéenként 29, sea 

10. 4 a XSLT a 1883. c KSS Ae 
11 ( a DOS € 1884. a ékét TO vpáteái 
19. fi f KXN f 1885. a két ezzeő 
GATE ORA k IGVLS dé 1886. kij hi A 
14. c XVII—XXVII. c 1887.—1897.1 ( sast zé 

15. Földtani Értesítő . 1—III. f 1880—1883. Kötetenként  ... , 

16. 
78 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23 
24. 
25. 

26. 

Friedrich Kilián, [ Budapest, IV., váczi-utcza 28. sz.] zu beztehen.) 

. Erster Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn. 1852 

. Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856... 
t § IOSÉYISEhŐ SA tenkántl társulat munkálatai. II. kötet. 1863. ... 

( fű JEE AV rés. kötet; 

1867—1870. Kötetenként 794 E AZTÁN 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 
betüsoros tartalommutatója. — (General-Index sümmetlicher Publi 
cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 
Néhai dr. Szabó József arczképe.. ... --- EdÉ 
A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid. vázlata.  Buda- 
HOSE ÜST A SE es els 1 SE Ve JAZJB 
Geologiseh- -montanistische Studien der "Erzlagerstütten von Rézbánya 
10. 10.40. (Dnigarnyvon "B. ROSE ptgy élt ata e assets Se USE 
A selmeczi bányavidék  éreztelér-vonulatai. (Die Erzgünge von 
Schemnitz und dessen Umgebung.) (Szinezett nagy geologiai tér- 
kép. Szöveggel együtt.) Geolog. mont. Karte in Grossformat . ... 
A budapesti országos kiállitás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester. Landes- 
ausstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau 
und Hűttenwe :sen) 4 6 Sot A OAK Ag AETTÉN Vet 
Karorte von Ungarn. Dr. Kornel Chyzer. NBBD SSEL, KOLAT 
Les Kaux Minérales de la Hónerió 2878 sake tése N zett ENNE 
Egy új Echinolampas faj. Dr. Pávay Elek ... --- KSZN" BEL Z 
Kolozsvár és Bánfi-Hanyad közti vasutvonal. Dr. Páva; ay 7 ékéz Kéz 
Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — PZRÉAKOSTÁBB 
der K. Ung. Geologischen Anstalt 1883) . vet TŐ 

5. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Anstalt für 1884... reles 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMO ÁJA. 
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