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439, 452, 463, 512, 514, 515, 516) — Korund 179, 180, 350, 351 (241, 242, 450, 

451) — Kősó (Konyhasó, Só) 36, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 — Kőszén 24, 189, 191, 535 — Kovapala 

167 — Kristályos pala 24, 25, 26, 44, 159, 179, 339, 357, 404, 405, 406 — Kristal- 

linische Sehiefer (118, 119, 220, 242, 439, 458, 514, 515, 516) — Kupfer (123, 420, 

426) — Kupferpecherz (520). 

Labradorit 360 (461) — Labradorit bytownit 359 (461) — Labradorit trachyt 358 

(459) — Lajtamészkő (-Kalk) 24, 58, 159, 161, 163, 164, 189, 404 (118, 129, 221, 

293, 225, 250, 514) — LandlöB (202, 316, 317) — Lehm (239) — DLeucoxen 346, 

347, 354, 357 (417, 455, 455) — Liasz mészkő (-Kalk) 26 (120) — Lignit 23, 189, 

190, 192, 330 (116, 250, 251, 253, 428) — Limonit 8, 10, 181, 390 (100, 101, 243, 

499) — Liparit 23, 24, 25, 187, 188, 338, 361, (116, 117, 119, 248, 249, 438, 463) — 

Liparittufa 25, 187, 188, 362 (118, 248, 249, 464) — Limnoguarcit 527, 529, 530, 

(583, 585, 586) — Lösz 5, 8, 11, 26, 27, 28, 135, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 

176, 190, 192, 253, 284, 406, 407, 575, 577 (96, 97, 100, 103, 120, 121, 122, 195, 

196, 200, 202, 203, 205, 206, 239, 251, 253, 317, 318, 516, 517, 614, 616). 

Mangánspinell 38, 39 — Magnetit 8, 23, 179, 180, 342, 347, 350, 351, 356, 357, 358, 

360, 361 (100, 117, 241, 242, 442, 448, 450, 451, 457, 458, 460, 461, 462) — Man- 

gan 40, 264, 265, 274, 339, 343 (296, 306, 439, 443) — Malachit 36, 192, 412 

(253, 520) — Marmor (117, 522) — Márga 10, 22, 23, 25, 152, 153, 159, 192, 

983, 284, 322, 326, 328, 329, 403, 404 — Márgás agyagpala 403 — Márgás 

agyag 25 — Márvány 23, 36, 412 — Melaphyr 284, (117, 118) —  Melaphyr- 

tufa 24 (117) — Melaphyr breccia 24 (117) — Menilit homokkő (-Sandstein) 

322 (419) — Menilites agyagpala (-Tonschiefer) 403 (512) — Mergel (101, 116, 

118, 213, 214, 215, 220, 253, 317, 318, 419, 423, 424, 426, 428, 513, 514) — 

Mezőségi tályog (-Tegel) 325 (423) — Mészkő 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 

30.431, (625147, 450, Á52Al53 a 163 seL66 HISZ, 169 AZOKRA to ez 6, 

178, 179, 180, 192, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 271, 272, 

9273, 274, 273, 281, 282, 284, 357, 373, 374, 377, 380, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 

406, 526 — Mészpala 165 — Mésztufa 25, 61, 147, 148, 149, 173, 175, 256, 257, 

9265, 271, 284, 535, 541, 543 — Mikrogranit 23 (116) — Mikrogranitos liparit 24 

(117) — Mikroklin 348, 355 (449, 456) — Mikroperthit 414 (522) — Mocsárlösz 

96, 142, 143, 283, 577 — Molybdenium 33 — Muskovit 10, 33, 325, 340, 342, 343, 

344, 345, 347, 357 (102, 423, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 458) — 

Muskovitbiotit csillámpala (-Glimmersehiefer) 26 (119). 

Nátriumorthoklas 344 (444) — Neokom homokkő (-Sandstein) 26 (120) — Num- 

mulitmészkő (-Kalk) 11, 58, 400, 575 (103, 129, 509, 614) — Nyirok 27 (121). 

Obsidian 330, 525, 539 (428, 581, 596) — Oligoklas 353, 355, 357, 414 (454, 456, 

458, 522) — Olivin 571 (610) — Oligoklasalbit 353, 357 (454, 458) — Oligoklas 

andesin 345, 353 (446, 454) — Ón 33 — Opál 33, 527 (583) — Orbitoid mészkő 

(-Kalk) 153 (214, 215) — Orthoklas 187, 344, 348, 350, 351, 355, 356, 414 

(248, 444, 449, 450, 451, 456, 457, 522) — Orthoklasguareporphyr 23 (116) — 

Orthoklasguaretrachyt 340, 361 (439, 440, 463) — Orterde 543 (601) — Öntés- 

iszap 26. 

Pala 22, 23, 26, 29, 62, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 189, 404 — Palás 

homokkő 159 — Palás agyag 25, 29, 190 — Pegmatit 26, 33 (119) — Peridotit 
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33 — Permi homokkő (-Sandstein) 191 (253) — Petroleum 34, 40, 41, 42, 43, 

52, 402 (512) — Plagioklas 187, 345, 353, 357, 358, 571 /248, 446, 454, 458, 571, 

610) — Plagioklasrhyolith 60 (133) — Plumosit 39, 180 (243) — Podsol 153, 

543 (601) — Porphyrittufa 24 (117) — Porphyr 26, 340, 405 (119, 440, 515) — 

Porphyrit 24, 404 (117, 514) — Porphyroid 22, 23, 24, 26, 405 (116, 117, 119, 

120, 514, 515) — Propylit 37, 52, 571, 572 (609, 610) — Pyrit 10, 12, 33, 35, 

38, 39, 181, 347, 348, 350, 351, 357, 394, 571, 573 (101, 102, 104, 243, 448, 449, 

450, 451, 458, 503, 610, 612) — Pyroxen 335 (434) — Pyroxen andesit 27, 61 

(121, 133) — Pyroxen andesittufa 24, 27 (117, 121) — Pyroxen biotit andesit 61 

(133) — Pyroxenit 33. 

Ouarc 8, 10, 12, 31, 151, 179, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 

354, 356, 357, 358, 396, 398, 406, 527, 571, 574 (100, 102, 104, 126, 212, 241, 441, 442, 

443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 460, 506, 508, 516, 583, 

609, 610, 612) — Ouarcfillitkonglomerát 191 (253) — Ouarchomok 8, 10 — Ouarec- 

homokkő (-Sandstein) 10, 28, 192 (102, 122, 253) — Ouarcit 24, 26, 29, 165, 

404, 406, 412, 539 (117, 120, 123, 228, 514, 516, 520, 596) — Ouarckavics 8, 10, 

28, 31 — Ouarcit homokkő (-Sandstein) 24, 29, 165 (117, 123, 228) — Ouarz- 

kiesel (100, 102, 122, 126) — Ouarckonglomerát 171, 192 (234, 253, 254) — Ouarcit- 

konglomerát 403 (513) — Ouarcitpala 575 — Ouarzitsechiefer (614) — Ouarzsand 

(100, 101, 102) — Ouareporphyr 24, 191 (117, 252) — Ouaretrachyt 341, 342, 361 

(441, 442, 463) — Ouellenkalk (207, 208, 210, 211). 

Rendzina 543 (601) — Réti agyag 28 — Réz 29, 33, 36 — Rhynchonella mészkő 

(-Kalk) 375 (481) — Rhyolith 23, 61, 179, 187, 188, 189, 337, 338, 339, 340, 341, 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362 

(117, 133, 242, 248, 249, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 446, 

447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 462, 463, 464) —- Rhyolithbreccia 

338 (438) — Rhyolithdacittufa 61 (133) — Rhyolittufa 61, 362 (133, 464) — 

Rodochrosit 571 (609) — Roteisen (241) — HRotomagien márga (-Mergel) 57 

(129) — Rutil 151, 392 (212, 501). 

Salzton (318, 415, 422, 424, 429, 430, 432, 433, 598) — Sand. (100, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 124, 129, 130, 195, 200, 203, 206, 208, 211, 212, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 

252, 253, 317, 318, 420, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 470, 513, 514, 515, 516, 601) — 

Sanidin 344, 345, 346, 349, 353 (444, 445, 447, 452, 454) — Sanidin oligoklas 

trachyt 358, (459) — Sandstein (116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 

130, 133, 220, 221, 222, 241, 253, 420, 438, 439, 456, 512) — Scehiefer (116, 117, 120, 

122, 124, 134, 228, 229, 230, 232, 233, 236, 238, 250, 513, 514) — Schieferton 

(123, 251) — Sehlamm (120, 128, 205, 222, 428, 429) — Schotter (118, 120, 121, 

200, 205, 206, 212, 221, 229, 252, 253, 423, 427, 428, 429, 512, 513, 514, 515, 516, 

517) — Sehwefel (399, 508) — Selen 33 — Sericit 414 (522) — Serpentin 26, 28 

(119, 122) — Siderit 12 (104) — Silber (609) — Sodalit 414, 522 — Sós agyag 

284, 319, 325, 326, 331, 332, 333, 334 (540) — Sphalerit 574 (612) — §Sphen 357 

(458) — Steinkohle (118, 250, 252) — Steinsalz (Kochsalz, Salz) (415, 416, 417, 418, 

419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 

436) — Sumpflöss (120, 202, 203, 317, 318, 616) — Süswassergarzit 329 (427) — 

Syenit 414 (522). 

Szarukő 150, 165, 400, 401 — Szarukőbreccia 400, 401 — Székes homokos vályog 

27 — Szénmészkő 171 — Szirtes mészkő 24, 25, 403 — Szóda 44. 

"Tarka homokkő 23 — Tarka agyag 58 — Tarka agyagpala 29 — Tellur 33 — Tel- 

lurit 394 (503) — Tinguait 414 (522) — Titaneisen (453) — Titanit 412 (522) — 

Titánmágnesvas (-Magneteisen) 354 (455) — Titánvas 3532 — Ton (102, 116, 117, 
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118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129. 130, 200, 206, 220, 221, 222, 223, 241, 

242, 249, 250, 251, 252, 253, 318, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 328, 435, 442, 449, 

466, 4.67, 471, 514) — Tonmergel (435, 515) — Tonschiefer (116, 117, 118, 119, 

122, 123, 228, 234, 235, 439, 512, 513, 514, 515) — Topáz 33 — Torf (115, 120, 

121, 122, 130, 205, 206, 249, 253) — Tőzeg 22, 26, 28, 35, 38, 59, 145, 189, 192 — 
Trachyt 38, 337, 338, 340 (437, 440) — Tremolit 414 (522) —- Tsernoszjom 183, 

543 (601) — Tufa 352, 361 — Tuff (452, 462) — Turmalin 33 — Tűzkő 263, 526. 

Vályog 26, 27 (120, 121) — Vályogos homok 27 — Vas 180 — Vasérc 12, 173, 

179 — Vaspát 12 — Veres vasérc 179 — Verrucano 192 (253) — Vörös agyag 
95, 26, 27, 58. 

Werfeni pala (-Sehiefer) 22, 28, 403 (116, 122, 514) — Wollastonit 280, 281, 282, 

283, 396, 397, 398, 399 (314, 315, 316, 317, 505, 506, 507, 508, 509) — Wiesen- 

ton (122). d 

Zeolith 39, 40, 181, 182 (243, 244) — Zircon 347, 354, 360 (448, 455, 461) — Zink- 
érc (-Zinkerz) 403 (513) — Zöldkő 571, 572 — Zöldpala 31. 

IV. 

PALABONTOLOGIAI NEVEK. 
(Paláontologiscehe Namen.) 

Acteonella 173 (236) — Acropora coronata, Rss. 153 (214) — Aegoceras sp. 

ind. 268 (292) — Alveolina melo, Ficht. és Moll. sp. 160 (222) — Ammonites 154, 
155, 381, 382, 383, 384 (215, 216, 488, 489, 490); A. abnormis 384 (492); A. amal- 

theus 382 (490); A. angulatus psilonoti 383 (491); A. efr. doricus 157, 381, 348 

(219, 489, 492); A. falcaries 384 (492); A. Guidoni, Sow. 384 (493); A. Helii 

276 (309); A. insignis 382 (490); A. Janus 383 (490); A. Lacordarii 191, 275, 

277, 279 (252, 308, 309, 310, 312); A. latesulcatus, Hauer. 275, 276 (308, 309) ; 

A. margaritatus 383 (491); A. masseanus 382 (490); A. miserabilis 384 (492); 

A. psilonotus levis 383, 384 (491, 492); A. raricostatus 382 (490) ; A. spiratissimus 

383 (491); A. Suessi (Hauer) 384 (492); A. Turneri 382 (490) — Amphistegina 

186; A. Lessonii, d Orb. sp. (A. Hauerina, VOrb.) 161 (223) — Amplexus sp. 167 
(230) — Ancillaria glandiformis, Lamk. 162 (224); A. (Anaulax) obsoleta, Brocc. 
162 — Ancylus hungaricus, Lőrent. 370 (472) — Anomalina badensis, dOrb. 

160 (223); A. aff. grosserugosa, Gűmb. 10 (109); A. grosserugosa, Gümb. sp. 
153 (214); A. cfr. grosserugosa, Gümb. sp. 160 (223) — Anomia 323 (419) ; A. nu- 
mismalis, Ou. 259 (290); A. primaeva, Desh. var. obtruncata 21 (115) — An- 

thozoa 161, 167 (223, 230) — Aptyechus Bayrichi, Opp. 268 (300); A. ecfr. ex- 

sculptus, Schaur. 268 (300); A. efr. latus Park. 268 (300); A. sp. 264 (295) — 

Arca barbata, Linn. 162 (224); A. (Acar) eclathrata, Defr. 162 (224); A. diluvii, 

Lam. 162 (224); A. (Fossularca) lactea, Linn. 162 (224); A. (F.) papillifera, M. 

Hörn. 162 (224); A. Noe, Linn. 162 (224); Aeguipeeten spinosovatus. Sacc. 162 

(224) — Arianta arbustorum, Linné, var. alpestris, Pfeiffer 141 (202); A. ar- 

bustorum, Linné 142 (202) — Arietites carenatus, Fuc. cfr. var. antigua 155 
(216) — A. Bucklandi 258, 261, 277 (289, 292, 310); A. efr. Cordieri, Canav. 261 
(292); A. Conybeari. Sow. sp. 261 (292); A. ecfr. Hungaricus. Hau. sp. 259 (290) 

A. laevis (Stur) 275, 276 (308, 309); A. lagueus 260 (291); A. efr. perspiratus, 
Wáhner. 259 (290); A. efr. proaries, Neum. 259, 260 (290); A. spiratissimus 
Au. sp. 261 (292); A. sp. ind. 261 (292); A. Conybeari, Low. sp. 261 (292); 
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A. rotiformis 258, 261, 277 (289, 292, 310); A. sp. cfr. supraspiratus Wihn. 

259 (290) — Argiope cfr. decollata, Chemn. 162 (224) — Arvicola intermadius 
32 (127) — Aspidoceras 158, 189 (219, 250); A. acanthicum sp. cfr. altenense, 

Orb. sp. 157 (218); A. acanthicum, Opp. sp. 155, 157, 268 384, (217, 218, 299, 

300, 493); A. altense dOrb. sp. 268 (299); A. cfr. altense 384 (493); A. avella- 

num Zitt. 268 (300); A. cireumspinosum Ou. sp. 268 (299); A. Choffati P. de 

Loriol. 268 (300); A. eyelotum Opp. sp. 268 (299); A. Deáki, Herb. 268 (300); 

A. episus Opp. 387 (496); A. efr. Helymense Gem. 268 (300); A. insulannm 

Gem. 268 (299); A. insulanam Gem. var. nov. 268 (239); A. efr. iphiceroides, 

Waag. 268 (300); A. liparum, Opp. 387 (496); A. Montisprimi, Canav. 156, 

268, 384, 387 (217, 300, 493, 496); A. egir, Opp. sp. 268 (300); A. Rogoz- 

nicense, Zeuschn. sp. 268 (299); A. sp. (efr. episum Opp. sp.) 268 (300); A. sp. 

ind. 268 (300); A. Uhlandi, Opp. sp. 268 (300); A. Uhlandi, Opp. sp. var. 

extuberata Canav. 268 (300); A. Uhlandi, Opp. var. nov. 268 (300); A cfr. Wolfi 

Neum. 268 (300) — Astacus 149 (210) — Aturia efr. Rovasendiana, Parona. 152 

(214); A. aturi, Bast. 160 (222). — Aulacoceras 259 (290); Au. sp. ind. 261 (292) ; 

Avicula cfr. laevigata, Kon. 169 (232) — Aviculopecten intortus, Kon. 169 (232); 

A. cfr. Kuockonianus, M"Coy. sp. 169 (232); A. sp. (dupliciradiatus. Kon. és obli- 

guatus, Kon.) 169 (232); A. stellaris, Phill. 169 (233). 

Baculites 323 (419) — Balanocrinus sp. efr. sublevis, Münst. 266 (298) — Bathyom- 

phalus contortus, L. 145 (205) — Batopora multiradiata, Rss. 158 (214) — Belem- 

nites cfr. conophorus, Opp. 268 (300); B. etr. ensifer, Opp. 268 (300); B. cfr. 

semisulcatus, Münst, 268 (300); B. efr. strangulatus, Nu. 268 (300); B. cefr. 

Zeuschneri, Opp. 265 (300); B. sp. ind. 262, 268, 270 (297, 300, 302); B. sp. efr. 

B. Didayanus, 4dOrb. 264 (295) — Bellerophon 169 (232) — Biflustra macro- 

stoma, Rss. 153 (214) — Bigenerina capreolus, d Orb. 9 (101) — Bithynia ventri- 

cosa, Gray. 145, 189, 190 (205, 250, 251) —  Bourguetierinus Thorenti, D Arch. 

153 (214) — Brachionus Muelleri, Ehrbg. 320 (417) — Bryozoa 152, 153, 1658 

(214, 231) — Buccinum baccatum, Bast. 328, 329 (426, 428) ; B. (Zeuxis ?) badense, 

Partsch. 163 (225); B. (Zeuxis?) Grateloupi, M. Hörn. 163 (225); B. (Caesia) 

limatum Chemn. 163 (225); B. restitutianum. Font. (átm. B. Hörnesi, May. 162 

(225); B. semistriatum, Brocec. 160 (222) — Bulimus detritus, Müll. 137, 147 

(197, 208); B. (Chondrula) Horusitzkyi n. 4 (95); B. Napaeus montanus, Drap. 

var. carthusianus, Locard. 138 (198); B. (M.) reversalis, Bielz, 138 (198); B. (M.) 

reversalis var. elongatus, Bielz. 138 (198). 

Campylaea banatica (Partsch.) Rm. 144, 145, 146, 147 (204, 205, 206, 207) ; C. (Ari- 

anta) arbustrorum, Linné. var. alpestris, Pfeiffer 138 (198); C. canthensis, Beyr. 

146 (207) — Cancellaria Bellardii, Mich. 160 (222); C. (Trigonostoma) lyrata, 

Brocc. 163 (225) — Canthocamptus Treforti n. sp. 320 (417) — Capulus compres- 

sus Kon. 169 (232); €C. cfr. vetustus, Sow. 169 (232); C. sulcatus, Braun. 160 

(222) — Cardinia cfr. phaseolus, Sow. 169 (232) — Cardium plicatum Bichw. 328 

(426) ; C. obsoletum, Biehw. 328 (426); C. Fuchsi 190 (251) ; C. cfr. Penslii, Fuchs 

329 (427); C. 189, 190 (250, 251) — Cardiomorpha concentrica, Kon. 169 (232) — 

Cardita Partschi, Goldf. 162 (224); C. scalaris, Sow. 162 (224); C. Transsylvanica, 

M. Hörn. 162 (224) — Carychium minimum, Müll. 20 (113) — Cassidaria (Ga- 

leodeaj echinophora, Linné 163 (225) — Cassis (Semicassis) saburon, Lamk. 163 

(225) — Cellepora globularis, Bronn. 161 (224) — Cephalopoda 152 (213) — Cera- 

tiítes 158 (219) — Cervus 149 (210) — Cenellipsis multiplex, Rüst. 167 (230) — 

Cerithium lignitarum, Bichw. 163 (225); Cerithium mediterraneum, Desh. 328 

(426); Cerithium Pauli, R. Hörn. 328 (426); Cerithium pictum, Bast. 327, 329 
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(425, 425) ;: Cerithium rubiginosum, Eichw. 328 (426) ; Cerithium Zeuschneri, Pusch. 

163 (225) — Chama gryphina, Lam. 160 (222) — Charcharodon angustidens 

152 (214) — Chenopus (Aporrhais) alatus, Eichw. 163 (225); Ch. (A.) pes peli- 

cani, Phil. 163 (225) —- Chonetes efr. Buchianum, Kon. 168 (231); Ch. efr. Lag- 

nessianum, Kon. 168 (231) — Chondrula Horusitzkyi, Kormos. 138, 141 (199, 

201); Ch. tridens, Müll. 148, 151 (209, 212); Ch. tridens, Müll. forma elongata 

138 (141, 198, 201) — Clausilia (Kuzmocia) dubia, Drap. 139 (199); CI. (K.) 

pumila, Ziegler. 139 (199); Cl. (K.) pumila, Ziegl. var. succosa, A. Schm. 139 

(199) — Clava bidentata, Grat. 191 (252) — Clavulina angularis 185; Cl. Phi- 

lippinica, Karrer. 186; CI. Szabói, Hantk. 9, 185 (108); CI. Szabói var. kruhe- 

lensis, Wojcik. 186 — Cidaris 153 (214); Cidaris avenionensis, Desmoul. 161 

(224); Clausiliide 139 (199) —- Clisiophyllum 169 (232) — Clypeaster sp. 160 

(222) — Ccelambas encagramnus, Ahrs. 320 (417) — Cceloceras efr. longalvum, 

Vacek 264 (295, 296) — Columbella (Mitrella, Falax, R. Hörn. és Au. 162 (225); 

C. cfr. nassoides, Bell. 162 (225) — Congeria balatonica 191, 363, 365, 366, 367, 

a68, 370, 372 (465, 467, 468. 471, 473, 477); C. banatica 405 (515); C. Czjzeki, 

Hörn. 329 (427); C. Neumayeri 367, 369, 372 (470, 472, 476); C. Oppenheimi 21 

(115); C. rhomboidea 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 (112, 465, 

466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476); C. spinicrista 372 (475); 0. 
triangularis 363, 365, 366, 367, 368, 370, 372 (465, 467, 468, 471, 473, 477); C. 

ungula caprea 192 (253) — Conus 362 (464); C. (Leptoconus) antediluvianus, 

Brug. 162 (224); C. (IL.) Brezine, R. Hörn. 162 (224); C. (IL.) Dujardini, Desh. 

162 (224); C. (Chelyconus) fusco-ecingulatus, Bron. (162 (224); C. efr. subrari- 

striatus, da Costa. 162 (224); C. efr. ventricosus, Bronn. 162 (224) — Corbula 

gibba, Olivi. 162 (224); C. revoluta, Brocc. 162 (224) — Cornuspira sp. 160 

(222) — Crinoida 153, 166, 167, 169, 258 (214, 229, 230, 232, 289); C. (Robulina) 
arcuatostriata, Hantk. 160 (222); C. elypeiformis, d Orb. sp. 160 (222); C. com- 

pressa, dOrb. (Cr. arcuata, VOrb) 9 (101); Cr. cultrata, Montfort. 9, 160 (101, 

(222); Cr. depauperata, Rss. 153 (214); Cr. echinata dVOrb. 160 (222); Cr. cfr. 

Moravica, Karr. 160 (222); Cr. efr. fragaria, Gümb. 9 (101); Cr. gladius, Phill. 

3 (101); Cr. rotulata, Lam. 9 (101); Cr. efr. semiluna, 4dOrb, 160 (122) — Cr. 

sp. 160 (222); Cr. Wetherellii, Johnes. 9 (101) — Ctenodonta efr. pusilla, Kon. 

169 (232) — Cycladide 140 (201) — Cyclamina latidorsata, Born. sp. 9 (101); 

C. placenta, Reuss. sp. 9 (101) — Cyclostoma Kochi n. sp. 328 (426) — Cypraea 

(Aricia) Neugeboreni, R. Hörn. és Au. 162 (224); C. sp. 162 (224) — Cyrena 

semistriata 58 (129) — Cytherea forensis 21 (115); C. pseudopetersi 21 (115); C. 

tokodensis 21 (115); C. vértesensis 21 (115); Cytheride 40. 

Daonella Lommelli, Wissm. 402 (511) — Darvinulide 40 —  Dendrophyllia 

Poppelacki, Reuss. 161 (223) — Dentalina approximata, Reuss. 9 (101); D. ele- 

gans, VOrb .9 (101); D. intermedia, Hantk, 9 (101); D. Verneulli, d Orb. 9 (101) — 

Dentalium badense, Partsch. 163 (225); D. Michelottii, M. Hörn. 1683 (225); D. mu- 

tabile, Doderlein 163 (225) — Desmoceras Kiliani 21 (115) — Diplohelia Sismon- 

diana, Ag. 161 (223) — Dinosaurus 58 (129, 130) Diotis sp. (efr. D. janus. Me- 

negh. sp. 262 (294) — Discorbina eximia, Hantk. 153 (214) — Divaricella divari- 

cata, L. sp. var. ornata. Ag. sp. 162 (224) — Dolomys Milleri 32 (127) — Donax 

lucida, Eichw. 328 (426) — Dreissensiomya intermedia, Fuchs. 370 (472) — Dreis- 

sensia 189, 190 (250); D. alta, Sandb. 328 (426); D. Münsteri 190 (250, 251); 

D. serbica, Brus. 363, 369 (465, 472); D. sp. 328 (426) — Druppula angustiporata, 

Rüst. 167 (230); D. cornus, Rüst. 167 (230). 

Echinanthus seutella, Lam. 152 (213) — Echinus 152 (213) — Edmondia sp. ind. 
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169 (232) — Elephas 62, 149 (134, 210); E. antiguus. Falc. 149, 150 (210) — 

Endothyra 170 (233) — Entalis efr. prisca, Münst. sp. 169 (232) — Entalophora 

attenuata, Stol. 153 (214); E. pulchella, Rss. 153 (214) — Erato levis, Donovan 

162 (224) — Eratopsis Barrandei, R. Horn. és Au. 162 (225) — Ervilia prodolica, 

Eichw. 328 (426) — Erycites 155 (216) — Eschara bisulca, Rss. 153 (214); 

E. fenestrata, Rss. 153 (214) — Eugeniacrinus sp. ind. 266 (298) — Eulota fru- 

ticum, Müll. 145 (206) — Euomphalus 169 (232); E. cfr. catilloides, Kon. 169 

(232) — Eupatagus sp. ind. 152 (213) — Exogyra columba, Lmk. 323 (420); 

E. perparcula 21 (115); E. spheroidea 21 (115). 

Fenestella crassa, M"Coy. 168 (231); F. membranacea, Phill. sp. 168 (231); F. ple- 

beia, MCoy. 168 (231); F. sp. (efr. Jabiensis Waag. Pichl.) 168 (231); F. sp. ind. 

168 (231) — Flabellum efr. Royssyanum, M. Edw. 161 (223) — Fluminina amni- 

cum, Müll. 6 (97) — Fasciolaria bilineata, Partsch. sp. 163 (225) — Foramini- 

fera 2, 3, 8, 9, 152, 153, 159, 160, 161, 170, 185, 186, 258, 201, 324 (100, 213, 214, 

221, 222, 233, 289, 292, 421) — Fossaria truncatula, Müll. var. turrita, Clessin. 

141 (201); F. truncatula, Müll. var. ventricosa, Mogu. Tand. 141 (201) — Fos- 

sarina glacialis, Clessin 141 (202); F. pusilla Gm. 145 (206) — Fruticicola 

(Petasia) bidens, Chemnitz. 137 (197); Fr. (Trichia) hispida, Linné. 137 (198); 

F. rubiginosa, Zolr. 151 (212). — Fr. (Trichia) rufescens, Pennant. 137 (198); Fr. 

(Trichia) sericea, Draparnaud. 137 (197); Fr. (Trichia) rufescens, Pennant var. 

danubialis, Clessin. 138 (198); Fr. (Trichia) terrena, Clessin. 138 (198); Fr. stri- 

gella, Drp. 145 (206) — Fusulina 62 170 (134, 233) — Fusus (Chrysodomus) Hör- 

nesi, Bell. 163 (225); F. rostratus, Olivi, 160 (222); F. Vindobonensis, R. Hörn. 

és Au. 163 (225). 

Gaudryina Reussi, Hantk. 9, 159 (101, 214) ; G. siphonella, Reuss. 9, 153 (101, 214) — 

Geinitzia 323 (419) — Glactochilus sarmatieum n. sp. 328 (426) —  Globigerina 

bilobata 188 (249) — Globigerina bulloides, dOrb. 153 (214); G. triloba, Rss. 160 

(223) — GIl. trilobata 188 (249) — Gulnaria peregra, Müller. var. attenuata, Cles- 

sin 141 (201) — Gyraulus limnophylus, Westerlund 141 (201); G. Rossmássleri, 

Auerswald 141 (201) — Gyrorbis vortex. L. 145 (205). 

Hantkenia 187 (247) — Haploceras carachteis Zeuschn. sp. var. subtilior, Zitt. 

267 (299); H. elimatum Opp. sp. 267 (299); H. Staszyezii Zeuschn. sp. 267 (299) ; 

H. sp. ind. 267 (299); H. tithonium Opp. sp. 267 (299) — Haplophragmium 

acuminatum, Hantk. 9 (101); H. rotundidorsatum. Hant. 9 (101) — Harpoceras 

sp. ind. 264 (295) — Heliastraea Defrancei, M. Edw. 161 (223); H. Reussana, 

M. Edw. 161 (223) — Helicide 137, 329 (197, 428) — Helix 58, 147, 327 (129, 

208, 425); H. Brocchi, May. 191 (252); H. Chaixii 366 (469); H. (Tacheocampy- 

laea) Doderleini, Brus. 366 (468); H. sp. 366 (468); H. eckingensis. Sandb. 328 

(426); H. n. sp. 328 (426); H. lutescens, Rssm. 330 (430); H. pomatia, L. 137 

(197) ; H. robusta 366 (468) — Hemisinus acicularis. Fér. 148 (208); H. Esperi, 

Fér. 148 (208) — Heterolepa Dutemplei, dOrb. sp. 10 (101) — Heterostegina 

costata 161 (223) — Hexalastrum infans. Rüst. 167 (230) — Homo primigenius 

37 — Hornera concatenata, Rss. 153 (214); H. D Achiardii, Rss. 153 (214) — 

Hoplites abscissus, Opp. sp. 267 (299); H. Calysto d Orb. sp. 267 (299); H. car- 

pathicus, Zitt. sp. 267 (299); H. cfr. Köllickeri, Opp. sp. 267 (299); H. micro- 

canthus, Opp. sp. 267 (299); H. sp. ind, 267, 270 (299, 302); H. (Parahoplites) 
sp. (cfr. H. angulicostatus d Orb.) 270 (302, 303) — Hoplitoides 158 (219) — 

Hyalina (Polita) pura, Adler (lenticularis Held) 137 (197); H. (P.) radiatula, Gray. 

(Hammonis, Ström.) 137 (197); H. pura 137 (197); H. erystallina, Müll. 142 

(202) — Hydrobiide 140 (200). 
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Inoceramus 323 (419) — Idmonea concava, Rss. 153 (214); I. gracillima, Rss. 153 

(214); I. reticulata, Rss. 153 (214) — Isis melitensis, Goldf. 161 (223). 

Kuzmicia dubia, Draparnaud. 141 (202); K. pumila, Ziegler. 141 (202); K. pumila, 

Ziegler. var. succosa. A. Schm. 141 (202). 

Lagena 186 — Leda pellucida 162 (224) — Leptolimnea glabra, Müller 141 (201) — 

Lepidocyclina 186 — Lima semisulcata, M. Coy. 168 (231) — Limnea (Lepto- 

limnaea) glabra 140 (200); L. (Limnophysa) palustris, Müll. var. septentrionalis, 

Cless. 139 (200); L. (Gulnaria) peregra, Müller var. attenuata, Clessin. 139 (200) ; 

L. (Limnns) stagnalis, Linné, var. arenaria, Colbeau. 139 (200) ; L. (Limnus) stag- 

nalis, Linné var. subulata, Westerlund. 139 (200); L. (Fossaria truncatula, Müll. 

var. turrita Clessin. 140 (200); L. (Fossaria) truncatula Müll. var. ventricosa. 

Mogu. Tand. 140 (200); L. (Limnophysa) turricula, Held. var. diluviana, Andr. 

140 (200) — Limatulina linguata, Kon. 1t8 (231) — Limax fonyódensis, Lőrent. 

370 (472) — Limnaeide 139 (200) — Limnophysa palustris, Müll. var. septen- 

trionalis, Clessin. 141 (201); L. turricula, Held. var. diluviana, Andr. 141 (201): 

L. palustris, Müll. 145 (205); L. corvus Gmel. 145 (205); L. transilvanica, Kim. 

145, 148 (205, 209) — Limneus 58 (129); L. antiguus 6, 7 (97, 98, 99); L. nati- 

coides, Fér. 6 (97); £L. naticoides apertus, Kstr. 6 (97) — Limnocardium Rogen- 

hoferi, Brus. 369 (472) — Limnus stagnalis, Linné, var. arenaria, Colbeau. 141 

(201); L. stagnalis, Linné. var. subulata, Westerlund 141 (201) — Lithocampe 

tutata, Rüst. 167 (230) — Lithotamnium"161 (223); L. nammuliticum, Gümb. 

400 (510) — [Lithodomus 166 (229); L. lithophagus, Linn. 162 (224) — Litho- 

glyphus 6 (97); L. antiguus, Kormos. 5, 140, 141 (200, 201) — Loxonema sp. 401 

(511) — Lucena oblonga 139, 142 (199, 202); L. oblonga var. elongata, Br. 141 

(201) ; L. oblonga, Draparnaud var. paludiniformis, Clessin. 141 (201) — Lucina 

Dujardini, Desh. 162 (224); L. incrassata, Dubois. 162 (224); L. ornata, Ag. 162 

(224); L. nana 21 (115) — Lytoceras 45, 155, 158 (216, 219); DL. efr. adeloides, 

Kudern. sp. 269 (297); L. Liebigi Opp. sp. 267 (298); L. efr. Liebigi Opp. sp. 

var. strambergensis, Zit. 267 (298); L. montanum Opp. sp. 266 (298); L. efr. 

municipale Opp. sp. 267 (298); L. guadrisulcatum dOrb. sp. 267 (298); L. sutile 

Opp. sp. 266 (298). L. sp. ind. 267 (295); L. (Tetragonites) sp. (L. Duvalianum 

VOrb. sp.) 270 (302). 

Macropneustes Hantkeni, Páv. 152 (213) — Mactra prodolica, Eichw. 328. (426) — 

Mammuth 61 (134) — Mastodon arvernensis 190 (251) — Mastus reversalis, Bielz. 

141 (202); M. reversalis, Bielz. var. elongatus, Bielz. 141 (202) — Megalodus 

257 (288); M. efr. Tofanae var. gryphoides 258 (288); M. Mojsvári, Gümb. 258 

(288) — Melanella Holandri, Fér. 144, 148, 149 (204, 209); M. Holandri afra (Z.) 

Rm. 148, 149 (208, 209) — Melania (Melanella) Hollandri, Fér. 147 (208, 209) — 

Membranipora angulosa Rss. 153 (214) — Miliolina (Ouingueloculina cfr. secans, 

4 Orb. sp. (Ou. Haidingerii. d Orb.) 160 (222); M. (Ou.) efr. Ungeriana, dOrb. 

160 (222) — Miopypsina 186 — Mitra Bellardii, R. Hörn. és Au. 162 (225); 

M. (Calithea) cupressina, Brocc. 162 (225); M. incognita, Bast. 162 (265) ; M. (Co- 

stellaria) intermittens, R." Hörn. és Au. 162 (225); M. (Costellaria) recticosta, Bell. 

162 (225); M. (Nebularia) serobiculata, Broce. 162 (225) — Mizzia 166 (229); 

M. Velebitana 167 (230) — Modiola efr. arguta, Kon. 169 (232); M. marginata, 

Eichw. 328 (426); M. radiata Kon. 169 (232); M. sp. efr. impressa, Kon. 169 

(232); M. punctatostriata, Zitt. 266 (298) — Monodonta Araonis, Bast. 160 (222) — 

Murchisonia cfr. Archiacina, Kon. 169 (232); M. ecfr. Kokeni, Frech. 169 (232) — 

Murex (Occenebra) alternatus, Bell. 163 (225); M. spinicosta, Bronn. 163 (225 

M. sublavatus, Bast. 328 (426). 
59; 
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Napaeus montanus, Draparnaud var. Carthusianus, Locard. 141 (201) — Natica heli- 

cina, Brocc. 163 (225) — Nautilus 46; N. neocomiensis dOrb. 270 (302); N. sp. 

270 (302); N. efr. sexcarinatus, Pict. 268 (300) ; N. triangularis Mouth. 270 (302) - 

Neaera Picteti, Zitt. 266 (298) — Nerita picta 328, 329 (425, 428) — Neritina 

148, 191 (209, 251) — Neritidonta 179 (250) — Neritina danubialis, (Mhlf.) C. 

Pfr. 6 (37); N. fluviatilis, L. 148 (209); N. Prevostiana C. Pfr. 148 (208, 209), 

25) 

Neumayria cfr. compsa, Opp. sp. 267 (298) — Niso eburnea, Risso. 163 (225) — 

Nodosaria 170 (233); N. aff. budensis, Hant. 9 (101) ; N. bacillum, Defr. 160 (222) ; 

N. ecfr. badensis, d Orb. 160 (222); N. communis, 4dOrb. 160 (222) ; N. filiformis, 

aOrb. 9 (101); N. (Dentalina) filiformis, WOrb. sp. (elegans, dOrb.) 160 (222); 

N. latejugta, Gümb. 9 (101) — Nodosaria acuminata, Hantk. 9 (101) — Nonionina 

efr. Soldanii dOrb. 161 (223) — Nucula Mayeri, M. Hörn. 162 (224); N. efr. per- 

gibbosa, Kon. 169 (232) — Nummulites 1, 2, 3, 4, 21, 152, 186, 378, 379 (115, 

913, 246, 455, 486; N. antiguior, Rouill és Vos. 186; N. (Hantkenia) Cummingii, 

Carp. sp. 186; N. (Hantkenia) complanata, Lam. 1, 187 (95, 247) ; N. (H.) striata, 

d Orb. 152 (213); N. (Bruguieria) intermedia d"Arch. 400 (510); N. jurassica, 

Gümb. 186; N. latispira, Men. 187 (246); N. (H.) Tehichatscheffi, dsArch. 1, 187 

(246); N. pristinus. Brady. 186 — Nummaulostegina 186 — Nymphaea lotus, L. 

B2 1127). 

Ochtebius marinus, Pk. 320 (417); 0. punctatus, Steph. 320 (417) — Odontogyror- 

bis Krambergeri, Hal. sp. 20 (112. — Olcostephanus groteanus, Opp. sp. 267 

(299) ;. 0. efr. pronus, Opp. sp. 267 (299); 0. sp. efr. Negreli, Math. sp. 267 

(299) — Oliva sp. 162 (224) — Oppelia sp. (efr. Folgariaca) Opp. sp. 267 (299); 

Opp. sp. (0. Waageni Zitt. 267 (298); Opp. sp. ind, 267 (299) — Operculina 186 ; 

0. ammonea, Leym. 400 510); Orbitoides 1, 186 ; 0. papyracea. Boub. 400 (511) — 

Orbulina universa, dOrb. 160 (223) — Orthophragmina 186; 0. Pratti, Mich. 

sp. 152 (213); 0. petellaris, Sehloth. 152 (213); 0. tenuicostata, Gümb. 152 

(213) — Ostrea 9, 152 (100, 213); 0. aginensis 58 (129); 0. cochlear, Poli. 159, 

160, 162 (221, 222, 221); 0. gigantea, Brand. 152 (213); 0. (Cubitostrea) efr. 

frondosa, Deserr. 162 (224); 0. (Pyecnodonta) cochlear, Poli. var. navicularis, 

Brocc. 162 (224); 0. Frechi 21 (115) — Otolithus (Berycidarum, austriacus, 

Kok: 163 (226). z 

Pachydomus cfr. depressus, Kon. 169 (232) — Parallelodon efr. decussatus, M"Coy 

sp. 169 (232); P. cfr. Lacordaireanus, Kon. 169 (232); P. sp. (P. perplexus, Kon. 

169 (232) — Paronaea 187 — Pecopteris 323 (419) — Pecten (Pseudamussium) 

ecfr. auriculatum, M"Coy. 168 (231); P. sp. efr. P. Ponzii, Gem. 262 (294); P. cin- 

guliferus, Zitt. 266 (298); P. biarritzensis, ddArch. 401 (510); P. cristatus, Bronn. 

162 (224); P. denudatus 160 (222); P. cfr. dissimilis, Flem. 168 (231); P. duode- 

cim lamellatus, Bronn. 162 (224); P. polyzonites, Gem. 266 (298); P. cfr. revolu- 

tus, Micht. 162 (224); P. sp. (efr. spinulosus, Münst.) 162 (224); P. Thorenti, 

d"Arch. 152 (213); P. efr. soleus Desh. 152 (213); P. sp. 400 (510) — Pectunculus 

anomala, Bichw. 162 (224); P. (Axinea) pilosus, Lam. 162 (224) — Peltoceras 

transversarius, Opp. sp. 267, 268 (299, 300); P. sp. ind. 268 (299) — Perisphinc- 

tes cfr. acer, Neum. 267 (299); P. cfr. Albertinus Cat. sp. 267 (299): P. Bocconi 

Gem. 267 (299); P. Colubrinus Reineck sp. 267 (299); P. contiguus, Cat. sp. 267 

(29); P. exornatus Cat. sp. 267 (299); P. efr. lietor, Font. sp. 267 (299); P. ne- 

brodensis, Gem. 247 (299); P. Pasinii, Gem. var. balderoides, Canav. 267 (299); 

P. plebejus, Neum. 267 (299); P. Richteri, Opp. sp. 267 (299); P. sp. cfr. hali- 

archus, Neum. 267 (299); P. efr. serranus, Canav. 267 (299); P. sp. ind. 267 
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(299); P. transitorius Opp. sp. — Petasia bidens, Chemnitz 141, 145 (202, 205) — 

Phenacomys 32 (127) — Pholadomya Lóczyi 21 (115); P. Fuchsi, Schaffer. 160 
(222) — Pholas 166 (229) — Phylloceras 158 (219); Ph. baconicum, Hantk. et 
Prinz 264 (235, 296); P. Calypso dOrb. sp. 270 (302, 303); P. consanguineum, 
Gem. 266 (298); Ph. cylindricum sp. Sow. 261 (292); Ph. disputabile, Zitt. 265 
(297); Ph. empedoclis, Gem. 266 (298); Ph. isotypum, Beneck. sp. 266 (298); 
Ph. Kochi, Opp. sp. 266 (298); Ph. Kudernatschi, Hau. var. nov. 266 (298); 

Ph. mediterraneum, Neum. 266 (298);" Ph. ptychoicum, Ou. sp. 266 (298); 

Ph. cfr. ptychostoma, Baneck. sp. 266 (298); Ph. serum. Opp. sp. 266 (298); 
Ph. silesiacum, Opp. sp. 266 (298); Phy. sp. (Ph. Meneghinii) 262 (294); Ph. 
sp. ind. 261, 264, 266 (292, 295, 298); Ph. semisulcatum sp. doOrb. 270 (302, 

303); Ph. tortisuleatum dOrb. sp. 270 (302); Ph. ultramontanum, Zitt. 264 

(295, 296) — Phyllocrinus sp. ind. 266 (298) -— Pisidium (Fossarina) glaciale, 

Clessin. 140 (201) — Placunopsis tatrica, Zitt. 266 (298) — Planorbide 140 

(200) — Planorbis (Gyrorbis) baconicus 365 (467); Pl. (Coretus) cornu 328, 330, 

365 (426. 430, 467); Pl. Krambergeri 20 (112); Pl. (Gyraulus) limnophylus, Wes- 

terlund. 140 (200); Pl. (Segmentina) Lóezyi 365 (467); Pl. spirorbis, L. 330 (430) ; 

Pl. (G.) Rossmissleri, Auerswald. 140 (200); Pl. subtyehophorus 365, 370 (467, 

472, 473); Pl. tenuistratus 365, 370 (467, 472) — Pleurotoma (Drilla) Allioni, 

Bell, 163 (225); Pl. Anne R. Hörn. és Au. 163 (225); Pl. (Pseudotoma) brevis, 

Bell. 163 (225); Pl. (Dolichotoma) cataphracta, Brocch. 163 (225); Pl. dimidiatas 

Brocc. 160 (222); Pl. Raphitomia) harpula, Brocch. 163 (225); Pl. (Clavatula) 

Julie, R. Hörn. és Au. 163 (225); Pl. (Drilla) spinescens, Partsch. 163 (225); Pl. 

cfr. trifasciata, M. Hörn. 163 (225) — Polita pura, Adler 142 (202); Polita radia- 

tula. Gray. 142 (202) — Polymorphina acuminata, Hantk. 9 (101); Polymorphina 

digitalis, dOrb. 160 (223); P. gibba, d Orb. sp. 160 (222); P. problema, d" Orb. var. 

deltoidea, Rss. 160 (223); P. spinosa, 4Orb. sp. 160 (222) — Polypora sp. ind. 

168 (230) — Polystomella crispa, Lam. 161 (223) — Porina papillosa, Rss. sp. 

153 (214) — Porites inerustans, Delfr. 161 (223) — Potamides margaritaceum 58 

(129) — Productus 166, 167 (229, 230); P. corrugatus, M. Coy. (P. Cora. Orb.) 

168 (231); P. gigantus, Mart. sp. 62, 171 (134, 234); Pr. punctatus, Mart. sp. 

168 (231); Pr. scabriculus, Mart. sp. 168 (231); Pr. semireticulatus, Mart. sp. 

168 (231); Pr. sublaevus, Kon ? 168 (231) — Prosodacna Vutskitsi, Brus. sp. 372 

(475) — Prospalax priscus (Nhxrg.) 31, 32 (126, 127) — Proterioerinus ? sp. 167 

(230) — Psiloceras abnorme, Hau. sp. 158 (219); P. megastoma 258, 260 (289, 

290) ; Ps. Suessi, Hau. sp. 158 (219) — Pulvinulina Hawueri, d Orb. sp. 161 (223); 

P. Partschiana, d Orb. sp. 161 (223); P. Schreibersii, 4 Orb. sp. 161 (223); P. sp. 

161 (223) — Pupa 329 (428); P. Berthe 20 (113); P. callosa, Hal. 20 (112) ; 

P. (Leucochila) Nouletiana, Dupuy 20 (112); P. (Torguilla) variabilis, Drapar- 

naud. 138, 141 (199, 201) — Pupide 138 (199) — Pupilla muscorum, L. 142, 145 

(202, 205); P. muscorum. Müll. 145 (205) — Pyrgula hungarica, Lőrent. 370 

(472) — Pyrgulifera 187 (247). 

Kanella (Apollon) gigantea, Lamk. 162 (225) — Ranina Reussi, Woodw. 152 (214) — 

Radiolaria 106, "167 (228, 230) — Radix lagotis, Schr. 148 (209); R. peregra, 

Müll. 148 (209) -—- Rhaphistoma junior, Kon. 169 (232) -- Ringicula buccinea, 

Desh. 162 (225) — Rissoa angulata, BEichw. 328 (426); R. inflata, Andrz. 328 

(426) — Rhynchonella Hofmani, Böckh. 21 (114); R. Cartiari, Opp. 259 (290); 

R. Greppini, Opp. 259 (290); R. inversa, Opp. 259 (290); R. Matyasovszkyi, 

Böckh. 259 (290); R. pseudopolypticha, Böekh. 259 (290); R. cfr. retusifrons, Opp. 

259 (290); R. variabilis, Sehl. 259 (290); R. cfrs plicatilis, Sow. 270 (302) — 
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Rhynchonellina 21 (115) — Robulina arcuato-striata, Hant. 9 (101); R. depau- 

perata 9 (101); R. inornata, dOrb. 9 (101); R. Kubinyii, Hantk. 9 (101); R. lim- 

bosa, Reuss. 9 (101) — Rotalia Soldanii, d Orb. 9 (101). 

Sagrina 186 — Schizophora heringensis, Gümb. 9 (101) — Schlotheimia sp. 259 

(290); Sch. angulata 260 (291): Sch. Boucaultiana, dOrb. sp. 261 (292); Sch. sp. 

ind. 261 (292) — Scurria ? sp. ind. 266 (298) — Segmentia nitida, Müll. 145 (205) — 

Serpula sp. ind. 152 (213) — Solarium simplex, Braun. 160 (222) — Solemya sp. 

169 (232) — Solen subfragilis, Eichw. 328 (426) — Spalax antiguus 32 (127); 5. 

diluvii, Nordm. 32 (127); S. Ehrenbergi, Nhrg. 32 (126); S. Fritschi 32 (127) 

S. priscus 31 (126) — Sphyradium, columellum, Benz. 139, 141 (199, 201) — 

Spirifer bisulcatus, Sow. sp. 168 (231); Sp. mosguensis 62, 171 (134, 235) — Sp. 

striatus, Mart. sp. 168 (231); Sp. strigonalis, Mart. sp. 168 (231) — Spiriferina 

alpina. Opp. 259 (290); S. brevirostris, Opp. 259 (290); S. cfr. rostrata, Sehl. 359 

(290) ; S. sp. ind. 262 (294) — Spinigera ? sp. ind. 266 (298) — Simoceras Fava- 

rense Gem. 267 (299); S. prateres, Canav. 267 (299); S. sp. ind. 267 (299) — 

Spiriferina cfr. octoplicata, Sow. sp. 168 (231) — Spirodiscus corneus, L. 145 

(205) — Spiroloculina canaliculata, dOrb. 160 (222) — Spondylus Buchi. Phil. 

152 (213); S. sp. refr. erassicosta, Lam.) 162 (224) — Solenomya Doderleini, 

May. 160 (222) — Stacheia 170 (233) — Stefanoceras sp. ind. 264 (295); St. 

sp. ind. (St. Gervillei, Sow. sp.) 264 (295, 296) — Stichocapsa bükkiana, Rüst. 

167 (230); St. biceps. Rüst. 167 (230) — Stolleyella 166 (229) — Straparollus 

celatus, Kon. 169 (232) — Streblopteria efr. cellensis, fon. 169 (232); St. sp. 

ind, 169 (232) — Striatella striata costulata, C. Pfr. 148, 151 (209, 212) — Strom- 

bus coronatus, Defr. 163 (225) — Stylocoenia taurinensis. M. Edw. 160 (222) — 

Stylophora subreticulata, Reuss. 161 (223) — Succineide 139, 329 (199, 428) 

Succinea (Lucena) oblonga, Draparnaud, var. elongata, Braun. 139 (199); S. (L.) 

oblonga, Drap. var. paludiformis, Clessin. 139 (199); S. oblonga, Dap. 145 (205). 

Tachea vindobonénsis, Fér. 145 (205) — Tapes gregaria, Partseh. 328 (426) — 

Tellina ? baconica 21 (115) — Terebra Basteroti, Nyst. 162 (225); T. cf. bistriata, 

Grat. 162 (225); T. (Acus) fusiformis, M. Hörn. 162 (225) — Terebratula efr. 

Aspasia, Menegh. 262, 263 (294); T. Beyrichi, Opp. 259, 261 (290, 292); T. Bili- 

meki, Suess. 266 (298); T. (Pygope) Bouéi, Zeuschn. 266 (298); T. efr. capillata, 

d Archiac. 270 (302); T. cfr. carnea, Sow. 270 (302); T. efr. carpathica, Zitt. 266 

(298); T. datensis, Favre 266 (298); T. cfr. depressa, Lam. 270 (3021; T. (Pygope) 

diphia, Col. sp. 266 (298); T. efr. Dutempleana, 4d"Orb. 270 (302); T. cfr. dyphioi- 

des, d Orb. 270 (302, 303); T. himerensis, Gem. 266 (298); T. cfr. hippopus, 

Römer 270 (302); T. juvavica, Grey. 259 (290); T. efr. Moutoniana, d Orb. 270 

(302); T. nimbata, Opp. 259, 261 (290, 292); T. cfr. obesa, Sow. 270 (302); 

T. punctata, Sow. 259 (290); "T. punctata, Sow. var. ovatissima, Opp. 259 

(290); T. sp. 162, 173 (224, 236); T. cfr. semiglobosa, Sow. 270 (302); T. (Py- 

gope) sima, Zeuschn. 266 (298); T. sp. ind. 262, 270 (294. 302); T. sp. (efr. 

punctata, Sow. var. Andleri, Opp.) 259 (290); T. sp. (efr. sulcifera, Morris) 270 

(302); T. (Pygope) triangulus, Lam. 266 (298); T. Uhligi, Gey. 259 (290) — 

Terebratulina 153 (214); T. caput serpentis, L. 152, 153 (213, 214) — Teredo 

166 (229) — Textularia carinata, d Orb. 9 (101) — Textularide 185 — Tmego- 

ceras 191, 275, 276, 277 (252, 308, 309, 310); Tm. erassiceps, Pomp. 276, 280 

(309, 313); Tm. dorsosuleatum, Ou. sp. 279 (313); Tm. latesulcatum 279, 280 

(313); Tm. Lacordairei, Michelin sp. 277, 278, 279, 280 (310, 311, 312, 313); Tm. 

Paronai 276 (309) — Trichia hispida, L. 142, 145 (202, 205); Tr. rufescens, Pen- 

nant 141 (201); Tr. rufescens, Pennant var. danubialis, Clessin 141 (201); Tr. 
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sericea, Draparnaud 141 (202); Tr. terrena, Clessin 141 (201) — Trigonia 57 

(129) — Tritaxia tricarira 185 — Trochammina 170 (233) — Trochocyatus efr 

truncatus, Zitt. 266 (298) — Trochosmilia sp. 160 (222) — Trochus pictus, 

Eichw. 328 (426) — Tropidina macrostoma, Steenbach 141 (202) — Tropidiscus 

umbilicatus, Müll. 145 (205) — Truncatulina grosserugosa, Gümb. 10 (101) — 

Turbo rugosus, Linn. 163 (225) — Turbonilla sp. 160 (222) — Turritella Archi- 

medis, Brong. 163 (225); T. subangulata, Brocc. 163 1225); T. turris, Bast. 163 

(225) — Typilobus Semseyanus, Lőr. 152 (214). 
Uvigerina pygmea, 4 Orb. 9, 160 (111, 223) — Ullmannites Rhodeanus, Göpp. 192 

(254) — Unio Puéici 371 (474); Unio Wetzleri 3623, 365, 366, 367, 371, 372 (465, 

467, 468, 469, 470, 473, 474, 475, 478). 

Valvata 189, 190 (250, 251); V. antigua, Sow. 330 (430); V. cristata 145, 148 (206, 

209); V. helicoides 20 (112); V. (Tropidina) macrostoma, Steenbach 140 (201) 

V. naticina, Mke. 6 (97); V. simplex, Fuchs, var. bicincta, Fuchs. 20 (112) — 

Valvatida 140 (201) — Valvulina 170 (233) — Vaginella depressa, Daud. 159, 

160 (221, 222) — Vallonia tenuilabra, Braun. 137, 141 (197, 201); V. pulchella, 

Müll. 142, 145 (202, 205) — Velletia lacustris, L.-445 (205) — Venus sp. 162 

(224) — Vermetus arenarius, Linn. 163 (225) —  Verneulina abnormis, Htk. sp. 

153 (214) — Vertigo (Alega) pygmea, Drap. var. nanedenta, v. Gen. 138, 141 

(199, 201); V. pygmea, Drp. 145 (205) — Vincularia Haidingeri, Rss. 153 (214) — 

Vitrinide 137 (197) — Vivipara 19, 190 (112, 250, 251). 

Waagenia hybonota 268 (300) — Waldheimia Appenninica, Zitt. 25) (290) W. 

mutabilis, Opp. 259 (290); W. efr. celtica 270 (302); W. cfr. faba, dOrb. 270 

(302) ; W. efr. tamarindus, Sow. sp. 270 (302); W. sp. ind. 270 (302). 

Xerophila carthusiana, Müll. 137 (197); X. obvia, Hartm. 137 (197); X. striata, 

Müll. var. costulata, C. Pfr. 142 (202). 

Zonites nitida, Müll. 145 (205). 
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A NUMMULITES (HANTKENIA) COMPLANATA, LAM. REND- 
ELLENES FEJLŐDÉSÉNEK ÉRDEKES ESETÉRŐL. 

PorEscu-VoirEsri J.-től.! 

A nummulitesek rendellenes kifejlődésének már számos esete isme- 

retes, különösen a nagyobb alakokon. Így DARcHrac és HAIME ? monografiá- 

jukban az I. tábla 7. b) ábrájában, valamint a X. tábla 18. ábrájában ábrá- 

zolnak ilyeneket, melyeken a plasmostracum leszakadt része ismét kiépült, 

másrészt a II. tábla 2. a) ábrája olyan alakot mutat be, melyen az utolsó 

spiralis kamrának választófala a többiekkel ellentétes helyzetű. DE La 

HARPE? említi az Orbitoides-eknek az Assilina spira, DE RoIssY és 

Numm. (Hantkenia) complanata, LAM-mal való olyan összenövését, mely- 

nél az egyik egyed a másik plasmostracumába hatolt. Ugyanez a szerző 

említ Verona környékéről olyan Numm. complanata példányt, melynek 

négy keresztben álló szárnya van, továbbá a Numm. (Hamtkenia) Tchi- 

chatcheffi D"ARcn.-nak olyan magyarországi példányát, melynek alakja 

háromélű prisma s két példányból van összenőve. Gyakran találni a 

nagy nummuliteseknek olyan példányait, melyeknek pereme nemcsak 

rendellenesen van kifejlődve, hanem még erősen ráncolt is. . 

DR. Lóczy Lasos egyetemi tanártól ez év május havában a Bakonyba 

rendezett kirándulás alkalmából Úrkúttól délre egy érdekesen rend- 

ellenes példányát találtam a Numm. (Hamtkenia) complanata Lam-nak. 

Kedves kötelességemnek tartom ez alkalommal hálás köszönetet 

mondani Lóczy egyetemi tanár úrnak azért a jóindulatú készségeért, 

mellyel a kirándulás egész tartama alatt szíves készséggel bocsátotta 

rendelkezésünkre ismereteinek gazdag tárházát. 

1! E cikkel az a szokatlan s kellemetlen meglepetés ért, hogy bár szerző 

úr cikkét nekem adta át közlésre, a Beitrüge z. Palaeont. u. Geol. Österr.-Ung. ete. 

legutóbbi füzetében mégis megjelentette, akkor mikor cikke itt is ki volt szedve, 

Szerk. 

2 Deseription les animaux fossiles du Groupe nummulitigue le 1!Inde. 

Paris. 1853. 

3 Mémoires de la Société paléontologigue Suisse. Vol. III. — Etude des 

Nummaulites de la Suisse, premiére partie. Pag. 52. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 1 



2 POPESCU-VOITESTI J., 

Bár a szóban levő példány nem teljes, mindazonáltal elég nagy 

arra (5 em. átmérőjű), hogy a rendellenességnek következő esete tanul- 

mányozható legyen rajta. 

Ha a házat —  plasmostracumot — egyik átmérő irányában 

felezve gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy az egyik fél rendes kifejlő- 

désű, míg a másik két egyénből 22 fokos szög alatt látszik összenőve 

lenni. Egyszerűség okából nevezzük az egyiket, azt, a mely peremével 

kiljebb áll, A-nak, a másikat pedig B-nek (1. és 2. ábra). Ha az A 

egyedet vizsgáljuk, rögtön szembeötlik (1. ábra), hogy ez egyedül a 

plasmostracum bal felének, míg a B a jobbnak felel meg, míg a hol a 

Nummulites rendes kifejlődésű, a két egyén egy testet formál. Három 

fen; —— e -—- Man mlm mit 

1. ábra. 2. ábra. 

harántul sugaras metszetből látható (b az összenövési sík középső részén, 

a és c ettől oldalt szeli a példányt) hogy ez a szabálytalanság az 

egyénnek olyan módon való kettéosztásából ered, mely szerint a rendesen 

kifejlődött plasmostracummal a rendellenes 22 fokos szöget formál. Mind- 

azonáltal a b elágazási szög övében mindkét rész protoplasmája — a mint 

ez a három metszetből látható — teljes összefüggésben marad egymással. 

A rendellenesség nem mutatkozik mindjárt az állat első fejlődési 

állapotában, mint ez a b metszetből látszik, hanem csak abban az 

előrehaladott fejlődési állapotban, amikor a ház átmérője már 1,0 em. 

Magáról e rendellenességet előidéző okról keveset lehet mondani. 

Mindenesetre inkább lehet pathologiai, mint mechanikai okra vissza- 

vezetni, mert ez utóbbi esetben a plasmostracum egyszerűen meggörbül 

vagy megráncolódik, de meg nem kétszereződik. Elképzelhető még az 

az eset is, hogy az ilyen nagy foraminiferának, melynek hatalmas proto- 
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plasma tömege van, jó táplálkozás következtében több magja (nucleus) 

keletkezik. A mint ez a ma élő foraminiferáknál is megfigyelhető, ! a 

szaporodás valószinűleg spórákkal történt, melyek egyes kamrákban fej- 

lődnek s csakis teljes kifejlődésük után lépnek ki a plasmostracum 

pórusain. Az ilyen rendellenes kifejlődésnél, mint a jelen eset, föltehető, 

hogy a spórák egyike visszamaradt a kamra belsejében s ott kezdett az 

anya nummulitesszel együtt fejlődni. Természetes, hogy részben külön 

3. ábra. 

házat (plasmostracum) választ ki, anélkül azonban, hogy az anyaállat 

testétől — melyből származott — teljesen elkülönült volna. 

Jelen esetben, a hol az A egyed (1. és 2. ábra) egyrészt a Num- 

mulites főkörvonalán messze túlnyúlik, másrészt ferdeszöget formál a B 

egyeddel, első tekintetre azt a benyomást kelti, mintha az A egyed 

lenne fiatalabb, a mi viszont arra vall, hogy az A a B egyednek olyan 

1 LANG A. Vergleichende Anatomie des Wirbellosen Thiere. (Polptomella 

erispa L. 207—208. lap.) Jena. 1901. 

1 
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spórájából ered, mely valamely kamrában visszamaradt és ott fejlő- 

dött ki. E mellett bizonyít az is, hogy a plasmostracum majdnem két- 

szer olyan erős az A oldalán, mint a B jén (b metszet). 
Minden esetben a nummulitesek degenerációi jelenségének kell 

minősíteni az ilyen rendellenességeket, amikor a protoplasma már nem 

képes azokat az idegen testeket magából kilökni, melyekkel vagy csak 

közvetlenül érintkezik, vagy amelyek az anya testéből származtak 

legyen. 

Hasonlóan érdekes jelenség az, ami a b metszeten látható, ezen 

ugyanis kis duzzadék keletkezett (D ott, ahol a nummulites háza egy 

másik foraminiferával érintkezett és azzal később összenőtt." 

MAGYARORSZÁGI ÚJ PLEISZTOCÉN CSIGÁK. 

Dr. KoRmos Tivapax-tól. 

1. Buliminus (Chondrula) Horusitzkyi n. 

Testa dextrorsa, auguste rimata, graciliter elongata, eylindrica, 

spira regulariter attenuata, subtiliter striata. Anfractus 19, convexiusculi, 

leniter erescentes, ultimus "4 longitudinis occupans. Apertura parva, 

ovalis, dentibus cum duobus; uno in medio labro externo, altero 

lamelliformi in pariete aperturali. Peristoma acuta, non expansa, cum 

callo vix distincto et supra tuberculum ferente, juncta. 

Dim.: Alt. 15 mm, long. 4 mm, apert. 38 mm. 

Locus: Nagybecskerek. 

A ház karcsú, jobbra csavarodott, hengeresen megnyúlt, szűk köl- 

döke majdnem teljesen fedett, gyengén barázdált; a tekercs szabályosan 

hegyesedő. A kanyarulatok száma 10, melyek 

kevéssé boltozottak, lassan és egyenletesen 

z növekedők, az utolsó az előttevalónál szé- 

lesebb és a ház magasságának egynegyedét 

foglalja el. A nyílás kicsiny, ovális, egy ren- 

des foggal a nyílás külső szélének a közepe 

; táján és egy lemezszerű foggal az orsón. 

Il Sy A szegély éles, nem kiszélesedő, az alig 
1. ábra. szembeötlő tengelyvánkost felül bütyök díszíti. 

ij ni De 

za 

1 

ae 

1 Az eredeti példány a budapesti kir. m. tud egyetem őslénytani gyűjte- 

ményében van. 
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Méretei: Mag. 15 mm, szél. 4 mm, nyílás mag. 38 mm. 

Lelethely: Nagybecskerek. 

Igen tisztelt barátom: HoRusirzkY HENRIK m. kir. osztálygeologus, 

a kinek a tiszteletére ezt a gyönyörű alakot elnevezni szerencsém van, 

Nagybecskerek határában, pleisztocénkorú löszben gyűjtötte azt. 

2. Lithoglyphus antiguus n. 

Testa magna et alta, solida, imperforata, ruditer striata. Anfractus 5, 

3 inferi regulariter, 4—5. celeriter accrescentes et permagni, ultimus 

antice valde descendens. Spira elevata, scalaris, conoidea; tertiam par- 

tem altitudinis superans. Anfractus 4. et 5. cum crista spirali — plus 

minusve valida — ornata, labrum externum propterea supra biangula- 

tum. Apertura permagna, rotundato-ovata, columellari callo augusto, 

tumido, margine externo sat acuto. 

Dimens: Alt. 105—12:5 mm, lat. 8:5—10-5 mm. 

Locus: Pilismarót. 

A ház vastaghéjú, nagy és magas, erőteljesen barázdált; köldöke 

fedett. A kanyarulatok száma 5, melyek közül a három első lassan, a 

negyedik és az ötödik pedig hirtelen növekednek, az utolsó elül mélyen 

lehajlik. A tekercs kiemelkedő, lépcsőzetes kúpidomú s a ház magassá- 

gának egyharmadát meghaladja, A negyedik és ötödik kanyarulat felső 

harmadán többé-kevésbbé erőteljes, spirális taraj húzódik végig, mely- 

nek a nyílás külső peremén kiszögellés felel meg. A nyílás nem túlsá- 

gos nagy 8 a kiszögelléstől eltekintve, kerek. A tengelyvánkos keskeny 

és duzzadt, a perem eléggé éles. 

Méretei: Mag. 1055—125 mm, szél. 855—10-5 mm. 

Lelethely: Pilismarót. 

Ez az alak, a melyet szintén HoRusirzgkY HENRIK szívességének kö- 

szönhetek, Pilismarótról, típusos steppelösz alatti homokos kavicsból 

(valószínűleg régi Duna-meder) származik. HonRusirzkv ezt a szép és 
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állandó fajt a jelzett üledékben gyakorinak, sőt a vele együtt gyűjtött 

egyéb fajok (Lithoglyphus naticoides FÉR, Valvata naticina Mxn, Ne- 

ritina damubialis (Muur.) C. Pr, Neritina transversalis (Z.) C. Prk. és 

Fluminina ammicum Münn.) között uralkodónak találta. A vizsgálatnál 
mintegy 200 példány állt rendelkezésemre. 

A L. antiguust első tekintetre a L. naticoides apertus KsrTn.-rel 
véltem azonosíthatónak. Behatóbb vizsgálataim azonban arról győztek 

meg, hogy az utóbbitól lényegesen eltér 

s minthogy a többi Lithoglyphus-fajok- 

tól még távolabb áll, új helyet kell szá- 

mára a rendszertanban biztosítanunk. 

Azokat a bélyegeket, melyek a L. 

antiguust a L. apertustól megkülönböz- 

tetik, a következő összehasonlításban vé- 

lem csoportosíthatóknak : 

a) A külső alak a L. apertusnál 

gömbded, zömök; a L. antiguusnál sok- 

kal karcsúbb, tojásdad kúpidomú, sőt kissé 

tornyos. Azonkívül a L. antiguus nem 

nő akkorára, mint a L. apertus. 

b) A ház magasságának viszonya a szélességéhez. A L. 

apertusnál, az a) alatt mondottakból kifolyólag, a ház majdnem olyan 

magas, mint a minő széles; a L. antiguusnál ellenben a ház magas- 

sága annak szélességét jóval meghaladja. A L. aperlusból az össze- 

hasonlításnál 10 budapesti példány (8 Hazav-tól, 2 a magam gyűjtésé- 

ből) állt rendelkezésemre. Ennek megfelelőleg a L. anliguusnak szintén 

10 példányán végeztem méréseket. 

A méretek ingadozásának határai : 

L. apertus: mag. 11 —14 mm; szél. 10-5—13 mm 

TERE KÜTÖLKKOKTTOT SE KŐ SS ( 86—10 ua 

Ebből az átlag : 

L. apertus: mag. 12:5 mm; szél. 11-75 mm 

ÜZ TNGYÁLÜLS SAN ÁK at tj. KOSZT 

A magasság és a szélesség közötti különbözet átlaga tehát a 

L. apertusnál csak 1 mm, mig a L. anliguusnál 2 mm. Hz az arány 

a L. antiguus egyes példányain még fokozódik, úgy, hogy a különbözet 

3 mm is lehet, ami ilyen méretek mellett már nagyon szembetűnő. 

Ezzel szemben a L. apertus 10 megmért példánya közül egynél a szé- 

lesség a magassággal egyezik, egy másik példány szélessége pedig a 

magasságát 1 mm-rel megnaladja. 



MAGYARORSZÁGI ÚJ PLEISZTOCÉN CSIGÁK. 7 

c) Az utolsó kanyarulat és a tekercs viszonya. A L. 

apertusnál az utolsó kanyarulat magassága (elől, a perem felső szögle- 

tétől mérve) 9—12 mm közt (átlag 10-6 mm), a tekercs magassága 

pedig 1—3 mm közt (átlag 2-5 mm) változik. Ha már most az utolsó 

kanyarulat magasságának átlagát osztjuk a tekercs magassági átlagszá- 

mával, akkor a következő arányt állíthatjuk föl: 

US 04 legét 
s ebből 

1— 0, 

vagyis a tekercs (7) átlagos magassága az utolsó kanyarulat (u) átlagos 

magasságának egynegyede. 

Ez a viszony a L. antiguusnál olyképen módosul, hogy az utolsó 

kanyarulat magassága 773—9 mm közt (átlag 779 mm), a tekercsé pedig 

2:6—4 mm közt ingadozik (átlag 3-3 mm). Az ebből származó viszony- 

lat így alakul: 

s e szerint 

más szóval az utolsó kanyarulat 2:4-szer olyan magas, mint a tekercs, 

holott a L. apertusnál, mint láttuk, négyszer akkora. 

d) Az él, illetőleg a taraj. A L. apertuson mindig csak gyenge 

fejlettségű spirális dudorodás alakjában van jelen és mindig csupán az 

utolsó kanyarulaton mutatkozik; a L. antiguuson ez az él legtöbbször 

valóságos kiálló tarajjá fejlődött s már az utolsóelőtti kanyarulaton 

kezdődik. 
e) A tengelyvánkos a L. apertuson szélesen visszahajlott és 

majdnem lapos, míg a L. antiguuson keskeny (szélessége a L. apertus 

tengelyvánkos-szélességének legföljebb fele) és duzzadt. 

f) Az utolsó kanyarulat a L. apertusnál szélesebb s elől alig 

vagy semmit sem hajlik le; a L. antiguusnál ellenben keskenyebb s 

elől mélyen lehajlik. 

9) A nyílás: az előbbi pontban mondottak folytán a L. antiguus- 

nál sokkal kisebb és — a felső kis kiszögelléstől eltekintve — kere- 

kebb, mint a L. apertusnál. 
h) Végezetül a perem alakja is más; a míg ugyanis a L. aper- 

tuson az él helye körül oldalról nézve kivágást, illetőleg bemélyedést 

észlelhetünk, addig ez a L. antiguuson, melynek a pereme egyenes, 

vagy legföljebb a közepe tájékán kissé ívelt, nem tapasztalható. 

Mindezeknek alapján a L. antiguus a L. apertusszal össze nem 

egyeztethető s különválasztása nemcsak jogosult, hanem — minthogy 

fontos és jellemző szintben fordul elő — szükséges is. 
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SCHRÉTER ZOLTÁN-tól.! 

A budapesti kir. József Műegyetem ásványföldtani szertára az elmult 

években a Salgótarjáni Köőszénbánya R. T. szivességéből Pilisborosjenő- 

ről származó fúrási anyagot kapott. Ezi az anyagot dr. SCHAFARZIK FERENC 

műegyetemi tanár úr megbizásából áttanulmányoztam s eme munkám 

eredményéről röviden e sorokban számolok be. 

A fúrásra vonatkozólag RorH FLókRis úrnak, a Salgótarjáni Köszén- 

bánya R. T. bányaigazgatójának szivességéből a következőket közölhetem : 

A fúrás helye Pilisborosjenő és Üröm községek közt lévő területen 

volt s a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. mélyítette 1903-ban abból a 

célból, hogy a közeli vörösvári-szentiváni és a nagykovácsii medencében 

ismeretes középeocén barnaszénnek a kis pilisborosjenői medencében való 

folytatódásáról, esetleg jelen nem létéről meggyőződjék. A fúrással 92 m 

mélységig hatoltak le, de e művelet szénkutatás szempontjából ered- 

ménytelenül végződött. 

Minden m-nyi mélység fúrási anyagából kb 20 cm?-nyi mennyiség 

állott rendelkezésemre, melyet petrografiai és palaeontologiai szempont- 

búl tüzetesen átvizsgáltam. Ily módon a következő rétegsorozat volt 

kimutatható : 

I. A fölszínről lefelé haladva 0 m-től 4 m-ig barnássárga lösz 

volt. Megiszapolva számos gömbölyűre koptatott guarckavicskát, guarc- 

homokot, továbbá kevés magnetit és limonit darabkát nyertem. A guarc- 

kavicskák és a guarchomok a közeli hegyrögök fölépítésében (Steinriegel, 

N. Kevélyhegy), oly jelentékeny szerepet játszó hárshegyi homokkőből 

származtathatók. Kevés, meghatározhatatlan csigahéjtöredék is akadt az 

iszapolási maradékban. 

II. A lösz alatt alsó oligocenkorú kiscelli agyagot tárt föl 

a fúró tekintélyes vastagságban (53 m) az 5. m-től az 57. m-ig. A kis- 

celli agyagnak felső, közvetlenül a lösz alatt fekvő 7 m vastag réteg- 

öszlete sárgaszínű, tehát az agyagban foglalt vasferrihydroxid alakjában 

van jelen. Ellenben a kiscelli agyagnak mélyebben fekvő nagyobb tö- 

mege kékesszürke. A kiscelli agyag minden egyes rétegéből való fúrás- 

próba iszapolási anyaga szolgáltatott foraminiferá-kat, ellenben na- 

1 Bemutalta a Magyarhoni Földt. Társulatnak 1908 április 1-én tartott ülésében. 
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gyobb szerves maradvány a 9. m mélységből előkerült ostrea héjdara- 

bok kivételével nem akadt. Megjegyzendő, hogy a rétegek egyike-másika 

különösen kitünt kövületgazdagságával, míg másokban csak elvétve akadt 

néhány foraminifera. Kövületekben dúsabb volt a 9, 12, 29, 30 m mély- 

ségből előkerült fúrási anyag, ellenben kövületszegény, illetőleg kövület- 

mentes a 40., 47., 55., 56. m mélységek anyaga. Általában az itt észlel- 

hető viszonyok megegyeznek azzal a HANTKENtől fölállított tétellel, hogy 

a kiscelli agyag homokosabb rétegei szembetűnően kövületszegények, 

ellenben homokot alig tartalmazók kövületben gazdagabbak. A meghatá- 

rozott fauna a kővetkező :! 

Cyclammina placenta, Rss. sp. [azelőtt Haplophragmium acu- 

tidorsatum HAnTX.] (10, 16. 17, 18, 31, 33). 

CG. latidorsata BoRx. sp. [azelőtt H. rotundidorsatum  HANTK.] 
(6; 425 25). 

Nodosaria. acuminata HANTK. (30, 34. 

N. aff. budensis HANTK. (17). 

N. latejugata Güme. (12, 29, 32). 
N. filiformis DOnRB. [azelőtt Dentalina elegans DORe.] (17, 29). 
N. communis DORB. [azelőtt Dentalina intermedia HANTK.] (18, 

25.529. "31). 

Dentalina approximata Rxuss. (23, 29, 31). 

D. Verneuli DORxs. (25). 

Cristellaria Wetherellii Josgs [azelőtt Cr. fragaria GümB.] (7, 9, 
10, 16, 30, 45). 

C. gladius Pnin. (9, 26, 49, 54. 

C. compressa m7ORB [azelőtt Cr. arcuata DORB.] (29, 49). 
CG. cultrata Mowxrrokr [azelőtt Robulina limbosa Russ.) (9). 

C. rotulata Lam. [azelőtt Robulina depauperala REuss.] (99. 
Robulina arcuato-striata. HANTK. (9, 10). 

R. inornata DORs. (9). 

R. Kubinyü HANTK. (39). 

Polymorphina  acuminata HANTK. (17). 

Uvigerina pygmaea DORB. (9, 10. 18, 30, 33, 34, 50). 
Textularia carinata, DORB. majdnem minden rétegben. 

Bigenerina. capreolus DOnRB. [azelőtt Schizophora haeringensis 
Güme.] (12, 29). 

Gaudryina  Reussi HANTK. (27). 

Gaudryina siphonella Reuss. (36, 44, 48, 50, 57). 

(Clavulina Szabói HANTE. majdnem minden rétegben. 

! A zárjelbe ( ) tett számok a felszíntől számított azokat a mélységeket jelen- 

tik, a mely mélységből a szóbanforgó kövület előkerült. 



10 SCHRÉTER ZOLTÁN 

Helerolepa Dulemplei DORse. sp. (99. 

Anomalina aff. grosserugosa GümB. [azelőtt Truncatulina. grosse- 
rugosa GümB.] (149. 

Rotalia Soldani vOne. (11). 

A kiscelli agyag kiiszapolása alkalmával mindig visszamaradt kisebb- 

nagyobb mennyiségű szervetlen anyag is, mely főkép guarchomokból 

állt. A magasabb rétegek iszapolási maradékában limonit, márga és 

calcitdarabkák, míg a mélyebbi rétegek iszapolási maradékában pyrit- 

darabkák s calcitdarabkák voltak a guarchomokon kívül találhatók. 

III. A kiscelli agyag alatt az 58. m-től lefelé a 60 m-ig agyagos- 

márgás összeálló szürke guarchomok következett. Az iszapoláskor 

az összetartó cementanyag gyanánt szereplő kevés agyagos rész eltávo- 

zása után széteső fúrási próba túlnyomó része szürke, fehér és zöldes- 

színű gurcszemekből állónak bizonyult. Ezeken kívül murvaszerű guarc- 

kavicskák és pyritdarabkák szerepeltek az iszapolási maradékban. Szer- 

ves maradványt e rétegek, valamint az összes ezután fölsorolandó 

képződmények sem tartalmaznak. 

IV. A 61. m-től a 66. m-ig szürke, márgás kötőszerű, finomszemű 

guarchomokkő következik. Ez a kőzet sok muszkovitot s itt-ott pyrit- 

szemcsét tartalmaz. 

V. A 67. m-től a 71. m-ig laza, szürke és fehér guarchomokot 

hozott föl a fúró. E homok valószinűleg szilárd homokkőnek az ütve 

működő fúrótól szétzúzott törmelékének tekinthető s miután a hárs- 

hegyi homokkő egyes (a pilisborosjenői Steinriegel kőbányájában föltárt) 

rétegeinek mesterségesen szétzúzott anyagához igen hasonló, jogosan 

tekinthetjük ezt az 5 m vastag réteget hárshegyi homokkőnek. 

VI. A következő rétegcsoport, mely a 72—74. m mélységben konsta- 

táltatott, túlnyomólag limonittal sárgásbarnára festett agyagból áll, 

mely itt-ott guarcszemeket tartalmaz. Vízben nem válik plasztikussá 8 

nyelvhez erősen tapadó ez az anyag. (A limonitnak sósavval való kivo- 

nása után forrasztócső előtt hevítve cobaltnitráttal kezelve és újból 

hevítve jellemző kék (Al.) színű lesz.) 

VII. A 75 m-től a 78 m-ig kékesszürke, kékfoltos agyag 

következett, melynek szétáztatása után kisebb-nagyobb fehéresszürke és 

kékesszürke, pyritet tartalmazó agyagdarabkák, továbbá kevesebb bar- 

nássárga pyritmentes agyagdarabkák s guarcszemek maradtak vissza. 

E rétegek anyaga voltaképen megegyezik a fölöttük lévő rétegek anyagá- 

val, csakhogy a magasabb 72—74m mélységbeli rétegek anyagában volt 

pyritszemcsék s a szürke színeződést okozó /eO itt ferrihydroxiddá 

(Fe, OH,) változtak át, a mi ez anyagnak sárgásbarna színét okozza. 

VIII. A 79. m-től a fúrás legaljáig, 92. m-ig felsőtriaskori dac h- 

steinmészkő és dolomit darabokból álló fúrási anyagot kaptunk, 
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a mi arra utal, hogy a fúrásnál a 79-ik m körül a fölszín alatt már az 

alaphegységre bukkantak. Lehetséges azonban, hogy a magasabbról 

(kb. 79—83 m.) származó fúrási anyag még a hárshegyi homokkőréte- 

gek legalján több helyütt ismeretes, dolomitból és dachsteinmészkőből 

álló konglomeratumnak összezúzott törmeléke. 

Végül összefoglalásként röviden a következőket mondhatjuk : 

A pilisborosjenői lesülyedt kis medence alsó oligocénkori kiscelli agyaggal 

van feltöltve, melyet a fölszínen lösz borít el. 

A mi a kiscelli agyag és a hárshegyi homokkő közti kor- 

viszonyt illeti, a budai hegyeket tanulmányozott összes geologus 7 

egyetért abban, hogy a hol a két képződmény együtt fordul elő, min- 

dig a hárshegyi homokkő a régibb, a fekvő rétegcsoport s a kiscelli 

agyag a fedő, a fiatalabb rétegcsoport. A pilisborosjenői kis medencét 

részben a hárshegyi homokkő rögei szegélyzik, részben pedig a budai 

hegyeknek vetődések következtében magasabbra jutott olyan rögei, me- 

lyeknek alkotásában a hárshegyi homokkő alatt a felső triasz dolomit és 

dachstein mészkő is szerepel. A medence szélén egy ponton, az ürömi 

kőhegyen dr. Kocn Awrar egyetemi tanár szelvénye szerint? a felső 

eocén nummulitoós mészkő van a hárshegyi homokkő alatt s a dachstein- 

mészkő fölött közbetelepedve. 
Természetes ezek alapján az a következtetés, hogy a fúrásnál föl- 

tárt IIL, IV. és V. rétegcsoport hárshegyi homokkő. Ez a fúrás egy- 

szersmind mutatja azt is, hogy a hárshegyi homokkő a lezökkent kis 

medencének alján szintén közvetlenül a felsőtriasz képződményekből 
álló alaphegységre telepszik, tehát nincs meg közbül sem a középső, 

sem a felső eocén rétegcsopott. 

Érdekes adatot szolgáltat továbbá ez a fúrás a kiscelli agyagnak 

az atmoszferiliák behatása következtében történő elváltozására nézve is, 

A középső oligocéntól kezdve e védett helyen — medencében — fekvő 

s így az eróziótól megkimélt, de az atmoszferiliáknak természetesen 

mégis kitett agyag a felületről lefelé 7 m vastagságban elmállott, limo- 

nitosodott. 

1 HOFMANN KÁROLY dr.: A Buda-kovácsii hegység földt. visz. A m. k. Földt. 

Int. Évkönyve. I. k. 1871. 
KocH AwTaL dr.: A Szentendre-visegrádi és a Pilis-hegység földt. visz. u. 0. 

SCHAFARZIK FERENC dr.: Budapest és Szentendre vidéke. Térképmagyará- 

zat 1902. 

2 Id. munk. 
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Dr. Zimányi KÁRoLYy-tól.! 

(Ehhez az I. tábla.) 

A mult évben Sajóházán (előbb Nadabula) a Bernardi-teléren, a 
Károly-bánya VIII. szintjén, kristályodott baryt fordult elő. Ugyan- 

ebben a vasércbányában találhatók a szép albit?, jól kifejlett, nagy 

rhomboéderekben siderit, a pentagondodekaéderekben kristályodott pyril, 

ritkán kristályodott chalkopyrit, a fehér guarc, melynek az egyik oszlop- 

lap szerinti táblás kristályai elég közönségesek. 

Dobsina? és Dernő" után ez a harmadik lelethely Gömör vár- 

megyében, hol a kristályodott baryt vaspátra telepedett, ez a Károly- 

bányában világos, sárgásbarna és pátos; társásványok a zöldesre befut- 

tatott pyritnek apró hexaéderei és fehér guarc. 

A barytkristályok méretei legnagyobb kiterjedésük irányában 

2—15 mm, szürkésfehérek és áttetszők, az egészen aprók színtelenek. 

Túlnyomó részben b tengely irányában megnyúltak, és pedig vagy osz- 

loposak d(102) uralkodása folytán (3. és 4. ábra), vagy hosszúkás vas- 
tag táblák c 1001) szerint (1. és 2. ábra); sokkal ritkábbak a rhombos 

táblák (5. ábra), a melyektől a kombinációtypusok fokozatos átmeneteit 

követhetjük az először említett két typushoz. 

A fennőtt kristályoknak rendesen csak az egyik végük szabad, 

néha azonban találhatunk olyan kristályokat is, melyek úgy rakodtak a 

vaspátra, hogy mind a két végük kifejlődhetett. A barytot itt-ott világos 

rozsdabarna limonites kéreg vonja be. gyéren pedig apró siderit-rhom- 

boéderek is ülnek rajta. 

A megmért 26 kristályon mindössze a következő alakokat állapíthat- 

tam meg : 
a (100) 711801 

b 41010, ma KOZ 
cfo01t 01011 
mildor — 210121 
A (210) y (1221 

1 Bemutatta a Magyh. Földtani Társulat 1909 januárius 5. szakülésében. 

2 Magy. Földt. Társ. Munkálatai 1870. 5. 192 és Földt. Közl. 1905. 35. 164. 

3 Földt. Közl. 1896. 26. 32. 

4 Annales Mus. Nation. Hungar. 1907. 5. 556. 
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Ezek közül közönségesek, a mennyiben az oszlop kivételével min- 

den kristályon kifejlettek c(001), 4(102), m(110) és 0(0111; elég gya- 
koriak b(010), 41210], 71130), ellenben ritkák a(1001, y(122) és 
e (012). A Karánilapot csak a rhombos táblákon, (122) pyramist pedig 
sakk a dómás kristályokon figyeltem meg. 

A lapok felületét illetőleg megjegyezhetem, hogy m(110), 0 (011) 
és 91012) kivételével mind simák és jól tükrözők; az oszloplapok ren- 

desen csaknem fénytelenek, még az apró kristályokon is gyöngefényűek. 

Az 0 1011) dóma lapjai ugyan fényesek, de zavart felületük miatt nem 

tükröznek élesen és a nagyobbakon olykor lapos, pikkelyszerű kiemel- 

kedéseket láthatunk. 

A tompább brachy-domát lapjának gyönge fénye miatt csak köze- 

lítően mérhettem, jelét azonban [110 :102— 221] és [001:010 — 100] 
övek meghatározzák. 

A biztosan megállapított alakokon kívül gyakran láthatunk a 

dómás, vagy a hosszúkás táblás kristályok [m:0o] élein egy, néha azon- 
ban két tautozonális brachypyramist, jeleiket azonban nem határozhat- 

tam meg. Ezek a pyramislapok a kicsi kristályokon csak fényes csíkok, 

a nagyobbakon szélesek (6. és 8. ábra), de felületük nem tökéletes sik, 

azonfelül még rostozott is, fényük sem kifogástalan. A durva rostozás 

párhuzamos [/kl:hkl] sarkélekkel, a tükörkép diffusus. 

Az említettek miatt a közelítő mérések megbízhatlanok voltak. 

A brachypyramis lapjai némely kristályon oly nagyok, hogy hosszabb 

oldalélekben is metszik egymást (6. ábra). A rajzokban a kombinációk 

jellegének feltüntetése végett (154) pyramist szerkesztettem, mivel az 

[110:011] övben fekvő alakok közül ennek számított hajlásával, még 
legjobban egyeztek a néhány 72 nyert mérések. 

mérve : (hkl) : (0011) — 13715 — 13942" ca 

számítva : (154):(011) — 1 14 

A mely kristályokon 1122) kifejlett, ennek lapjai mellett, még 

egy vicinális brachypyramis apró, de mérhető lapocskái mipt ferde- 

szögű, kis háromszöoek 41102) és m(110) közt fekszenek. E vicinális- 
lap hajlásai a szomszédos lapokhoz 17—3". A mért és számított! haj- 

lások a következők. 

mérve : számítva : 

Út LOV (02) EZ 7 ÁL CSes 

dee (02 (004) Z 38-54 Ako) ll 449 

OS ES(OVV (001) SZ 52 48 JAZZ US 

zsoci OYEON 05028 50 48 47 

1 Denksehriften d. k. Akad. d. Wissen. Wien, 1872. 32. 30. 
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mérve : számítva : 

7 me eL30)ÁA0)-— 2878 28 34 24 

420 (210 201110) 991 17 0 40 

MYEKOSIO NA (OTA) ESO 59 49 15 

VASALT) 96 0 49 

eset sc SS ASGHŐ 45 38 53 

OZ (ON) EOD SZ BŰKST S1ES1S23 

OREGEZVTAEOO) SZHRAT EG A Zs LAS 

A kombinációk. a mint azt a következő összeállításból láthatjuk, 

nagyobbrészt egyszerűek. 

Rhombos táblák : 

d. 05 00 

B. 105 a 04 

c, md, 10, b, a (Bs abra) 

Hosszúkás táblák : 

GATT 

cad, mo ubuá ábra) 

8 0) wa kö (hklk (8. ábra) 

c, d, m, (hkly, 0. (6. ábra) 
üz, 05 Deo 0 Ú0 

c, d, m, o, b, y (2. ábra) 

c, d, m, o (hklj, o (9. ábra) 

Dómásak : 

d, mi 0 

d, c, o (hklh (10. ábra) 
d, c, (hkl, m, o (7. ábra) 
ala 0005 05 0 

ÖNTUSTOSTOS Jel) 

d, m, c, 0, y (4. ábra) 

ÜNOKOZ TO A Ko TábTA) 

ÜETKONKORN 1hkly 

ÚN TCSSNSKONAD Vklb, A 

A sajóházai barytnak érdekességét növeli, hogy az imént leírt egy- 

szerű kristályok közt olyanok is ülnek a kézipéldányokon, melyek orien- 

tálva, párhuzamos tengelyekkel nőttek tovább, miközben azonban az 

eredeti termetük megváltozott. Hasonló továbbnövések némely lelethely 

caleitkristályain ! elég gyakoriak, míg a barytnál a kezdetben áttetsző 

1 Természetrajzi Füzetek, 1886. 10. 28 és Földt. Közl. 1899. 29. 160. 
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kristályt a továbbnövés után átlátszó burokként veszi körül a többlapú 

kombináció. A közelmultban CoromBa" leírta a traversellai és brossoi 

barytokat, a többi közt oly kristályokat is talált, melyek eredetileg egy- 

szerű rhombostáblák voltak, a továbbnövésnél pedig hosszúkás négy- 

szögű körvonalakat nyertek és több lap fejlett ki rajtuk. A felsőbányai 

barytokon is nem ritkán az átlátszatlan vagy zárványokkal telt táblákat, 

az átlátszó burok mintegy magot körülveszi. 

A sajóházai baryton a továbbnövéses kristályok egészen más ter- 

mészetűek, a mennyiben az említett és meg nem határozható brachy- 

pyramisnak többnyire mind a nyolc lapja kifejlett; a kristály szabad 

végén négy lap nagyobb, a továbbnövés helyén pedig négy lap kisebb, 

ez utóbbiak beugró szögeket alkotnak (102) lapjaival (7. ábra). 
Ezeknek a kisebb pyramislapoknak helyén többször egy gyöngefényű és 

egyenetlen brachydoma van, melynek jelét az egyik kristályon (9. ábra) 

az övviszonyból megállapíthattam. A kristálynak ily módon továbbnött 

része többé vagy kevésbbé kiugrik az eredetileg dómás kristály oldalá- 

ból; a hasadási oszlopnak néha csak két lapja fejlett ki, a beugró szö- 

gek mellett fekvők hiányzanak, vagy csak egészen aprók mint azt a 

9. ábrán láthatjuk. Ilyenek a továbbnövések a nagyobb kristályokon. 

A kisebb kristályoknál a brachypyramisnak lapjai még tovább nőt- 

tek, annyira, hogy hegyes oldalcsúcsaik is láthatók, ezeket olykor m (110) 

apró lapocskái tompítják. A pyramis úgyszólván keresztben helyezkedik 

az eredetileg dómásan kifejlődött kristályhoz (10. ábra). A sajóházai 

barytra emlékeztető továbbnövést említ SADEBECK? az Auvergneből. 

A megvizsgált barytok a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből valók ; 

az egyik szép példányt dr. SEmszy AwxDpogR úr bőkezűségének köszönjük, 

nehány kisebb kézipéldányt pedig a folyó év nyarán én is gyűjthettem 

Sajóházán a Rimamurányi-Salgótarjáni vasmű rt. bányáiban. 

Méréseimet a budapesti tud. egyetem ásványtani intézetében végez- 

tem dr. KRENNER JózsEF egyet. tanár, udvari tanácsos úr szives engedel- 

mével, a miért neki ezen a helyen is őszinte köszönetemet kifejezem. 

1 Rendiconti R. Accad. dei Lincei. 1906. (Ser. 5), II. Sem. 15.421. Fig. 1. 

és 428. Fig. 6. 

2 SADEBECK A.: Angewandte Krystallographie. Berlin, 1876. 225. X. tábla, 

221. ábra. 



A THERMÁLIS VIZEK FÖLSZINRE EMELKEDÉSÉRŐL. 

(Előzetes jelentés.) 

Dr. Párnry Móx-tól. 

1908 május havának vége felé a vichnyefürdői thermális forrással 

foglalkoztam. Ez alkalommal feltünt, hogy a thermális forrásoknak egy 
része az általános térszin fölött magasan fakad oly ponton, hol a vizek 

felületre nyomására hydrostatikai nyomást tekintetbe venni alig lehet. 

(Pl. Vichnyetürdő, Gánócz stb.) Oly thermáknál is, amelyek lapos terü- 

leten fakadnak, mint pl. a budapesti margitszigeti és városligeti ártézi- 

kút, a vízgyűjtőként szereplő hegységből alig várhatunk nyomást. A buda- 

pesti források vízgyűjtője ugyanis — a budai hegység dolomitja — 

annyira össze van hasadozva, hogy a hasadékokban összegyűlt víz csakis 

vízszorító réteg alatt fejthetne ki hydrostatikai hatást. Ilyen pedig a 

budai hegységben nagy részben oly alacsony szintájban fordul elő, hogy 

attól a források hydrostatikai nyomást alig kaphatnak. 

A hazai thermális források közül egyet sem tudok tisztán juveni- 

lis forrásnak tekinteni. Nem vonva kétségbe, hogy ilyen egyáltalán léte- 

zik, hol a források a föld mélyéből nyerik a fölhajtó erőt, a hazai 

forrásoknál a tisztán juvenilis eredet ellen szól azok rendkívül külön- 

böző hőfoka és az a körülmény, hogy mindnyájan csakis jó vízgyűjtő 

területeken fakadnak. 

A fönnebbiek után oly magyarázatról kezdettem gondolkozni, amely- 

lyel a thermális vizek fölszinre emelkedését magasabb hydrostatikai 

nyomás nélkül is meg lehet fejteni. Ennek eredménye lett az alábbi 

elmélet, melyet a fönnebb előadottakkal együtt még a mult év május 

végén előbb Gürn Viurmos kollegámmal és dr. Emszr KALMÁN vegyész 

kollégámmal, pár nap mulva pedig dr. KALECSINSZEY SÁNDOR fővegyész 

úrral részletesen közöltem, megjelölve a majdan véghezviendő kisérle- 

tek módját is. Ezen elmélet a következő : 

A thermális források szerkezete a közlekedő edények törvényén 

alapszik. A közlekedő edény egyik szárában — a vízgyűjtő területen — 

hideg víz szivárog le a kőzethasadékokban. A víz a thermális hasadék- 

hoz érve, az ott alulról feltörő forró víztől, vizgőztől és gázoktól föl- 

melegszik. Így a közlekedő edény más:k szárába melegvíz jut. Tekintve 

a hőfok emelkedésével a víz-oszlop kiterjedését és kisebb fajsúlyát, a 

beszivárgó víz-oszlop nálánál okvetlenül magasabb melegvíz-oszlopot fog 

egyensúlyban tartani. Így tehát a melegvíznek kiterjedése által létrejött 
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magassági különbözet elégséges arra, hogy beszüremkedő hideg víz vele 

egy szintájban is a meleg víznek a felület fölé való emelését okozza. 

Dr. Emszrtel a városligeti ártézikútra hozzávetőleges számításokat is 

végeztem s a víz-oszlop kiterjedése alapján mintegy 20—25 m magas- 

sági különbözetet nyertünk arra az esetre, ha feltesszük, hogy a be- 

szüremkedő víz a Duna szintje fölött hatást nem fejt ki és a fönnálló 

víz fajsulya egyenlő lenne a beszőremkedő víz fajsulyával. Mind három 

kollégám elött azonban hangsulyoztam, hogy ezen elmélet igazolására 

okvetlenül szükségünk van olyan kisérletekre, amelyek a természeti 

viszonyokat lehetőleg hiven utánozzák. A víz kiterjedésén kívül még 

több igen tekintélyes faktort kell tekintetbe venni. Nevezetesen tekintetbe 

kell venni azt, hogy a beszüremkedő víznek sótartalma sokkal kisebb, 

mint a thermális vizé. Vajjon ezen nagyobb sótartalommal járó nagyobb 

fajsúly nem semmisíti-e meg teljesen a kisebb fajsúlyú meleg édesvíz- 

nél előálló magassági különbözetet. A thermális vizeknek talán minde- 

nike tartalmaz még különböző gázokat is. Okvetlenül tekintetbe kell 

tehát venni még ezeknek is a nem kicsinylendő felhajtó erejét. 

E kérdéssel azután én többet nem foglalkoztam, míg dr. KALE- 

CSINSZKY a fentebbiek kisérleti beigazolását tette tanulmány tárgyává. 

Dr. Kanrzcsixszky a Magyar Tudományos Akadémia 1909 feb- 

ruárius hó 15-én és a mh. Földtani Társulat febr. hó 17-én tartott ülé- 

sében két kisérletről számolt be, melyekkel igazolta, hogy a megfelően 

szerkesztett 1 m hosszú közlekedő edény egyik szárában 46 em volt 

a vízszin emelkedés akkor, amikor az a szár 100 fokra volt fölmele- 

gítve, míg a másik szár 12 fok hőmérsékletű vízzel volt tele. E kisér- 

letével nemcsak a thermális források fölszinre jutását tartja megfejthe- 

tőnek, hanem azzal magyarázza a közönséges ártézikutakban is a 

víznek a fölszin fölé való emelkedését. 

A végzett kisérleteket ama elmélet beigazolására, melyet a ther- 

mális vizek fölszínre emelkedésére fennebb kifejtettem, még nem tar- 

tom teljesen elegendőknek, mert tekintetbe kell még venni a fölszálló 

víz nagyobb sótartalmát és azzal szemben a fölhajtó szerepet játszó el 

nem nyelt szabad gázok hatását is. 

Az előbbi bizonyára némileg hátráltatja, az utóbbi körülmény 

pedig föltétlenül kedvező értelemben fogja a meleg víz-oszlop emelke- 

dését elősegíteni. Ezek a viszonyok esetről-esetre változhatnak és min- 

den fölszálló forrásnál külön megfontolás tárgyát fogják képezni. 

A további kisérletezés és adatgyűjtés nemcsak hogy indokoltnak, 

hanem szinte elengedhetetlennek látszik egy oly fontos kérdés végleges 

megoldásához, milyen a thermális és ártézi vizek problemája. 

Budapest, 1909 februárius 18. 

19 Földtani Közlöny. XNXIX. köt. 1909. 
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TAEGER HENRIK: A Vérteshegység földtani viszonyai. M. kir. földtani 
intézet évkönyve XVII. köt. 1. füzet. 1—275. old. 40 szövegábrával 

és 11 táblával. Budapest, 1908. 

A magyar geológiai irodalom nevezetes s hozzátehetjük, derekas 

munkával gazdagodott. Fontos munka ez nemcsak azért, mert a Magyar 

Középhegység határozottan legelhanyagoltabb részének, a Vérteshegységnek 

részletes leírását adja, hanem nevezetes monografikus jellegénél fogva is. 

A geológiai vizsgálatok során ugyanis ma már a monográfiák korát éljük s az 

egyes szórványos leírások helyett mindinkább az összefoglaló munkákra kell 

törekednünk. A magyar geologiai irodalomban ez az irány csak most kezd tért 

foglalni, azért örvendetesnek kell mondanunk minden idevonatkozó kisérletet. 

A munka elején az irodalom felemlítését találjuk, a mely a magyar 

irodalmat illetőleg eléggé teljes. Míg a külföldi irodalomnak egyszerűen csak 

jegyzékét adja a szerző, addig a magyar irodalmat röviden ismerteti és meg- 

jegyzésekkel kiséri. Különösen kiemeli tárgyalásában a területével határos, 

Gerecsehegységről újabban megjelent munkát;! úgylátszik azonban, hogy 

ennek hézagosságát Szerző nem ismeri, mert a leghiányosabb résznél, a strati- 

grafia ismertetésénél különösen hangoztatja, bogy Srarr a jurára vonatkozólag 

sok érdekeset mond. Megnyugtathatjuk szerzőt, hogy a Gerecséről szóló munka 

stratigrafiai részét illetőleg talán a leggyöngébb s hogy a juráról sem mond 

újat, vagy ha igen, hát teljesen rosszat. 

A hegység geografiai viszonyait körvonalozó rövid bevezetést a munka 

első része, a stratigrafiai követi. Részletesen tárgyalja itt szerző az egyes kép- 

ződményeket, petrografiai, faunisztikai szempontból, vizsgálja keletkezési viszo- 

nyaikat s kijelöli fáciesbeli helyüket. Nem részletezem e helyen az egyes kép- 

zödményeket, csak kiemelem, hogy szerző vizsgálatai szerint a Vérteshegység 

fölépítésében a triasz, jura, kréta képződményeknek egyes tagjai résztvesznek, 

ezenkívül teljes sorozattal szerepel a kainozoikum. 

A triasz képződmények e hegység magvát teszik, a felső triaszkorú fő- 

dolomit (nori-juvaviai emelet) és dachstein-mészkő (rhüti emelet) alakjában 

vannak kifejlődve s egyszersmind a Vértes legidősebb képződményeit teszik. 

Szerző figyelmét föl kell azonban hívnunk Csákberény határában előforduló 

sötétszürke bitumenes mészkövekre, melyek kövületeket nem tartalmaznak, 

tömöttek s kagylós törésűek. A dolomithoz való viszonyuk ugyan nem észlel- 

hető, mert csak heverő darabokban találhatók, de a Pilishegységben való 

! SrarF J.: Adatok a Gerecsehegység stratigr. és tekt. viszonyaihoz. (M. K. 

Földt" Int. Évk. XV. k. 1906.) 
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hasonló kőzetekre erősen emlékeztetnek s azért a fődolomitnál idősebbeknek 

tarthatók, talán raibli rétegeknek megfelelő helyre illeszthetők be. Ezek szerint 

tehát a Vérteshegységnek legrégibb képződményei ezek a bitumenes mészkövek 

volnának épúgy, mint a Középhegység budai részében is. 

A juraképződmények kimutatása tisztára a szerző érdeme, azokat a 

Vértesből mindeddig nem ismertük. A hegység DNy-i részén csekély kiterje- 

désben brachiopodás-erinoidás mészkövet talált, melyben az alsó és középső 

liasz képviselőjét tételezi föl. Ebből a rögből gyüjtött kövületei rossz meg- 

tartásúak, a faji meghatározások bizonytalanok, a felsorolt alakok között a 

középső liász mellett egy sem bizonyít, mégis szerző a középső liaszt is kép- 

viselve látja ezekben a rögökben. Erre a fölfogásra úgylátszik Srarr tévedése 

vezette, mely szerint utóbbi a gerecsei brachiopodás mészköveket indokolat- 

lanul a középső liaszba tette. Mivel a Magyar-Középhegység területén a középső 

liasz brachiopodás fáciesben sehol sincsen meg, azért a hegység felépítésében 

megnyilvánuló egyöntetűség alapján a  Vérteshegység brachiopodás rögét is 

csak alsótiaszkorúnak tekinthetjük. 

A Vértes ÉK-i részén előforduló crinoideás mészkövet a középhegység 

hasonló képződményeinek tekintetbevételével helyesen helyezi szerző a tithonba. 

Megjegyzendő, hogy a szerzőnek a jurarétegek tárgyalásánál adott jegyzetei, 

melyek a Magyar Középhegység jurájára vonatkoznak, sok téves adatot és 

fölfogást tartalmaznak. Így például tévesek a tatai Kálváriadomb rétegsorára 

vonatkozó adatai is, ennek helyreigazítása azonban e sorok keretébe nem tar- 

tozik, annál is inkább, mivel ezeket a rétegeket éppen most tanulmányozzák 

behatóan. Nem oszthatom szerzőnek azt a felfogását, mely szerint az alsó jura 

a déli Alpesek kifejlődésére, emlékeztet. Az egész Magyar Középhegység jurájában 

ugyanis a liasz sokkal inkább mutatja az északalpesi kifejlődést, mint a déli 

Alpesekét, a dogger és malm ellenben délalpesi typusú. 

A kréta képződményei közül szerző szerint csak az alsó kréta (barrémien) 

szerepel a Vértesben cephalopodás mészkövek és rudista tartalmú zátonyképződ- 

mények alakjában. 

A munka főerőssége azonban a harmadidőszaki rétegek stratigrafiai viszo- 

nyainak beható ismertetése. Különösen kiemelendő az eocén képződmények le- 

írása, mely talán legtöbb új és eredeti adatot szolgáltat. Nem részletezem az egyes 

képződményeket, mivel a harmadidőszak gazdag rétegsorának részletes ismer- 

tetése is túllépné e sorok kereteit, csak utalok szerző leírására, melyben súlyt 

helyez az egyes szintek pontos kijelölésére, a fáciesek megállapítására és 

faunájára. Hasonló részletességgel vannak tárgyalva az oligocén, mediterrán 

és pannon emeletbeli képződmények is. 
Utóbbiakra vonatkozólag meg kell jegyeznünk, hogy szerző nem ismeri 

Dr. LőgENTHExY IMRÉ-nek cAdatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek 

faunájához és stratigrafiai helyzetéhez; c. munkáját, amelyet 1905-ben a 

a Balaton-bizottságs, adott ki. Ezt ismerve ugyanis, sok dolgot bizonyára más- 

ként írt volna meg; mellőzte volna egyrészt a helytelen cpontusis elnevezést, 

másrészt a Congeria balatonica jellemezte szinten belül a viviparák alapján 

történő szintezést s esetleg a pannoniai emeletnek három részre való osztását 

04 
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is. Sok hibás meghatározást találunk a pannoniai rétegeket tárgyaló fejezetben 

Hanavárs-nak a Balaton környékéről írott munkája alapján. Pl. Valvata heli- 

coides szerepel Valv. simplex FvucHs var. bicincta FucHs helyett. Planorbis 

Krambergeri, Odontogyrorbis Krambergeri Hac. sp. helyett Pupa callosa Hal. 
Pupa (Leucochila) Nouletiana DurPux és Pupa Berthac Haz. Carychium 

minimum Müttn. foss. helyett. Mindezeknek hibás meghatározását LÖRENTHEY 

idézett munkája igazítja helyre. 

A hegységet felépítő képződmények áttekintését táblázatok könnyítik 

meg, melyek a Vértes rétegeit a Középhegység egyéb részeinek és külföldi 

területek megfelelő képződményeivel hasonlítják össze. 

A tektonikai részbeni külön-külön tárgyalja a szerző az egyes rögök felépítési 

módját. A Vérteshegység mai rögös szerkezete két tektonikai fázis töréseinek 

következménye. Az egyik törési irány a hegység csapásával parallel halad 

ÉK— DNy irányban, a másik erre merőleges ÉNy—DK. A törések korára vonatko- 

zólag szerző arra az eredményre jut, hogy az idősebb képződményeket, a triászt, 

jurát és krétát ért dislokációk az eocén előtt történtek, mert az eocén a már 

főbb vonásaiban kialakult vidéken öblök és medencék alakjában települt. Ezek- 
nek az első eocénelőtti töréseknek pontos korát megállapítani nem lehetett ; 

szerző a kréta felső határára helyezi ezeket. A középső kréta rétegeknek hiánya 

a Magyar Középhegység területén, valamint az alsó kréta és felső kréta tele- 

pülésében megnyilvánuló lényeges különbség azonban arra utal, hogy a kiala- 

kító törések talán már a középső krétában történtek. 

Míg a régibb törések biztos kijelölése sok nehézségbe ütközik, addig a 

fiatalabb a hegységet rögökre tagoló törések biztosan kijelölhetők. Ezek a 

törések a rétegcsapás irányába csnek, vagy arra. merőlegesek s ó miocénkorúak. 

A törések mentén a vertikális eltolódásnak minden félesége nyilvánul, a 

hegység rögökre szakadozik, lépcsős vetődések, horstok, medencék kelet- 

keznek. Ezek a törések magyarázzák meg szerző szerint a dolomit nagy 

vastagságát is. A törésekkel kapcsolatos vetődési formák között szerző meg- 

különbözteti a apikkelyes töréstsv; ez alatt olyan azonosan orientált törési 

rendszert ért, melynek mentén az egyik rög lokálisan a másiknak fölébe 

csúszik. 

A továbbiakban részletesen ismerteti szerző az egyes töréseket, melyek 

közül csak a legközönségesebb s régóta ismeretes —  földrengésekkel is be- 

igazolt —  mór-bodajk-székesfehérvári haránttörést s a kozma-csákberényi 

hosszanti törést említem föl, mely utóbbi a hegység D-i kétharmadát kettős 

röggé alakítja. Érdekes lett volna a tektonikus vonalak és a területen elő- 

fordult földrengések viszonyáról is megemlékezni, a mi annál könnyebb, mivel 

ezek a földrengések modern seismologiai alapon vannak már feldolgozva. 

A törések következtében keletkezett egyes rögök és medencék fölépítését 

részletesen leírja s számos szelvénynyel szemlélteti. Utóbbiak között kissé 

idegenszerűnek tűnnek föl azok, melyek az alaphegységet horizontálisan fekvő 

rétegekkel tüntetik föl. Az ilyen zavartalan település az ismételt és számos 

töréssel átjárt hegységben nem valószínű. Különösen vonatkozik ez a fornai 

rétegek települését a granási hegyen feltüntető 33. ábrára, melynek horizon- 
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tális dolomitrétegei alól ilyen település mellett aligha bukkannának kia már 

föntebb említett bitmumenes mészkövek. sss 

A földtörténeti áttekiútésben összefoglalását nyerjük mindazoknak a 

változásoknak, melyeken a Vérteshegység keletkezésének különböző periodu- 

saiban keresztülment. A Középhegység történetére nézve kiemelendőnek tar- 

tom a triasz és jura között beállott rövid idejű negativ parteltolódást. Nem 

osztom azonban szerzőnek a jurasorozat hézagosságának megokolására vonat- 

kozó fölfogását, mely szerint szerző a Neumark-féle felfogás elfogadására haj- 

landó. Az egyes képződmények között mutatkozó hézagok ugyanis a Magyar 

Középhegységben csaknem minden esetben parteltolódással magyarázhatók, 
a mit más helyen legközelebb részletesebben kifejtek. 

A paleogeografiai viszonyok további tárgyalásánál a stratigrafiai résznek 

megfelelőleg nagy szerep jut az eocén és a többi harmadidőszaki mozzanatok 

vázolásának, melynek során a klimatikus viszonyok tárgyalását is kapjuk. 

A geologiai rész után következő paleontologiai függelékben a gyüjtött 

fauna és flora leírását nyerjük. Kétségtelenül nagy szorgalomra vall az a 

körülmény, hogy szerző gyüjtött anyagát, növényeket és állatokat egyaránt 

földolgozta. A nélkül azonban, hogy meghatározásainak helyességét kétségbe- 

vonni akarnám, úgy gondolom, hogy a mai apró részletekbe belemerülő, tel- 

jesen specializálódó vizsgálati módok csaknem kizárják azt, hogy ilyen külön- 

böző vizsgálati területeken egyaránt jó eredményeket lehessen elérni. Tény az, 
hogy a geologusnak jó paleontologusnak kell lennie s a paleozoologia minden 

ágában jártasságot kell mutatnia, de hogy a ritkábban előforduló, még ritkáb- 

ban biztosan felismerhető növények speciális feldolgozását is magára vállalja, 

az kissé túlzott követelmény lenne. Azt a kevés anyagot, ami a föld rétegé- 

ből kikerül — talán jobban is — elvégezhetik a specialisták. Úgy látszik 

azonban, hogy szerző a klimatikus viszonyokra vonatkozó felfogásának támo- 

gatása céljából dolgozta föl az idősebb, harmadidőszaki növényeket, melyek 
vizsgálatai szerint subtropikus jellegűek. 

A fauna leírásában első helyen természetesen ismét az eocén alakokat 

illeti meg. A triaszból leír megalodusokat, a jurából nehány brachiopodát, 

köztük a aRhynchonella Hofmamni Böcxnv-öt, mely azonban HEIcHENBAUM- 

FnRauscHER, HAaAs és BősE! szerint GEMMELARO Rhynchonellina genusába tartozik. 

A krétából leírt három desmoceras közül a D. Kiliani újnak bizonyult. Az 

eocenből leírt fajok közül újak az Anomia primaecva Desh. var. obtruncata, Ostrea 

Trechi, Exogyra perparcula, E. sphaeroidea, Congeria Öppenheimi, Lucina 

nana,  Cytherea, tokodensis, GCytiherea vértesensis, Gytherea pseudopetersi, 

Cytherea fornensis, Tellina ? bakonica, Fholadomya Lóczyi. Ezenkívül kijelöl 

még néhány varietást. 

Figyelmen kívül hagyja szerző a leirásában a nummulitesek újabb be- 

osztását, bizonyára csak kényelmi szempontból. Ezenkívül a synonimák össze- 

1 Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 33. Ba. — Die Brachiop. v. Südtyrol u. Venetien. — 
Monographie d. Genus Rynchonellina. 
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állításában sem következetes, amennyiben egyes helyeken valamennyit föl- 

sorolja, másutt azonban csak néhányat vagy egyet sem. 

Az eocénrétegekből leírt alakokkal ezeknek faunája még korántsincsen 

kimerítve. Az egyetemi föld- és őslénytani gyűjteményben ennél jóval gazda- 

gabb anyag van és szerző maga is említi, hogy a cfornai rétegek, faunájával 

a közel jövőben monografikusan szándékozik foglalkozni. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy szerző nagy készültséggel és szor- 

galommal dolgozott s feladatának jól megfelelt. Dicséretére válik az is, hogy a 

magyar kutatásokat nem kicsinyelte, hanem mindenütt tárgyilagos kritikával 

használta azokat. Munkájában a Vérteshegység geologiájának olyan leírását 

adta, melyet geologus és geografus egyaránt használhat; munkájának leg- 

nagyobb részében lezárt tényeket ad, melyek főbb vonásaikban már ma is 

állandóknak mordhatók s amelyeken csak egyes kisebb módosítás eszkö- 

zölhető. 
Előnye a munkának a gazdag illusztrálás is, a mely a m. kir. földtani 

intézet áldozatkészségét dicséri. Vadász. 

IRODALOM. 

1. A magyar királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1906-ról. 

Magyarul megjelent 1907-ben, németül 1908-ban. 

1. Böcgku János: [Igazgatósági jelentés. 7—38. old. 

A hegyvidéki részletes felvételeknél ez évben 2907-27 km?-nyi területet 

dolgoztak föl, agrogeologiailag 12063 km?-t vettek föl, dr. Lászró GÁBoR pedig 

tőzeg- és lápterületek vizsgálata céljából 24,506-5 km-nyi területet járt be. 

A nyári fölvételek után nagyobb vizsgálatokat végeztek dr. ParP Kánrony, a ki 

Miskolc környékét vette föl és dr. Kapic OTTOKEÁR, a ki a Miskolc vidéki bar- 

langokat kutatta át. 

9. Dr. Posewirz Tivapam: Zsdenyova (Szarvasháza) környéke Bereg- 

megyében. 39—44. old. 

A vidék legrégibb képződménye az eocén, mely azonban csak négy 

kisebb foltban bukkan ki; kőzetanyaga calciteres pala s helyenkint evvel vál- 

takozó fekete agyagpala. Fontosabb az oligocén, melynek úgy alsó, mint felső 

része megvan; előbbit márga, agyagpala és pados homokkövek képviselik. 

A rétegek csapása ÉNy-i, a dőlés hol ÉK-i, hol DK-i. A felső oligocén magura 

homokkő alakjában lép föl. 

A Glatz mészhegységben végzett reambuláció alkalmával szerző fehéres, 

tömött felsőtriasz mészkövet, vöröses werfeni palát, apróbb porphyroid és 

dioritkitörések nyomait találta. 
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3. Dr. SzorracH Tamás: Meziád, Kreszulya környékének, valamint a 

Belényestől keletre eső halmos terület (Bihar vármegye) geologiája. 

45—50. old. 

A bejárt terület a Feketekörös folyórendszeréhez tartozik. ILegrégibb 
képződménye a felsőpermkorú homokkő, mely olykor konglomeratumos s itt-ott 

mállott agyagpala betelepüléseket tartalmaz. Az erre következő alsótriasz tarka- 

homokkő települési viszonyai nem észlelhetők pontosan, úgy, hogy a — külön- 

ben kövületmentes — képződmény kora nem tekinthető pontosan megállapí- 

tottnak. Ugyanide tartozik az a kristályos fehér mészkő is, mely a xcvale 

selulujo felső részén lép föl. A felső-triászba homokos esillámos meszes márga 

s eschinomészkő tartozik. Feltételesen alsóliasz-korúaknak vehetők a Kreszulya 
környékén található homokkövek, a középső liaszt feketés mészkő s meszes 

márga képviseli. E fölött malmkorú mészkő következik. A kréta igen aláren- 

delten, alsókréta-konglomeratumok alakjában van meg. Palxzogen a területen 

hiányzik, sarmati konglomeratumok képviselik itt a harmadidőszak legalsóbb 

tagját. A pannoniai osztályhoz agyagok, agyagos márgák s homokkövek tar- 

toznak, itt-ott lignitnyomokkal. A diluvium agyag s kavicsos agyag alakjában 

a domboldalakat s gyakran a tetőket is borítja. Az alluviumot patakhordalék 

teszi. Eruptiós kőzeteket granit, orthoklasguareporphyr (alsótriasz felsőperm 

határán ?) mikrogranit, liparit s végül dacitszerű kőzet képviseli. 

4. Dr. Szápsczky Gyura: A Bihar-hegységben és a Vlegyászán 1906. év- 
ben végzett geologiai reambulatióim. 51—68. old. 

Szerző ez évben három vidéken végzett reambulatiót, ú. m. Petrosz 

környékén, a Muntyele mare nevű hegy tájékán és Felsőjád környékén. Pet- 

rosz környékén a Nagyvölgyben (Vale mare) magnetit fordul elő, mindig az 

e vidéken uralkodó dakogranit és tithonkorú márvány érintkezésénél. A Mun- 

tyele mare északi lejtője dacitból áll, a tetején levő bemélyedés fenekén 

rhyolitdarabkák vannak, a bemélyedés DNy-i peremén pedig főleg andesites 

kőzet szerepel. A Vlegyasza főtömegében az eruptiók sorozatát valószinüleg az 

andesites dacit kezdte meg, ezt nyomon követte a rhyoliteruptió, míg a daco- 

gránit és dacit kitörése későbbi keletű. Üledékes kőzetek közül előfordulnak 

permkorú konglomeratumok, felsőkrétakorú üledékek s végül diluvialis agyag 
és homok. 

5. RozrozsNIK PáL: A Bihar-hegység déli részének geologiai viszonyai 

Nagyhalmágy és Felsővidra között. 69—84. old. 

A gneiszok fölött, melyek a terület fölépítésében csak alárendelten vesz- 

nek részt, szürke phyllites palákkal váltakozó konglomeratumok, homokkövek 

következnek, melyekről petrografiai hasonlatosság alapján itt sikerült kimu- 

tatni, hogy karbon időszakiak. Közbetelepülve porphyroidok is vannak. A tithont 

szirtes mészkövek képviselik, melyekben itt-ott kövületek nyoma is mutatko- 
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zik. Ezek a szirtek az alsókréta rétegek alól bukkannak ki, melyek typusosan 

vékonypados mészkövek alakjában vannak kifejlődve. Ennél nagyobb elterje- 

désű a felsőkréta, melyet gyakran hippuritesmeszek képviselnek. A felsőkrétá- 

nál fiatalabb képződmények már a pannoniai emelethez a diluviumhoz és 

alluviumhoz tartoznak. Vulkáni eredetű kőzetek közül szerző részletesen ismer- 

tet porphyritet és tufáját, granodioritos kőzeteket, aplitot, mikrogranitos lipa- 

ritot, pyroxenes andesittufát. A jelentés a terület ércelőfordulásainak leirásá- 

val végződik. 

6. Dr. Papp KáRonr: Viszka vidékének geologiai viszonyai. 85—89. old. 

A terület fölépítésében túlyomólag a melaphyr, annak brecciája és tufája 

vesz részt. Utóbbiakban nem ritkák a guarcporphyrkitörések s igen gyakori a 
liparit és dacitféle kőzetek előfordulása, melyek a szirtes meszek vonulatát 

követik. A szirtes meszekre kárpáti homokkő következik, melynek települési 

viszonyai igen bonyolódottak, a mennyiben a homokkő gyakran a melaphyr- 

tufa és szirtes mészkő közé van begyűrve. 

7. Dr. Kapió Orrorák: A Maros bal partján, Tisza, Dobra és Lapugy 

környékén elterülő hegyvidék geologiai viszonyai. 90—96. old. 

A palzozoikumhoz mészkő, guarcit és agyagpala tartozik; ezekre kréta- 

korú üledékek, homokkövek, guarcit-homokkövek és agyagpalák következnek. 

Ezeknek elterjedése azonban alárendelt. Nagyobb a szerepe e területen a 

mediterránnak, mely alsó homokos agyagra s lajtamészkőre tagolódik. Pánk 

tájékáról szerző nagyobb mennyiségű kövületet is sorol föl. A pannoniai 

emeletet vasas kavics és sárga homok képviseli; e képződményeknek korát 

azonban kövületek alapján nem lehetett igazolni. A diluviumhoz babérces 

agyag tartozik, az ennél még fiatalabbak ó-alluviálisak; ilyenek a gerendi és 

abucsai terraszok. Eruptiós kőzetek közül diabas, andesit, valamint annak 

tufája s konglomeratuma fordul elő. 

8. Dr. SCHAFARZIK FEREnxc: Ruszkabánya környékének geologiai viszo- 
nyai. 97—107. old. 

A kristályos palák fölött, melyek a II. és III. csoportba tartoznak, köz- 

vetetlenül krétakorú üledékek következnek, melyek a bennök elvétve előfor- 

duló szerves maradványok tanusága szerint turoni, campaniai és dániai eme- 

letekre tagolódnak. Utóbbi főleg Ruszkabánya táján lép előtérbe s itt a 

danienben széntelepek is ismeretesek. Kitörési kőzetek közül alárendeltebben 

melaphyr van egyes telérekben. Kitörésének korát nem lehetett megállapítani, 

annyi azonban bizonyos, hogy régebbi, mint a terület többi eruptivus kőzete, 

úgymint az augit-mikrolithos porphyrit az üveges anyaggal telt biotitos láva 

8 az augitos (amphibol) porphyrit. Ezek felső-krétakorúak. 
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9. Dr. PárrY Móg: A Csetrás-hegység nyugoti és déli része. 108— 

116. old. 

A fölvett terület legrégibb képződményei többé-kevésbbé kristályos palák, 

melyeket legutóbb br. Nopcsa karbonnak írt le. Tithonkorú szirtes mészkövek 
is vannak, de csak igen alárendelten. A kréta kövületek alapján határozható 

meg. Ez a képződmény a terület DNy-i részén van s neokom és cenomanra 
tagolódik; előbbit főképpen agyagpalák s calciteres homokkövek, utóbbit vilá- 

gos vékonyan rétegzett márgák képviselik. A bejárt területen nagy szerepe 

van a mediterránnak, melynek különösen alsó része hatalmas kifejlődésű. 

Vörös agyagból áll, e fölött vöröses-ibolyás homok, homokkő s konglomera- 

tum következik s a felső-mediterrán felé eső határt laza kavics jelzi. Az alsó- 

mediterrán legfölső rétegei közé liparittufa települ. A mediterránra követ- 

kező szármáti emeletbe levéllenyomatos palás agyag és kavics tartozik, e 

fölött pedig kövületes mészkő van. Ezután már diluvium következik, a hová 

egyes terraszok s a mésztufák legnagyobb része sorozandó. A terület legidő- 

sebb eruptios kőzete a porphyroid, mely az állítólagos karbon rétegek közé 

települ. Előfordulnak még augit-porphyrit, liparit (mediterrán), amphibolos 

andesitek, dacit és augitos andesit. 

10. Haravárs Gyura: Szerdahely-Konca környékének földtani alkotása. 

117—125. old. 

A terület déli részét kristályos palák építik föl, melyek a középső 

csoportba tartoznak. Ezután a felső-kréta következik, mely homokkőből áll. 

A felső-kréta rétegek a magas hegység lábánál terülnek el, míg a dombságon 

föllépő legrégibb képződmény a mediterránba tartozik. Ez helyenkint észlel- 

hetőleg közvetetlenül a kristályos palákra települ. A mediterránra szármáti 

homokos agyagmárga, e fölött pedig csillámos homok következik, melybe 

vékony agyagosabb rétegek települnek. A homok fölött Doborkánál kövületes 

kék agyag található. A pannoniai emelet meglehetősen gazdag rétegsorozat 

alakjában lép föl. Alul kövületes sárga agyag van, e fölött hatalmas homokos 

üledékek majd kékes agyag, végül sárgás agyagmárga következik. 

11. TELEGDI RorH LaJos: Az erdélyrészi medence geologiai alkotása 
Balázsfalva környékén. 126—130. old. 

Harmadidőszakinál idősebb képződmény a területen nem fordul elő. 

A legrégibb képződmény a mediterrán, mely túlnyomólag palás, kemény agyag- 

márgából áll, melyben dacittufa betelepülések vannak. E mediterrán rétegek- 

ben édesvizi szerves maradványok foglaltatnak. A. szarmati emeletet homok 

képviseli, mely jellemző szarmati kövületeket tartalmaz. A pannoniai üledé- 

kek nagy szerepet visznek a bejárt területen. Alul kövületes, márgásagyag 

fekszik, melyre kavicsos, homokkő konkreciókat tartalmazó homok, majd újra 

márgásagyag következik. A pannoniai rétegekre egyes foszlányokban augitos 

hypersthenes-andesittufa, települ. 
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12. LACKNER ANTAL: Jelentés a szászvárosi és kudzsiri havasokon az 

1906-ik évben végzett földtani felvételemról. 131—135. old. 

Muscovitos-biotitos . csillámpalák, gneiszok és amphibolitok képviselik a 

területen a kristályos palákat. Ezeken kívül aztán csak kitörési kőzetek, neve- 

zetesen serpentinek, granitok, porphyrok és pegmatitok szerepelnek. 

13. Dr. Böcen Hucó: A Szepes-(GGömöri Érchegység Nagyrőóce, Jolsva 
és Nagyszlabos környékére terjedő részében eszközölt részletes földtani 

felvételról. 136—138. old. 

A terület legnagyobb kiterjedésű képződménye a karbon, mely fölfelé 

észrevétlenül permbe megy át. Triász is van, de csak a fölvett terület D- 

részén. 

14. Bötm FERENc: Reambuláczió Csetnek és Henczkó között. 139— 

148. old. 

Szerzőnek sikerült kimutatnia, hogy a Na Ivadjo, Kivesvadjo és Sder 

területéről PAvER VIkroxr-tól paláknak leírt kőzetek porphyroidok s viszont 

egyes eddig porphyroidnak gondolt kőzetek — így a Marchibelhegy kőzete — 

palák és guarcitok. Ezek a képződmények az alsó-karbonba tartoznak, melyen 

kívül a területen csak felső-karbon és perm, valamint alluvium van. 

15. Hogusirzky HENRIK: A Kis Magyar-Alföld nyugati részének föld- 

és talajtani leírása. 149—162. old. 

A geologiai részből megtudjuk, hogy a terület fölépítésében granit és 

diorit, pannoniai üledékek, kérdéses levantei kavics, diluvium és alluvium 

vesznek részt. A talajtani részben a KoPpxcxx-féle talajkiemelő készülék ismer- 

tetése után, négy talajnem (alluvialis meszes iszapos homok, meszes homokos 

iszap, diluviális szárazföldi lösz s végül egy talajnem, mely a szárazföldi és 

mocsár-lösz között áll) fizikai vizsgálatának eredményei vannak összefoglalva. 

Talajnemek közül a területen előfordulnak: a Nagy- és Kis-Duna mentén 

vályog, öntésiszap altalajjal, mely alatt viszont kavics fekszik. A Csallóközön 

humuszos, agyagos talajnem uralkodik. A szentgyörgyi Sur tőzeges lápterü- 

let, környékén mocsárföld van. Végül a hegység lejtőjén löszfoltok találhatók 

meszes vályog föltalajjal. 

16. Dr. LIrra AuvRÉL: (reologiai jegyzetek a Gerecsehegység és kör- 

myékéről. 163—176. old. 

A területen fellépő kőzetek közül a felső-triaszkorú dolomit és dachstein 

mészkőnek, talajképzés dolgában alárendelt szerepe van. Ebben a tekintetben 

még kevésbbé fontos a liasz mészkő s a neokom homokkő. Előbbi vörös agyaggá 
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mállik. Az eocén agyagos rétegei kötött agyagtalajt szolgáltatnak, a homokos 

rétegek humuszos homok felsőtalajt adnak. Az oligocén rétegek majd agyaggá, 

majd laza, szürke, kissé kavicsos homokká málnak el a szerint, a mint agyag- 

ból vagy homokkőből állnak. Fontos a panmoniai rétegek talajképzése. Ezek 

a rétegek főképen kavicsos homoktalajt adnak, néhol azonban kavicsos, homo- 

kos agyag is előfordul. Az alsó talajban kötött agyag van. 

17. Timkó IMRE: Agrogeologiai megfigyelések Budapest környékén. 

177—186. old. 

1. Budapest-Kerepes-Dunakcsz környéke. E terület legrégibb képződ- 

ménye az alsó-mediterrán, melynek talajképzés szempontjából kevés jelentő- 

sége van. A kavicsos mészkő s a keményebb mészpadok, t. 1. a celleporás 

padok kőtörmelékes barna homokos agyagtalajt adnak. A pyroxenes andesit- 

tufa vasas agyagos homokot, sárgás homokos agyagot és murvás nyirkot szol- 

gáltatnak. A pannoniai rétegek felső talaja agyagos, illetve meszes vagy ho- 

mokos vályog. Néhol, főleg erdős területen vörös agyag is előfordul. Az 

előbbieknél sokkal nagyobb elterjedésű a diluvialis homok és kavics. 

2. A m. kir. koronauradalom mácsai gazdasága. E birtok felvételével 

kezdetét veszi a területtel határos korona-uradalmak talajtani vizsgálata. 

A terület fölépítésében pyroxenes andesit, annak tufája, pannoniai üledék, 

diluvium és alluvium vesznek részt. Az andesit málladéka nyirok. A pannoniai 

rétegek, hol vörös agyagtalajt, hol meszes, homokos vályogot adnak a szerint, 

hogy agyag vagy homokos rétegek vannak a felszinen. A diluviális lösz föl- 

talaja végül, agyagos vagy homokos vályog vagy pedig vályogos homok. 

18. GürL Virmos: Agrogeologiai jegyzetek az ÍIrsa, Cegléd és Örkény 

közötti területről. 187—196. old. 

A felvett terület legrégibb képződménye pannonkorszaki agyag, melyet 

szerző azonban csak petrografiai hasonlatosságok alapján tesz ebbe az eme- 

letbe. Erre a képződményre diluviális, szürke és vörös agyag települ, majd 

vörös és sárga homok következik. Az egésznek takarójaként lösz szerepel. Ez 

a lösz a ceglédberceli hát szélén, a hol a mélyebb helyeken a víz nem tudott 

elfolyni, székesebbé vált. Ezenkívül igen elterjedt az agyagos lösz, melyen 

futóhomokból álló dombvonulatok helyezkednek el. A legrégibb talajtadó kép- 

ződmény a vörös homok, melynek felső talaja vasas homok. Az agyagos lösz 

barna kötött homok felső talajt ad, a székes lösz pedig székes, homokos vályo- 

got. A futóhomok felső talaja világos barna homok. Végül előfordul lápi föld 

is, valamint Cegléd határában agyagos tőzeg. 

19. TgErrz PérER: Jelentés az 1906. évben végzett agrogeologiai felvé- 

telekről. 197—203. old. 

Martonos és Magyarkanizsa határán háromféle talajjal találkozunk. Leg- 

elterjedtebb az ó alluvialis lösz, melynek anyagát a szél a Tiszának egyes régi 
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északfelől jött mellékfolyóiból fujta ki. A legrégibb talaj a diluvialis lösz, mely 

a telecskai fensíkot födi, a legfiatalabb pedig a Tiszának öntésföldje, javarészt 

agyagos öntésiszap s réti agyag. 

20. ILLÉs Virmos: Adatok (Gömörmegyében a Kis-Sajó-patak és a 

Balog-patak közölt fekvő terület geologiájához. 204—214. 

A terület a Gömör-Szepesi Érchegységhez tartozik, a hegység granit- 

magja azonban kívül van a területen, úgy, hogy itt csak karbon, perm, triász 

és harmadidőszaki üledékes kőzeteket, továbbá dioritot, serpentint és hyper- 

sthenes augitos andesitet találunk, míg granit csak alárendeltebb mennyiség- 

ben fordul elő. A karbon főleg agyagpalák, grafitos palák, homokkövek és mész- 

kövek alakjában van meg. Perm főleg Borosznok környékén van, a hol guarcos 

homokkövek képviselik. A triasz werfeni palák alakjában borítja a terület nagy 

részét; ez a képződmény néhol kövületeket is tartalmaz. Az ó-tertier kőzetek 

a perm és triasz kőzetek törmelékéből épültek föl. A közölt rövid faunalajstrom- 

ból ítélve itt alsó barton képződménynyel van dolgunk. E fölött agyag, guarc- 

kavics és homok következik, melyeket szerző plioceneknek és diluvialisoknak 

vesz, koruk azonban közelebbről nem volt megállapítható. 

21. Dr. Lászrtó GÁBoR és dr. EmszT Kármán: Jelentés az 1906-ik év 

folyamán eszközölt geologiai tőzeg és láp-kutatásokról. 215—235. old. 

Ebben az évben Esztergom, Pozsony és Nyitra vármegye, majd Fejér, 

Veszprém, Zala és részben Somogy vármegye tőzegei vizsgáltattak meg. A kö- 

vetkezőkben az esztergommegyei Nagyrét, a pozsonymegyei Sur, a németgurab- 

pusztafödémesi láp, a Csallóköz tőzegterületei, a fejérmegyei cSárrétv, a zala- 

megyei lápok (tihanyi lápok stb.), valamint a zala- és somogymegyei tőzeg- 

lápok részletes leírását találjuk. A jelentés befejezéseül pedig a tözegek elem- 

zési adatai s nehány fizikai adata van táblázatban összefoglalva. o. 

(2.) Lóczy Lagos dr.: Megfigyelések a  Keleti-Himalájában. Földrajzi 

Közlem. XXXV. köt. 6—7. füzet. 

Lóczy 1878-ban, mint a SzÉcHEwNYI-expedició tagja, tíz napot töltött a 

Keleti-Himalájában. Erről a kirándulásról szól a fenti értekezés, melyben a 

szerző eredeti földrajzi és földtani megfigyeléseiről ad számot. Bennünket 

ezúttal legközelebbről a tanulmány negyedik része érdekel, melyben Lóczy 

geológiai és tektonikai észleléseit összegezi. Szemlélődései szerint a Keleti- 

Himalája aljától Szikkimen át a tibeti felföldig alábbi képződésekből épültek 

föl (az idősebbekkel kezdve) földünk legnagyobb magaslatai : 

1. A gnejsz-gránitcsoport dél-északi irányban, 120 km. szélességben terül 

el; Kursziongtól Dardsilingen. keresztül, a Szingalila-gerincen és Kalimpungtól 

a Cola-gerincen végig összefüggő tömeg ez, egészen a Himalája orografiai 

főgerincéig és a Tiszta-folyó tibeti vízválasztójáig. 
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9. A paleozóos vagy cambriumi daling rétegsorozat durva guarcitjai, 

guarcit-homokkövei, fillites palásagyagjai rézérecel s végül fillitek, melyek 

helyenként csillámpalába mennek át. 

3. A triaszkorú Damuda rétegcsoportban Panhabarri körül, a dardsilingi 

Himalája alján homokkövek, szenes palásagyag, konglomerátumok és vékony 

réztelepek vesznek részt. 

4. A butani Himalája alján föllépő Baxa rétegsorozat a dardsilingi terü- 

letet csupán nyugati végével érinti. Ennek a csoportnak a főtagja nagy vas- 

tagságú dolomit, melyhez tarka agyagpalák és fehér guarcittelepek csatlakoznak. 

5. Harmadkori rétegek nagy elterjedésben kísérik a Tiszta-folyó két 

oldalán a Himalája alját. Ide lágy homokkövek sorozandók vékony barnaszén- 

telepekkel. A Szivalik-rétegek himalájaalji csoportja miocénkorú és szárazföldi 

(édesvízi) eredetű. 
Mindezektől a kőzetektől nagyon különbözik a Keleti-Himalája gránit- 

óriásain túl elterülő rétegcsoport, vagyis a tibeti felföld, mely tengeri eredetű 

(karbon, perm, triasz, jura, kréta és eocén), kövületekben gazdag kőzetekből 

épült föl, míg a himalájaalji csoport kőzetei nagyrészben metamorfok, kövület 

nélkül valók s triasz és harmadidőszakbeli üledékeik kontinentális eredésűek. 

Ezek szerint tehát a Keleti Himalájában két faciest lehet megkülönböz- 

tetni és pedig először a himalájaaljit vagy indiai félszigetbelit és másodszor a 

tibeti transgressziót. 
A Tiszta-folyótól keletre az indiai szárazföldi facies a tibeti tengeri facies 

szomszédságába kerül. 

A Himalája és a hátsó-indiai hegyláncok nagy gyűrődéseinek főidejét a 

délkeleti Ázsián keresztülhúzódó mezozóos flis jelöli. 

Szerzőnek 1878-ban tett azt a megfigyelését, mely szerint a szikkimi 

Himalája tektonikája csakis óriási rétegáttolódással, vagyis átgyűrt antikliná- 

lissal magyarázható, melyben a gnejsz 25 km. szélességben fiatalabb rétegeket 

takar s a melyet ő a Magyar Földtani Társulat 1883. évi május 2-án tartott 

szakülésén elő is adott, ! az azóta eszközölt kutatások teljes mértékben iga- 

zolták, a mennyiben ma már kétségtelen, hogy a szikkimi gnejsz 65—75 km. 

szélességben nyugszik a nálánál fiatalabb dalingi metamorfikus palákon. 

Ezek volnának főbb vonásokban Lóczy tanulmányának legnevezetesebb 
földtani eredményei. Az értekezést néhány jó szelvény, egy vázlatos geológiai 

térkép és a Dardsiling, Butan, Szikkim és Tibet (Csumbi-völgy) közé eső 

határcsomó — sajnos, igen rossz reprodukcióban adott — 1 : 250,000 méretű 

színes földtani térképe díszítik. —s. 

(3.) GuBányi KáRony: Auszlrália artézi kútjai. Földrajzi Közlemények. 

XXXV, köt. 8. füz. 341—49. Il. 

Ausztráliában élő kitünő hazánkfia ebben a szépen illusztrált kis ért-- 

kezésében rendkívül érdekes képét adja az ottani artézi kutaknak s az ezzel 

1 L. Földtani Közlöny XIII. köt. 212. 1. 
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kapcsolatos vízellátási viszonyoknak. Ausztráliában az első artézi kutat 1880-ban 

fúrták s azóta a kutak száma ezernél többre szaporodott. Ezek közül csupán 

Oueenslandban 620 használatban levő artézi kút van, melyeknek az átlagos 

mélysége 400 méter s átlagos vízbőségük 29.450 hektoliter naponkint. Ebben 

az államban van Ausztrália legmélyebb artézi kútja (1564 m.) Bimerah mellett, 

mely 589 C hőmérsékletű vizet lövel fel. 
New-South-Walesben 350 artézi kút van; a legmélyebb (Dolgettynél) 

1266 méter mély és naponta 30,000 hl. vizet ad. Van azonban olyan is 

(Keumarc mellett), melyből 92,000 hl. víz buzog föl naponta. 

Victoria állam területe, valamint Dél-Ausztrália legdélibb része kívül 

fekszenek az artézi kutak nagy medencéjén s az itt fúrt kutak alig adnak 

felszökő vizet. Nyugat-Ausztrália vasútjai mentén szintén létesült 44 artézi 

kút; ezek közül szintén csak kevés ad feltörő vizet. 

Dél-Ausztráliában az Eyre-tó lapályában vannak a legbővebb vízű artézi 

kutak. Itt az artézi víz mindenütt tekintélyes mennyiségű konyhasót és szén- 

savas nátront tartalmaz. 

Az artézi kutak nagy medencéjét a földrész keleti és északkeleti pere- 

mén emelkedő hegyláncolat és a közép-ausztráliai magaslatok által körülfogott 

terület szolgáltatja. A kutak medencéjének feneke mindenütt gránit, melyen 

30—200 m. vastagságban finom szemecskéjű júra-homokkő terül el. Ez a 

homokkő az ausztráliai artézi kutak vízvezető rétege. A homokkövet kemény, 

vízáthatlan, kék agyagréteg takarja. 

Szerző rámutat arra a körülményre, hogy Ausztráliában a talaj víz- 

elnyelő képessége sokkal kisebb, a párolgás intenzitása pedig jóval nagyobb, 

mint azt előbb gondolták. Az eddigi megfigyelések igazolták, hogy az éven- 

ként leszivárgó víz mennyisége tetemesen kisebb annál a víztömegnél, melyet 

ugyanannyi idő alatt Ausztrália artézi kútjai szolgáltatnak. A felszökő víz 

hőfoka magasabb, semmint az a kutak mélységének megfelelően valószínű 

lenne s a víz nem állandó, hanem időszakos ingadozásokat mutat. Mindez 

GREGORY szerint kizárja azt, hogy a víz egyszerű hidrosztatikus nyomás alatt 

szökik fel s arra utal, hogy az artézi fúrásokkal felszínre hozott vizek pluto- 

nikus eredésűek s felszökkenésüket, valamint annak hevességét a kiterjeszkedő 

gázok, vízgőz és a sűrűsödött levegő idézik elő. —s. 

(4.) LoziNsKI, WALERY RITTER v.: A podoliai paleozoikus horszt völgyei- 

nek túlmélyítése. Földrajzi Közlem. XXXVI. köt. 5. füz. 196—201. 1. 

Szerző a podoliai paleozoikus bérc minden vízfolyásán azt a jelenséget 

figyelte meg, hogy a folyóvizek esése a forrástól torkolatukig folyvást nagyob- 

bodik s hogy az esés legnagyobb fokozódása oly helyeken áll elő, a hol a víz- 

folyások a horszt devon- és szilurrétegekből (agyagok közbetelepült homokkő- 

padokkal és mészkövekkel) fölépült alapzatába kezd bevágódni. 
Szerző megfigyeléseinek a során arra a következtetésre jut, hogy a 

völgyek túlmélyítése nem sajátos bélyege az egykor glecserekkel borított terü- 

leteknek — mint azt PEwck a túlmélyített alpesi völgyekről állítja, — hanem 

ez a jelenség a folyóvíz eróziójának az eredménye is lehet. 
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A podoliai horszt túlmélyített völgyeit tehát szerinte a pliocénban kez- 

dödött s a régibb diluvium idejében tetőpontra hágott erózió eredményezte. 

Az erózió ez utóbbi, második fázisában alakultak ki a szűk, meredek falú 

kanyonok s általában ekkor jöttek létre a napjainkban tapasztalható esési 

viszonyok. —s. 

(5.) GoRJANOVIG-KRAMBERGER KÁRoLnYy dr.: El volt-e jegesedve a zagrebi 

hegység és hogyan keletkezett a zagrebi terassz? Földrajzi Közlem. 

XXXVI. köt. 3. füz. 87—97. I. 

Szerző Piragral szemben tagadja a zagrebi hegység hajdan eljegesedett 

voltát s a zagrebi terasszt nem glaciális képződésnek, hanem a hegység déli 

lejtőjét elborított postpliocén tó és akkori folyóvizek produktumának tartja, 

mely alulról fölfelé növekedett. PrnaRnak az eljegesedés támogatására fölhozott 

két legerősebb bizonyítéka —- t. i. a terassz agyagjában található éles kvarc- 

darabok, melyek szerinte folyóvíz útján oda nem kerülhettek s a tőle jégártól 

karcoltaknak tartott rovátkás mészkövek és guarcdarabok — (GoRJawvovrió meg- 

figyelései szerint nem állhatja meg a helyét. Szerző kimutatja ugyanis, hogy 

a terassz agyagjában gyakran található éles, szögletes kövek éppen az erózió 

és a denudáció hatása folytán mállottak ki a terassz alapját szolgáltató paleo- 

zoikus agyag- és régibb zöld-palákból; a rovátkás és Pinantól glecserkarczolá- 

soknak vélt barázdákat föltüntető kőzetdarabok pedig semmi mások, mint vagy 

gyűrődött s nagy nyomás következtében felületükön elváltozott (álrétegzésű) 

mészkövek, vagy utólagosan kovasavval átitatott s ilyen módon struktuálttá 

lett mészkődarabok (rovátkás guarcdarabok), illetőleg agyag- és zöldpala-üregek 

kitöltődései. Utóbbi esetben a barázdáltság másodlagos elpalásodásra vezet- 

hető vissza. 
Mindezeknek alapján szerző rámutat arra, hogy a zagrebi hegység 

eljegesedésének teoriája teljesen alaptalan, annál is inkább, mert ebben a 

hegységben a glecserképződéshez szükséges orografiai-meteorologiai alap: a 

magasság állandóan hiányzott. A zagrebi terassz keletkezésének főokát pedig 

postpliocénkorú álló- és folyóvizekben tartja keresendőnek. A terassz rétegei- 

nek a lerakódása a hegytest emelkedése után történt és pedig azoknak a 

törésvonalaknak a hosszában, amelyek a zagrebi hegység déli lejtője mellett 

NyDNy—KÉK irányban húzódnak. E szerint a zagrebi terassz szerinte a tek- 

tonikus terasszok csoportjába sorozandó. — s. 

(6.) MénEeny, L. v.: Prospalax priscus (Nhrg.), a mai spalaxok pliocén- 

kori óse. Math. Termtud. Közl. XXX. köt. 2. szám. 1—18. lap. 

Budapest 1908. 

Szerző, a Spalax-fajok törzsfejlődésével foglalkozva, tanulmányai során 

a néhai HormaNw KÁRony főgeológustól a nagyharsányi hegyen, Villány köze- 

lében gyűjtött s az azóta szintén elhalt NeEHnixa tanártól Spalax priscus néven 

leírt fajtól veszi a kiindulás pontját. Anatómiai és filogenetikus vizsgálatai 
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szerzőt arról győzték meg, hogy a napjainkban Egyiptomban, Palesztinában 

és Sziriában élő s valamennyi jelenlegi Spualax-faj között a legegyszerűbb 

szervezettel rendelkező Spalax Ehrenbergi NHRG. a magyarországi Prospalax 

egyenes leszármazottja. 

.- A Prospalax a nagyharsányi hegyen kívül a beremendi csontbreccsában 

is megvan, ahol szerző 1904 ben egy másik új és még le nem írt Spalax-faj 

társaságában maga gyűjtötte. Ebben a breccsiában a Prospalaron kívül több, 

teljesen kihalt nem is előfordul, melyek közül az 1847-ben Peréwsxitől gyűjtött 

s 1898-ban ugyancsak NEnRixatől leírt Dolomys Milleri s egy MénEnxtől 

1904-ben fölfedezett új Dolomwys-faj különösen kiválnak. A Dolomys-nem leg- 

közelebbi rokonai: a Phenacornys- és Fiber-nemek, ma már csupán a boreális 

Észak-Amerikában élnek ; egy, a beremendi csontbreccsiában fölfedezett Dolo- 

mawjs-nemhez hasonló, NeEwrowstól Arvicola intermedius néven leírt s NEHRIsatől 

a Phenacomys-nembe sorozott rágcsálófaj pedig az angolországi pliocénkorúnak 

ismert cForest Bedo-ből (Norfolk és Suffolk) került napfényre. Ha még ezen- 

felül tekintetbe vesszük azt is, hogy a pleisztocén-rétegekből ismeretes Spa- 

larok — úgymint az oroszországi Spalax diluvii Nordm., a délkelet-magyar- 

országi s szerző leírására várakozó új Spalax antiguus, s a Libanon-hegység 

egyik barlangjában talált és Nehring révén ismertté lett Spalax Fritschi — 

mind valódi Spalaxok s a Prospalaxchoz hasonló alak pleisztocénkorú réte- 

gekből sehonnan sem ismeretes, kétségtelen, hogy a Prospalax és a beremendi 

csontbreccsia a pliocén-korba tartoznak és pedig annák mindenesetre egy 

későbbi szakaszába, a mikor az északi állatok még Dél-Magyarországon is éltek 

ugyan, de már a dél felől történő új bevándorlások is kezdetüket vették. Ebben 

az időben valahol Palesztinában már kialakulhattak a Prospalax utódaiként 

föllépő valódi Spalaxok, holott hazánkat ezek csak jóval később, a pleisztocén 

periodus egyik száraz szakaszában érték el. —s. 

(7.) Dr. Lovassy SáspoR: A keszthelyi Hévíz tropikus tündérrózsái. 

A Balaton tudom. tanulm. eredményei. 2. köt. II. rész. A 2. szakasz 

függeléke. Budapest, 1908. 

Szerző terjedelmes értekezésben foglalkozik a keszthelyi Hévíz tropusi 

eredetű tündérrózsáival. Az anatómiai leírás után az egyiptomi fehér lótusz magyar- 

országi ősi előfordulásának az ismertetése következik, melynek során szerző a tőle 

KERNER—Sraus — Kormos-féle fölfogásnak nevezett eredményre jut. E szerint 

ugyanis kétségtelen, hogy a Nymphaea lotus L. előfordulása a Püspök-fürdő- 

ben sem emberi kéz, sem madarak közbejöttével nem magyarázható, hanem 

ez a faj ott egyenesen a harmadkor maradéka. A továbbiakban szerző a 

N. lotusszal és egyéb tropusi tündérrózsafajokkal eszközölt telepítési kisér- 

leteket ismerteti. —s. 

(8.) J. E. SPugRR: A theory of ore-deposítion. (Economie Geology. vol. 

II. No. 8. 1907, pp. 781—795.) 

Az ércek kiválásának egy elméletét adja szerző ez értekezésében, mely 

elmélet a tömeges kőzeteknek petrografiai vidékek szerint való eloszlása mellett 
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bizonyos cmetallografiai vidékeket, 18 megkülönböztet. Hogy a sűrüsödő kőzet- 

magmából (melyet átmeneti magmának nevez), olyan különböző kőzetek kelet- 
kezhetnek, azt szerző a hő és nyomás okozta belső áramlásoknak tulajdonítja. 
A magmában mindig jelenlevő víz a kőzet megszilárdulásakor mind nagyobb 

mennyiségben gyűlik össze és sok kovasavas vegyülettel terhelve távozik, míg 
a kőzetek maguk bizonyos chemiai és fizikai törvények szerint körülbelül a 
következő sorrendben válnak ki: pyroxenit, peridotit, gabbro, diorit, gránit 

és alaskit. A fémek egy része (Pb Z Au Ar őt stb.) a kovasavas, más része 

(Chr Pl Ni stb.) a bázikus, némelyek (Cu We) mindkétféle kőzetcsoportban 

válnak ki. Ilyen elrendeződésüket a víz közvetíti, melyben mint oldatok ván- 
dorolnak a kőzetek résein keresztül. 

Szerző eme ércek kiválása alapján a kőzet kikristályosodási zónájától 

fölfelé következő zónákat különböztet meg : 

1. A pegmatit zónája, melyben ón és molybdenium van kiválva bizo- 

nyos telér-ásványokkal, mint turmalin, topáz, muskonit, beryll stb. 

2. A termésarany és aranytartalmú pyrit zónája. 

3. A réztartalmú pyrit zónája. 

4. A gálma zónája. 

5. Az ezüstnek zónája, sok aranynyal, antimon, bismuth, arsen, tellur 

és selen társaságában. 

6. A meddő zóna, értékesíthető fémek híjján. 

Végül megállapítja szerző, hogy az érckiválás nem a köőzetképződés 

folyománya, hanem attól független, de vele párhuzamos jelenség. L. 

A magyar geologiai irodalom repertoriuma az 1908. évben. 

Repertorium der auf Ungarn bezüglichen geologischen Literatur im Jahre 1908. 

A budai Várhegyi Alagút hidrogeologiai viszonyai. 1—V. rajz melléklettel. 

(Előtanulmány az alagút falazatának vízmentesítése és gyökeres kijavítása 

ügyében készítendő műszaki javaslathoz.) pag. 1—23. Budapest 1908. 

Abel, 0.: Ein neuer Reptilientypus aus der Triasformation Ungarns. Verh. 

d. k. k. Zool.-bot. Gesellseh. Bd. 57. H. 10. pag. 246—248. Wien 1908. 

— A magyar opál. A bánya. I. évf. 9. sz. pag. 1—2. Bupapest 1908. 

Apor, E.: A magyarországi aluminiumércekról. Vegyészeti Lapok. III. évf. 

pag. 48—50. Budapest 1908. 

Aradi, V. jun.: Beitrüge zur Antiklinalhypothese. Erdöl-Studien. Allg. Österr. 

Chemiker- u. Technikerzeitung, Jahrg. XXV. Nr. 1. Wien 1908. 

— Über die Antiklinalen mit durchspiefendem Kern. Allg. Österr. Chemiker- 

u. Technikerzeitung, Jahrg. XXV. Nr. 2. pag. 10—13. Wien 1908. 
— Einflufi; des Bruchramndes der Klippen auf den Ölreichtum der trans- 

gredierenden Schichten. Allg. Österr. Chemiker- u. Technikerzeitung. 

Jahrg. XXV, Nr. 3. pag. 18—20. Wien 1908. 

— Die Entstehung der Ölhorizonte in Bustenari. Allg. Österr, Chemiker- u. 

Technikerzeitung. Jahrg. XXV. Nr. 4. pag. 27—28, 43—44. Wien 1908. 

a 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 3 
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— Salz- und  Erdöllagerstütten der Süd- und Ostkarpathen. Allg. Österr. 

Chemiker- u. Technikerzeitung. Jahrg. XXXI. pag. 73—74, 91—93, 115—116. 

Wien 1908. 
— Über die Bildung der rumünischen Petroleumlagerstütten. Allg. Österr. 

Chemiker- u. Technikerzeitung. (Organ des cVerein der Bohrtechniker, ) 

Jahrg. XV. pag. 61—63, 73—75, 102—104, 114—115, 147—148, 160—162, 

174—176, 184—185, 198—199, 220—222, 244—245, 268—269, 279—281. 

Wien 1908. 

— Der Jura des Ofner (Gxebirges und allgemeine Betrachtung über die tek- 

tonischen Verhültnisse desselben. Centralbl. f. Min., Geol. u. Paláont. Nr. 13. 

pag. 391—393. Stuttgart 1908. Ung. Mont. Ind. u. Handelszeitg. Jahrg. XIV. 

Nr. 15. pag. 2. Budapest 1908. 

— A bustenar-campinai petroleumzona geologiai viszonyai. Bány. és Koh. 

Lapok. XLI. évf. 46. köt. pag. 94—98, 166—170, 359—365. Budapest 1908 

— Jegyzetek a szén és szénvegyületek geologiájához. Bány. és Koh. Lapok. 

XII. évf. 46. k. pag. 787—789. Budapest 1908. 

— Petroleumkutatás. Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 46. k. pag. 674—677. 

Budapest 1908. 

— A szén és a szénvegyületek geologiája. Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf 

47. k. pag. 41—49, 449—464, 651—656. Budapest 1908. 

— Néhány szó a szénkérdésről. Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 47. k. 

pag. 615—616. Budapest 1908. 

— Die geologischen Verhültnisse der Ölzone von Bustenari-Campina. cPetro- 

leum.; Bd. III. pag. 1185—1196, 1263—1265. Bucuresti 1908. 

— Zur Geologie Ruminiens. Ung. Mont. Ind. und Handelszeitg. Jahrg. XIV. 

Nr. 14. pag. 1. Budapest 1908. 

Benedek, L.: A pirit és barnakó chemiai szerkezete. Magy. Chem. Folyóirat. 

XIV. k. 6. füz. pag. 85—88. Budapest 1908. 

Bensko, A.: Ein Überbliek über die Fortschritte im Studium der Geologie 

seit dem Jahre 1900. Ung. Mont. Ind. u. Handelszeitg. Jahrg. XIV. Nr. 16. 

pag. 1—2. Budapest 1908. 

Berecz, E.: Az északi Pacific és a délamerikai földrengések seismogrammjani. 

Termtud. Füz. XXXII. évf. 1. füz. pag. 19—24. Temesvár 1908. 

Böckh, H.: Über die geologische Detailaufnahme des in der Umgebung von 

Nagyrőce, Jolsva umd Nagyszlabos gelegenen Teiles des Szepes-(römörer 

Erzgebirges. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 157—159. 

Budapest 1908. 

— Néhány megjegyzés (Gaál István dr. úr cikkére. Bány. és Koh. Lapok. 

XII. évf. 47. köt. pag. 616. Budapest 1908. 

Böckh, J.: Az Aradi-féle indítványhoz. Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 47. k. 

pag. 493—494. Budapest 1908. 

— A petroleumra való kutatások állása a magyar Szent Korona Országaiban. 

A m. k. Földt. Int. Évkönyve. XVI. k. 6. füz. pag. 371—479. Budapest 1908. 

— Divektionsbericht. Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 7—24. 

Budapest 1908. 
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Böhm, F.: Reambulation zwischen Csetnek und Hencko. Jahresber. d. kel. 

ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 160—171. Budapest 1908. 

Budinszky, K. : A Felis spelaea solymári előfordulása. Földt. Közl. XXXVIII. k. 

pag. 699. Jegyzők. Budapest 1908. 

— Felis spelaea von Solymár. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 728. Protok. 

Budapest 1908. 

Bukowski, G.: Über die jurassischen umd ceretacischen Ablagerungen von 

Spizza in Süddalmatien. Verhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst. Nr. 2 u. 3, 

pag. 48—59. Wien 1908. 

Cholnoky, J.: Kirándulások Schweizban. Wöldt. Közlem. XXXVI. köt. 9. füz. 

pag. 354—371; 10. füz. pag. 402—441. Budapest 1908. 

Das Berg- und Hüttenwesen in Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1907. 

Montan-Ztg. XV. Jahrg. pag. 359—361. Graz 1908. Österr. Zeitsehr. f. 

Berg- u. Hüttenw. Jahrg. LVI. pag. 448—450. Wien 1908. 

Déchy, M.: A Kaukázus szerkezete és arculata. Természettud. Közl. 463. füz. 

pag. 177—196. Budapest 1908. 

Delkeskamp, R.: Das Braunkohlenvorkommen am Südabhang des Taunus 

und ün unteren Mainthale. Ung. Mont. Ind. und Handelsztg. Jahrg. XIV. 

Nr. 21, 22, 23. pag. 3—4, 1—2, 2. Budapest 1908. 

Dichtl, W. F.: Gold in Schlesien. Ung. Mont. Ind. und Handelsztg. Jahrg. XIV. 

Nr. 9. pag. 3—4. Budapest 1908. 

Emszt, K.: A tőzegek fütőképességéről. Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 360— 

367. Budapest 1908. 

— Über die Heizkraft der Torfe. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 498—505. 

Budapest 1908. 

— A tőzegek fütőképessége, vízfelszívó- és gázelnyelőképességéről. Földt. Közl. 
XXXVIII. k. pag. 598. Jegyzők, Budapest 1908. 

— Die Torfe auf ihren Heizwerth, ihr Wasseraufsaugungs- und Gasabsorb- 

tionsvermögen. Földtani Közlöny Bd. XXXVIII. pag. 661. Protok. Buda- 

pest 1908. 

— és Rozlozsnik, P.: Előzetes jelentés a Medveshegység (Nógrád vm.) ampli- 

bolos nephelines basamitjáról. Földt. Közl. XXVIII. k. pag. 36—37. Buda- 
pest 1908. 

— u. Rozlozsnik, P.: Vorlüufiger Bericht über einen Amphibolnephelinbasa- 

nit des Medvesgebirges (Komitat Nógrád). WFöldt. Közl. Bd. XXXVIII. 

pag. 136—137. Budapest 1908. 

— és Rozlozsnik, P.: Adatok Krassó-Szörény vármegye banatitjainak petro- 

grafiai és chemiai ismeretéhez (1 táblával). A m. kir. Földt. Int. Évkönyve. 

XVI. k. pag. 137—278. Budapest 1908. 

— u. Rozlozsnik, P.: Beitrüge zur genaumeren petrographischen und chemi- 

schen Kenntnis der Banatite des Komitates Krassó-Szörény. Mitt. a. d. 

Jahrb. d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. XVI. p. 145—305. Budapest 1908. 

— u. László, G.: Bericht über geologische Torf- und Moorforschungen im 

Jahre 1906. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 217—269. 

Budapest 1908. 
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Erdbebenbtecobaechtungen. Jahrb. d. kgl. ung. Reichsanst. f. Meteorolog. u, 

Erdmagn. Bd. XXXVI. II. Teil. pag. XV. Budapest 1908. 

Erődi, K.: A mezőség tavai. FWöldr. Közlem. XXXVI. k. 9. füz. pag. 371—390. 

Budapest 1908. 

Esztergom vármegye természeti viszonyai. Magyarország Vármegyéi és Városai. 

Esztergom vm. köt. pag. 1—5. Budapest 1908. 

Feltáratlan magyar márványbányák. sMagyar Üveg- és Agyagujság.s VIII. évf. 

12. sz. pag. 2. Budapest 1908. 

Földrengési megfigyelések. M. kir. Orsz. Meteorol. és Földm. Int. Évkönyvei. 

XXXVI. k. II. r. pag. 15. Budapest 1908. 

Gaál I.: A vác-drégelypalánkai vasuti vonal menetének geologiai vázlata. 

Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 47. köt. pag. 550—556. Budapest 1908. 

— Rövid válasz Böckh Hugó dr. úr megjegyzéseire. Bány. és Koh. Lapok. 

XII. évf. 47. k. pag. 670—671. Budapest 1908. 

— A dévai rézbánya. Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 46. köt. pag. 689— 

701. Budapest 1908. 

— Rákosd, (Hunyadvármegye) környékének földtani alkotása és a rákosdi 

Szarmala édesvízi és szárazföldi molluscumfauna. Földt. Közl. XXXVIII. k. 

pag. 598. Jegyzők. Budapest 1908. 

— Die geologíischen Verháltmisse der Umgebung und die sarmatischen Land- 

und  Süfiwassermollusken von Rákosd (Komitat Hunyad). Wöldt. Közl. 

Bd. XXXVIII. pag. 661. "Protok. Budapest. 1908. 

— A Marosvólgyi harmadkori sótelep Déva melletti foszlányairól. Földt. Közl. 

XXXVIII. k. pag. 698. Jegyzők. Budapest 1908. 

— Spuren des tertíüren Salzkörpers im Marostale bei Déva. Földt. Közl. 

Bd. XXXVIII. pag. 727. Protok. Budapest 1908. 

Gálocsy, Á.: A boszniai és hercegovinai kirándulás. Bány. és Koh. Lapok. 

XLI. k. pag. 201—288. Budapest 1908. 

—  Bisenhüttenwesen in Bosnien. cStahl und Hisen.s No. 28. pag. 1574—1577. 

1908. 

— Der Bergbau von Bosnien und Herzegowina. Montan-Ztg. XV. Jahrg. 

p. 271—272. Graz 1908. 

Gavazzi, A.: Der Filücheninhalt der Fiufpgebiete in Kroatien. (Glasnik hrvat. 

nar. drustva. God. XX, p. 60— 77.) Zagreb, 1908. 

Gawalowski, A.: Malachit im Banat. Allg. Österr. Chemiker- u. Techniker- 

Zeitung. (Organ des cVerein der Bohrtechniker.") Jahrg. XV. pag. 70. 

Wien 1908. 

— Tehthyolschiefer im Banat. Allg. Österr. Chemiker- u. Techniker-Zeitung. 

(Organ des eVerein der Bohrtechniker.n) Jahrg. XV. pag. 70. Wien 1908. 

Goldschmidt, V. und Mauritz, B.: Über Kalomcl. Zeitschr. f. Krist. Bd. 44. 

pag. 393 -406. Leipzig 1908. 

Gorjanovié-Kramberger, K.: £l volt-e jegesedve a Zagrebi hegység és hogyan 

keletkezelt a Zagrcbi lterassz ? Földr. Közl. XXXVI. k. III. füz. pag. 87— 97. 

Budapest 1908. 

— War das Zagreber (rebirge vergletsehert und wie ist die Zagreber Terasse 
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entstanden? Abrégé du Bull. de la S0e. hong. de Géogr. Vol. XXXVI. pag. 

33—46. Budapest 1908. 

—  Geologijska prijegledna karta kraljevine Hrvatske d Slavonije. Tumac 

geolog. karti Zagreb. (Zona 22, col. XIV.) V. svz. 75. pag..- Zagreb 1908. 

— (GGeologijska prijegledna karta kraljevina Hvrvatske i Slavonije. Tumac 

geolog. karti Daruvár (Zona 23. col. XVI.) VI. svz. 15 pag. Zagreb. 1908. 

— Zur Kinnbildung des Homo primigenius. Mit 6 Fig. (Bericht über die 

Práhistoriker-Versammlung am 23. bis 31. Juli 1907 zur Eröffnung des 

Anthrop.-Museums in Cöln. pag. 109—113), Cöln, 1908. 

—  Anomalien und pathologische Erscheinungen am Skelett des Urmenschen 

aus Krapina. Mit 8 Fig. (Korrespondenz-Blatt der Deut. Gesell. für Anthrop. 

Ethnol. u. Urgesch. Jahrg. XXXIX, pag. 5). Braunschweig 1908. 

Güll, W.: Agrogcologische Notizen aus dem (Gebiete zwischen Irsa, Cegléd 

und Örkény. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 214—225. 

Budapest 1908. 

Győr vármegye természeti viszonyai. Magyarorsz. Vármegyéi és Városai. Győr 

m. köt. pag. 1—15. Budapest 1908. 

Hadzi, J.: Filogenetsko znacenje zubi Krapinskoga covjeka. (Glasnik hrvat. 

nar. drustva. God. XX, p. 204—206.) Zagreb 1908. 

Halaváts, J.: Der geologische Bau der Umgebung von Szerdahely— Konca. 

Jahresber. d. kel. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 134—144. Budapest 1908. 

Herman, 0.: A borsodi Bükk ősembere. Természettud. Közlem. 470. füz. 

pag. 545—564. Budapest 1908. 

Horusitzky, H.: Geologische und bodenkumdtiche Beschreibung des westlichen 

Teiles des ungarischen Kleinen Alföld. Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Anst. 

für 1906. pag. 172—186. Budapest 19C8. 

Illés, V.: Beitrüge zur (reologie des (rebietes zwischen dem Kis-Sajó- und 

dem Balogbache im 6 Komitate (römör. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. 

für 1906. pag. 235—246. Budapest 1908. 

Inkey, B.: De la relation entre Vétat propylitigue des roches andésítigues 

et leurs filons minéraux. Mexico 1907. 

— Mexiko vulkánjairól. Földr. Közl. XXXVI. k. 8. füz. pag. 309—322. Buda- 

pest 1908. 

— Über die Vulkane Mexikos. Abrégé du Bull. de la Soc. hongr. du Géogr. 

Vol. XXXVI, livr. 8. Budapest 1908. 

Kadic, 0.: Die geologischen Verháltnisse des Berglandes am linken Ufer der 

Maros in der Umgebung von Tisza, Dobre und Lapugy. Jahresb. d. kgl. 

Geol. Anst. f. 1906. pag. 103—110. Budapest 1908. 

— A hámori ősemberről. Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 78. Jegyzők. Buda- 

pest 1908. 

—  Ausgrabungenin Szeletahöhle. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 162. Protok. 

Budapest 1908. 

Kalecsinszky, S.: A margitszigeti artézikut vizének hőmérséki viszonyairól. 

Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 337—345. Budapest 1908. 

— Uber die Temperaturverhültnisse des ar esisehen Brunnenwassers des 
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Margitinsel in Budapest. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 471—480. Buda- 

pest 1908. 

Katzer, F.: Die Braunkohlenablagerung von Ugljevik bei Bjelina in Nord- 

ostbosnien. Ung. Mont. Ind. und Handelsztg. Jahrg. XIV. Nr. 1, pag. 1—3 ; 

Nr. 2, pag. 1—2; Nr. 3, pag. 1—3. Budapest 1908. 

Koch, A.: Új adatok trachytanyagnak a baudavidéki óharmadkori üledékek- 

ben. Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 249—257. Budapest 1908. 
— Neue Beilrüge zu dem Vorkommen von Trachytmaterial in den altter- 

tiören Ablagerungen des Budapester Gebirges. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. 

pag. 373—382. Budapest 1908. 

Kompóty, J.: Az aknaszlatinai Kunigunda-bánya beomlása. Bány. és Koh. 

Lapok. XLI. évf. 46. köt. pag. 390— 392. Budapest 1908. 

Kossuth, F., keresk. m. kir. miniszter: Adatok a Duna-Száva csatorna és 

az Adria felé vezető víziút kérdéséhez. A Magy. Mérn.- és Építész-Egyl. 

Heti Értes. XXVII. évf. pag. 369—374. Budapest 1908. 

Kerner, F.: Reisebericht aus der östlichen Zagorje. Verhandl. d. k. k. Geol. 

Reichsanst. Nr. 11. pag. 244—250. Wien 1908. 

— Die Trias am Südrande der Svilajaplanina. Verhandl. d. k. k. Geol. 

Reichsanst. Nr. 12. pag. 259—289. Wien 1908. 

Krenner, J.: Mangánspinell mint kohótermék Menyházáról Aradmegyében. 

Bány. és Koh. Lapok. XLI. évf. 47. köt. pag. 165—166. Budapest 1908. 

Magy. Chem. Folyóirat. XIV. k. 6. füz. pag. 81—83. Budapest 1908. 

Lachmann, R.: Neue ostungarische Bauxilkörper und Baugitbildung über- 

haupt. Zeitschr. f. prakt. Geolog. Jahrg. XVI. pag. 353—362. Berlin 1908. 

Lackner, A.: Bericht über meine i. J. 1906 durchgeführte geologische Au[- 

nahme in dem Hochgebirge bei Szászváros und Kudzsir. Jahresb. d. kel. 

ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 151—156. Budapest 1908. 

László, G.: Magyarország tőzegtelepei. Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 77 és 

597. Jegyzőkönyv. Budapest 1908. 

— Ungarns Torfmoore. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 163. u. 660. Protok. 

Budapest 1908. 

László, G. u. Emszt, K.: Bericht über geologische Torf- und Moorforschun- 

gen im Jahve 1906. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 

217—269. Budapest 1908. 

Lejtényi, S.: Természetes földgázforrás az Alföldön. Természettud. Közl. 

470. füz. pag. 577—579. Budapest 1908. 

Liffa, A.: Adatok a hazai pyrit kristálytani ismeretéhez. Földt. Közl. 

XXXVIII. k. pag. 276—294. Budapest 1908. 

— Beilrüge zur kristallographischen Kenntnis der ungarischen Pyrite. Földt. 

Közl. Bd. XXXVIII. pag. 405—423. Budapest 1908. 

— A leleplezési ünnepély. Földt. Közl. XXXVIII. k. pag. 513—526. Buda- 

pest 1908. 

— Über den Verlauf der Fnthüllungsfeier. Földt. Közl. Bd. XXXVIII. pag. 

529—535. Budapest 1908. 
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— Geologisehe Notizen aus dem Gerecsegebirge umd dessen Umgebung. 

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1906. pag. 187—202. Budapest 1908. 

Lóczy, L.: Balatonkörnyéki ősemlős maradványok. Földt. Közl. XXXVIII. k. 

pag. 368. Jegyzők. Budapest 1908. 

— Ursüugetierfunde aus der Umgebung des Balatonsees. Földt. Közlöny. 
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tartott közgyűlése. 

Elnök: dr. KocH ANTAL. 
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ZsrvsY VixroR tagok; LŐRENTHEY IMRE elsőtitkár, GÜüLL ViLmos másodtitkár és 
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1. Elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja meg : 

Tisztelt Közgyülés ! 

Elnöki tisztemből kifolyólag van szerencsém a megjelent tagtársakat 

szivélyesen üdvözölve, mai közgyűlésünket megnyitni és a jegyzőkönyv hite- 

lesítésére Siegmeth Károly és Steinhausz Gyula tagtárs urakat fölkérni. 

Visszapillantást vetve a múlt évben társulatunkon belül végbement, vagy 
azt érintő fontosabb eseményekre, első sorban azt a lélekemelő ünnepélyt 
idézem emlékezetükbe, melyet egykori kiváló elnökünk, néhai dr. Szabó József 

felejthetetlen emlékének szenteltünk. A múlt évi május hó 30-án Geletneken 

fölavatott Szabó-szikla, Közlönyünknek ez alkalomra kiadott Szabó-füzete és 

a fölavatási ünnepély meleg és hű leirását tartalmazó 6-ik füzete maradandó 

tanúbizonyságai a hálás kegyeletnek és a tartozó elismerésnek, melylyel felejt- 

hetlen volt vezérünk és elnökünk, mint a hazai geologia úttörője és társula- 

tunk fölvirágoztatója áldott emlékének tartoztunk ; melyet mi hálás tanítványai 

és követői mindig szivünkben hordoztunk és ily módon a késő utódokra is 
átszármaztatni törekedtünk. 

Élénk érdeklődéssel kisértük a társulatunkkal szoros kapcsolatban együtt- 
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működő m. kir. Földtani Intéze.bcn a múlt évben végbement változásokat. 

Az intézetnek nagyérdemű volt igazgatója és társulatunk tiszteletbeli tagja, 

Nagysúri Böckh János min. tanácsos úr, buzgó és messze kiható tevékenysége 

teréről visszalépve, nyugalomba vonult. 1882 óta állott ez intézet élén és 

köztudomású, hogy az ő céltudatos és erélyes vezetése alatt indult az virágzás- 

nak és érte el mai magas fejlődési fokát. Kiváló érdemei előtt meghajolva és 

a társulatunknak tett nagy szolgálatait is elismerve, őszintén kivánjuk, hogy 

még sokáig, a legjobb egészségben élvezze a nyugalmat és egyúttal arra is 

kérjük, hogy tovább is jóakaratú figyelmére méltassa társulatunkat. 

Ezzel kapcsolatosan őszinte örömmel vettük tudomásul, hogy a Felség 

dr. Lóci Lóczy Lajos egyet. tanárt nevezte ki a távozott jeles igazgató utódjává. 

Szivélyesen köszöntjük őt ez új, igen fontos állásában, melynek hogy becsülettel 
meg fog felelni, arról széleskörű tudományos tapasztalatai, a multban kifejtett 

rendkivüli tevékenysége és váltig bebizonyított szervező képessége kezeskednek. 

teméljük, hogy társulatunk iránt eddigelé tanúsított jóakaratát új állásában 

is meg fogja őrizni számunkra és tág hatáskörében ennek működését is 

tapasztalt jóindulatával és bölcs tanácsaival támogatni fogja. Egyúttal ahhoz 

is gratulálhatunk az új igazgatónak, hogy a német földrajzi társulat tiszteleti 

tagjává választotta. 

Ugyancsak őszinte örömmel üdvözöljük dr. Szontagh Tamás választ- 

mányi tagunkat abból az alkalomból, bogy a Felség kir. tanácsosi címmel 

kitüntetni kegyeskedett; valamint dr. Krenner József vál. tagunkat is Magyar- 

ország ásványait tárgyaló nagy művéért, mellyel a Semsey-díjat kiérdemelte. 
Üdvözletünket és legjobb kivánságainkat küldjük végre (Gesell Sándor volt 

bányafőgeologusnak és választmányi tagunknak is, ki a múlt évben nyu- 

galomba vonult s Beszterczebányára költözött s kinek helyét a választmányban 

Treitz Péter osztálygeologus úr foglalta el, mint a ki az 1907. évi közgyűlésen 

a megválasztottak után aránylag a legtöbb szavazatot kapta. 

Áttérve a Szabó József-emlékalap ügyére, ki kell emelnem azt, hogy 

választmányunk határozatából ez alap kamataiból az idén 600 koronát tűz- 

hetünk ki pályadijúl és 200 koronát fordíthatunk megbizásra. 

Társulatunk múlt évi halottjairól a főtitkár úr fog szokás szerint ke- 

gyelettel megemlékezni. De nem hallgathatom el, hogy a múlt nyáron dr. Than 

Károly nagy természettudósunk halála, ha nem is volt társulatunknak tagja, 

közvetve mégis szomorúan érintette a geologia művelőit és így társulatunkat 

is. Hiszen tudjuk, hogy a tanítványok egész sora működik a mineralogia és 

geologia terén, és társulatunkon belül is, kik a mestertől elsajátított vegytani 

ismereteket a mi szaktudományainkban értékesítik. Ez okból Than Károly 

emlékét mi is kegyeletes tisztelettel megőrizzük. 

Hazánk határain túl körültekintve, két esemény vonta magára különös 

figyelmünket. Az első az volt, hogy osztrák szaktársaink, élükön Uhlig Viktor 

egyet. tanárral, a múlt évben megalapították a magánjellegű a(reologische 

Gesellschaft in Wien szakunkbeli társulatot, melyet megalakulása után mi is 

testvériesen üdvözöltünk és vele csereviszonyba léptünk. Azt hiszem, hogy az 

a tény, miszerint nálunk már 58 év előtt alakult meg a hasonló célú Magyar- 
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honi Földtani Társulat, kedvező tanúságot tesz arról, hogy hazánkban a 

tudományos törekvések, a kormány atyáskodó támogatása nélkül is, a szom- 

széd Ausztriával szemben igen korán jelentkeztek már, s ha ennek dacára 

a tudományos versenyben szomszédjainkhoz képest mégis hátramaradunk, 

annak oka az, hogy sokkal kevesebben vagyunk és tisztán saját erőnkből és 

mindég szerény eszközökkel kellett a kitűzött célra törekednünk. 

A második esemény, mely geologiai tekintetben nagyszerű, de emberi- 

ségi szempontból nagyon szomorú, a mult évi december 28-iki messinai és 

calabriai földrengés volt. Szerencsétlenül járt embertársaink szomorú sorsa 

mély részvéttel töltötte el mindnyájunk szivét és társulatunk is sietett 

ennek az általánosan érzett részvétnek a Rómában működő olasz geologiai 

társulat elnökéhez intézett táviratban kifejezést adni. A nagyszerű természeti 

esemény egyes megfigyelt jelenségeinek összegyüjtésével és leirásával bizo- 

nyára sok szakember van most elfoglalva és remélhető, hogy annak egész 

lefolyásáról és valószínű okairól nem egy tanulmány fog majd megjelenni. 

Örömmel konstatálhatom, hogy egy kiváló magyar geologus, társulatunk tisztelt 

másodelnöke e téren elől jár, a mennyiben már a aTermészettud. Közlöny? 

februárius 1-i számában a lefolyt földrengésről érdekesen megírt, magvas tanul- 

mányt közöl. 

Jelentésem végére értem, kérem annak szíves tudomásul vételét. 

2. Elnök bejelenti, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat ma negyedszer 

van abban a helyzetben, hogy felejthetetlen egykori elnöke, SzaBó JózsEr em- 

lékére alapított ezüstérmet kiadhatja olyan munka kitüntetésére, mely az utolsó 

hat éven belül megjelent hazai, vagy hazánkra vonatkozó mineralogiai, geologiai 

vagy palaeontologiai munkák közül tudományos értékben leginkább kiválik. 

Az ennek megitélésére kiküldött bizottság, mely arra vonatkozó igen beható 

jelentését a mult hó 5-én tartott választmányi ülésén bemutatta, egyhangúlag 

néhai dr. PerHő Gyura cA pécsváradi hegység (Fruskagora) hypersenon faunája 
című posthumus munkáját ajánlotta arra, hogy azt a Szabó-éremmel kitüntessük. 

A választmány a bizottság ajánlatát magáévá tevén, elhatározta, hogy a mai 

közgyűlésen a negyedik Szabó-éremmel néhai dr. Pethő Gyula kiváló palae- 

ontologiai munkáját tünteti ki s az érmet a boldogult fiának, Pethő Emil 

úrnak kiadja. Ezzel méltán megtiszteljük az emlékét annak a korán elhúnyt 

jeles magyar palaeontologusnak, ki életének úgyszólván a felét szentelte e 

munkának, melyhez annak az anyagot és ösztönzést nyujthatni én voltam 

szerencsés. 

És most fölkérem néhai dr. Pethő Gyula jelenlevő fiát, Pernó EmIn urat, 

lépjen elő és vegye át kegyelettel azt az érmet, melyet a Magyarhoni Föld- 

tani Társulat nevében átnyujtok, mely mindig derék édesatyja hervadhatatlan 

tudományos érdemeit juttassa eszébe, valahányszor rátekint. Kisérje az bol- 

dog és hosszú életen át a sírig. 

PErHő Emir meleg szavakkal köszönetet mond a Társulatnak s az érem 

révén — úgymond — vele, a magánemberrel, létrejött kapcsot megszilárdí- 

tandó, a Magyarhoni Földtani Társulat alapító-tagjai közé lép. 

3. Dr. KocH AwraL az elnöki széket átadva a másodelnöknek, a hegy- 

4 
Földtani Közlöny. XXXIX köt. 1909 a 
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képződés legújabb elméleteiről tart felolvasást. Ebben először is részletesen 

ismerteti a Dana-tól inaugurált összehúzódási (contractio) elméletet, melyet 

Suess E. és Heim Alb. tovább kifejtett és ellene fölhozott nézeteket. Azután 

rátér Pelar G. vetődési, majd Dutton H. isostatikai, Mallard Reade thermikai 

és Beyer E. csuszamlási elméleteinek megbeszélésére, az ellenvetésekkel egyűtt, 

melyek azokra tétettek vagy tehetők. Végre dr. Schmidt K. baseli egyet. tanár 
cBild und Bau der schweizer Alpen, című értekezése nyomán tárgyalja a leg- 

újabb rátolódási elméletet is, a nélkül, hogy a szerzőnek némely túlzottnak 

látszó következtetései mellett vagy ellen állást foglalna. 
4. Dr. Kocn Awrar az elnöklést ismét átvéve, fölszólítja dr. LÖRENTHEY 

ImkE elsőtitkárt, hogy jelentését terjeszsze elő, a mit az elsőtitkár a követ- 

kezőkben tesz meg : 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Most, midőn másodízben vagyok szerencsés a Tisztelt Közgyűlés előtt 

társulatunk sáfárkodásáról beszámolni, öregedő földünk történetében ismét 

egy és sajnosan szomorú eseményekkel, nagy földrengésekkel záródó év telt el. 

Annyit, amennyit kevés működő taggal s csekély anyagi erővel tenni 

lehet, az elmúlt évben is tettünk. 

Ez év a szokottnál mozgalmasabb volt, amennyiben lelepleztük a Szabó- 

emléket s ma kiadtuk a Szabó-érmet, hogy mindkettővel elhúnyt nagyjaink 

iránti kegyeletünket rójuk le. 

Nagyérdemű volt elnökünknek SZENTMIELÓSSI D: Szasó JózsEr nek emlékét 

Geletneken (Bars-megye) állítottuk föl, a Bányászati és Kohászati Egyesület 

Selmec- és Bélabányavidéki osztályának és tisztviselőinek segedelmével és 

közreműködésével. A mester gyermekei — az ő és a mi nagy sajnálatunkra — 

nem jelenhettek meg a leleplezési ünnepélyen s így csak levélben fejezték ki 

köszönetüket azért a szeretetért, melylyel Társulatunk a nagynevű atya emléke 

iránt viseltetik. Dr. SzaBó DÉwsEs kolozsvári egyetemi tanár, udvari tanácsos, 

dr. Szovracn Tamás kir. tanácsos, fögeologus úrhoz intézett levelében a többek 

között a következőket írja : 
ütését átérzem mindazt, a szeretetet, ragaszkodást, mely Önöket mind- 

nyájukat áthatja, midőn nemcsak nem felejtkeznek el elhúnyt tanárukról, 

barátjukról, hanem ezt az emlékezést fel-felújítják, ápolják és a jövő nemzedékbe 

is átültetik a tiszteletes kegyeletet, mely Önökben oly tetterősen él. Szeretném 
mindenkinek, a ki édesatyám emlékét kegyeletesen megőrizte, külön-külön 

kifejezni hálámat és köszönetemet. 
A lefolyt év szellemi munkásságáról beszámolandó, először a szakülé- 

sekról szólok. 1908-ban 7 szakülést tartottunk, melyeken a közgyűlési elő- 

adással együtt — a geologia és segédtudományainak keretébe vágó önálló kuta- 

tásokon alapuló — 19 előadásban mutatták be tagjaink szellemi termékeiket. 

Ezek között általános geologiai tárgyú volt 6, agronomgeologiai és talaj- 

ismei 3, stratigrafiai geologiai 4, paleontologiai 1, ásvány- és kristálytani 3, 

ásványkémiai 1 és emlékbeszéd 1. 
Elődást tartott a következő 13 tagtársunk : 
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Társulatunk igazgató-testületének a választmánynak működéséről jelent- 

hetem, hogy összesen 8 űlésben intézte a társulat ügyeit. 

A Szabó-emlék leleplezése körül fölmerült költségekből társulatunkra 

100 korona költség háramlott, melyet a választmány gyüjtés útján fedezett. 

Továbbá a választmány dr. róci Lóczy LaJos választmányi tag ajánlatára 

az úrkúti kőbányákban és a környék dolina-kitöltéseiben levő emlős marad- 

ványoknak gyüjtése körül kifejtett szorgalmukért és ügybuzgalmukért levele- 

zőkké megválasztotta Apam ARworp rk. tanítót, Úrkút-Óhután és STARK ZSIGMOND 
gyárvezetőt, Úrkút-Újhután. 

A Szabó-emlékalapítvány ügyrendjének 10. §. gy pontja értelmében a 

választmány nevében jelenthetem, hogy 1908-ban a társulat választmánya 

300 koronát szánt megbizatásokra és pedig dr. SCHAFARZIK FERENc, dr. Szow- 

TaGH Tamás és dr. LőRENTHEY IMRE tagokból álló bizottság jelentése alapján 

egyenlő arányban megosztva a két pályázó között. 

Így dr. GAÁL ISTvÁN Az Ipoly jobb partján Balassagyarmat és Ipolyság 

közötti — tehát a régebbi munkaterületétől D-re és Ny-ra fekvő — terület 

geologiai tanulmányozására 150 koronát és dr. VaApász MóR ELEMÉR A Cserhát 

DNYy részének idősebb üledékes rögeinek tanulmányozására szintén 150 koronát 

kapott. 

Szellemi munkásságunk főszervét a Földtani Közlönyt illetőleg örömmel 

látjuk ama újabb szellemnek, a kritikai iránynak térthódítását, mely az igaz 

tudományosság szelleme, mely így félretéve a személyi hiúságot kizárólag az 

igazságért harcol, 

Míg taval, mint szakszerkesztőnek, sajnálattal kellett jelentenem, hogy 

tagtársaink nem elég szorgalmasak s így kézirat híján késtek a füzetek; 

addig az idén elismerés illeti meg a munkatársakat, mert elhalmoztak a kéz- 

iratokkal. Így míg taval a közlönyre előirányzott 6000 korona helyett csak 

5063 kor. 43 fillért költöttünk el, tehát 936 kor. 57 fillérrel kevesebbet, mint 

amennyit a tisztelt Közgyűlés előirányzott, addig az idén, bár már 6000 helyett 

6500 koronát irányoztunk elő, mégis 8120 kor. 50 fillért kellett rá fordítanunk, 

4.§ 
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tehát 1620 kor. 50 fillérrel többet az előirányzott összegnél. Ennek szüksége 
abban leli magyarázatát, hogy kiadtuk a 17 ív terjedelmű s 4 táblával ellátott 

Szabó-füzetet s a Szabó-emlék leleplezési ünnepélyét tárgyaló 2 íves füzetet. 
Társulatunk iparkodott a nagynevű mesterhez méltó füzetet adni, amit lehetővé 

tettek Szabó tanítványai, kik mesterök iránt érzett tiszteletöket és hálájokat 

lerovandók, örömmel működtek közre. A szíves közreműködés azonban nagy 

anyagi gondokat rótt a szerkesztőségre, amit csakis a Magy. Tud. Akadémiá- 

nak 1000 korona segélye és a Szabó-füzet megírójának áldozatkészsége tett 

lehetővé azzal, hogy írói, illetve fordítói díjakról lemondva, 550 korona 

50 fillérrel járultak a két füzet kiadási költségeihez és pedig a következő 

arányban : 
Günn Virmos 180 kor. 50 fill. fordítási díjjal, dr. Kocn AwsraL 55 kor., 

62 fill. írói díjjal, dr. KALEcsrsszkyY SÁNDoR 30 kor., dr. Lirra AuRÉL 39 kor. 

38 fil. és dr. Papp KáRory 45 kor. írói díjjal, dr. SCHAFARZIK FERENcz a Szovátai 

tavakról írott Szabó-füzetbeli munkáját és a közgyűlési előadásáról megjelent 
közleményeért járó írói díjak fejében 136 kor. 87 fill., dr. SzápEczkyY GYULA 

71 kor. 25 fill., melyből 70 koronát alapítványának növelésére az alaptőkéhez 

kívánt csatolni s végre dr. SzorvracH Tamás a két Szabó-füzetbeli cikkeinek 

íródíja fejében 61 kor. 88 fillérrel. 

Fogadják mindnyájan áldozatkészségükért e helyen is hálás köszönetünk, 

annál is inkább, mivel ezzel tették lehetővé közlönyünknek ilyen terjedelem- 

ben való megjelenését. 

Közlönyünk terjedelme ugyanis a 19 íves két Szabó-füzettel együtt 48 ív, 

11 táblával, melyhez fogható vaskos kötet eddig még nem jelent meg. 

A közlönyön kívül díjtalanul kapták még tagjaink a magy. királyi Földtani 

Intézet Évkönyvéből: 
XVI. köt. 4. füzetét: RoLozsNIK P. és dr. EwmszrT KáLMáN: sAdatok 

Krassó-Szörény megye banatitjainak petrogr. és chem. ismeretéhezsv. (9 ív, 

1 táblával). 
XVI. köt. 5. füzetét: dr. Vapász M. ELEMÉR: cA nagyküküllőmegyei 

Alsórákos alsóliaszkorú faunája. (6 ív 6 táblával.) 

XVI. köt. 6. füzetét: Böckn János: A petroleumra való kutatások állása 

a m. Szt. Korona országaibans. (18 ív.) 
Végre Panrwi INKEI BÉLA áldozatkészségéből az 1907-ben Mexikóban tartott 

X. nemzetközi geologus kongresszusán tartott előadásának különlenyomatát : 

aDe la relation entre lVétat propylitigue des roches andesitigues et leurs filons 

minérauxv. (1 ív). 

E szerint összesen 82 ív szakmunkát juttattunk tagjainknak 18 tábla 

melléklettel, tehát többet, mint bármely más szaktársulat. 

Társulatunk tagjaira térve át, sajnálattal kell jelentenem, hogy társu- 

latunknak, mint szorosan szaktársulatnak, melynek nem a tudomány nép- 

szerűsítése, hanem fejlesztése a czélja, tagjai kevéssé gyarapodnak. Az idén 

mindössze 18 új tagot iktattunk be, ezzel szemben kilépett 8 és meghalt 5. 

Igy 1908 végén volt társulatunknak 1 pártfogója, 8 tiszteleti 9 levelező-tagja, 

11 pártoló-, 30 örökitő-, 285 rendes tagja és 5 levelezője, tehát összesen 349 tagja. 
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A kérlelhetetlen kaszás az idén legrégibb tagjaink sorában aratott. 

Így elhait Banta Pár újvidéki ügyvéd, ki 1883 óta volt örökítő tagunk. 

SZENTKATOLNAI CSEH [Jos m. kir. bányatanácsos 1908 április 11-én hunyta 

le örökre szemét Selmecbányán, 68 éves korában, ki 1871 óta volt rendes 

tagunk. A selmeci fiókegyesületnek megszüntéig pénztárosa, Selmec bánya- 

geologiai viszonyainak fáradhatatlan kutatója, amit a Földtani Közlönyben 

megjelent következő cikkei is igazolnak. 

1. A vichnyei Ó-Antal-tárna bányatelep földtani viszonyai. XVI. köt. 

1886. Die geologischen Verhültnisse der Alt-Antonstollner Berghandlung in 
Vichnye. Ugyanott. 

2. Kalinkán előforduló ásványok. XVII. köt. 1887. Mineralien von Ka- 

linka. Ugyanott. 

3. A selmeci Ferenc császár altárna geol. szelvénye. XX. köt. 1900. Über 

das geologisehe Profil des Schemnitzer Kaiser Francisci Erbstollens. (Ugyanott. ) 

Dr. Kawka Kánoty kir. tanácsos, a pozsonyi állami kórház nyug. igazgatója. 

A pozsonyi természettudományi egyesületnek volt elnöke. Ő egyike volt azok- 

nak, kik társulatunk bölcsőjét ringatták, a mennyiben 1851 óta, tehát 57 év 

óta volt társulatunk rendes tagja. 

SHuDT Lászrtó nyug. m. kir. főbányatanácsos, az aknaszlatinai sóbánya 

volt igazgatója, társulatunknak 1890 óta volt rendes tagja. 

WeEmn János, a székesfővárosi vízművek megalapítója és igazgatója, a 

természetes szűrőrendszernek megteremtője. Meghalt 1908 április 2-án. Tár- 

sulatunknak már 1867 óta rendes tagja. 

Nyugodjanak békében! 

Azok a szellemi kapcsok, melyek társulatunkat más társulatokhoz fűzik, 

ismét erősbültek újabban kötött csereviszonyaikkal. Ezek a következők : 

Budapest: Katonai Közlöny. 

) A Bánya. 

Bucuresti : Institűtül Geologic al Romaniei. 

A csereviszonyt felbontotta : 

New-York : American Museum of Natural Hystorie Survey. 
Így társulatunk összesen 90 társulattal és folyóirattal van csereviszony- 

ban. A m. kir. Földtani Intézet útján pedig még 100 bel- és külföldi társulat 
kapja közlönyünket. 

Mielőtt titkári jelentésemet befejezném, kedves kötelességet teljesítek 
azzal, hogy hálás köszönetet mondok pártfogónknak, HERcEG ESTERHÁZY MIELós 
úr őfőméltóságának. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr őkegyelmességé- 
nek az államsegélyért, a földmívelésügyi Miniszter úr őkegyelmességének a 

m. kir. Földtani Intézet kiadványaiért, a Magy. Tud. Akadémiának a rend- 

kívüli segélyéért és KRENNER J. SÁNDOR egyetemi tanár, udvari tanácsos úrnak, 
kedves házigazdánknak, ki gyűléseink céljaira, a helyiséget ismert szívességével 
engedi át. 

A legkedvesebb kötelességet teljesítem akkor, mikor első ízben mondok 
köszönetet dr. róci Lóczy LaJos egyetemi tanár úrnak, a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatójának azért a szívességéért, hogy a társulatnak tikári helyiséget 
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és raktárt enged át. Teszem ezt abban a reményben és azzal az óhajjal, vajha 

Társulatunkat a Földtani Intézettel szorosabb szellemi kapcsok fűznék össze, 

hogy így társulatunkra virágzóbb korszak köszöntene. 

Végül, tisztelt Közgyűlés, midőn köszönetet mondok mindazoknak, akik 

föladatom teljesítésében támogatni szíveskedtek, az Önök szíves közreműkö- 

dését kérem, hogy a jövőben is megfelelhessek a belém helyezett bizalomnak 

és a Földtani Közlöny az eddiginél is nagyobb dicsőséget szerezhessen a 

magyar tudományosságnak. 

A közgyűlés a titkári jelentést tudomásul veszi. 

5. Másodtitkár felolvassa a múlt évben kiküldött pénztárvizsgáló bizott- 
ság jelentését, a mit a közgyűlés tudomásul vesz s a pénztárosnak a föl- 

mentést megadja. 

6. Elnök a pénztárvizsgáló bizottságnak köszönetet mondván, a jövő évi 

pénztárvizsgálatra újból fölkéri dr. ILosvax LaJos, PETRIK Lajos és dr. SZOTAGH 

Tamás urakat. 

7. Első titkár a pénztáros helyett előterjeszti a pénztári jelentést s az 

1909. évi költségvetést : 

PÉNZTÁRI JELENTÉS 

a Magyarhoni Földtani Társulat 1908. évi pénztári forgalmáról és 
vagyonának állásáról az 1908. év december hó 31.-én. 

I. Horgó tőke. 

a) Bevétel: 

Előirányzat Tényleges bevétel 
1908-ra 1908-ban 

1. Pénztári áthozatal 1907-ről . .. 1992 K 57 f 1992 K 57 f 
2. Országos segély 1908-ra 3000 a — a 3000 c — e 
3. Hg. EsrERHÁzY MiELós pártfogó 

díja 1908-ra áslttet 840 a — a CI Se 
4. Alaptőke kamatja. És T2SO Kassa 1298 a 32 e 
5. Forgó tőke kamatja .. .. - B KS 111 a 41 s 
6. Hátralékos tagdíjak  . . EZ 50 a — a 489 c 18 e 
7. tagdíjak t908Zra s EL 9900 a — a DIA3 ROS ÁR 
8. Előfizetők 1908-ra .. pz2 TÁNDe aa e 591 a 28 a 
9. Eladott kiadványok. . HO ENE 358 KB 

10. Magy. Tud. Akadémia rendkívüli 
segélye EZ ILS 1000. a — 74 

11. Szerzők ajándéka e a SzaBó-füzet- 
hez (tiszteletdíjról való lemon- 
dások) § — a — a DJ "s 0Ne 

12. Dr. SzápsczrY GYULA egy. tanár 
folytatólagos  alapítv. (tiszt. 
díjról való lemondása) ac 4 ET TATE SSEZÉTT 

13. Dr. SzaBó-emlékalap kamataiból 
megbizásra — 4 — a FOOD 

14. Vegyesek 20 a — a 80- a — a 

Összesen 9882 K 57 f 12555 K 52 f 
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b) Kiadás : 

Előirányzat Vényleges kiadás 
1908-ra 1908-ban 

1. Földtani Közlöny .. .. 6500 K — f 8120 K 50 f 
2. M. kir. Földtani Intézet évi 

jelentésének különlenyomata 400 a — ua Ho ee 20 ő 
3. Tisztviselők tiszteletdíja kis 1400 c — a MD éw SG 
A immokjutalomdíjai ! a La az 50 a — a 50 c — a 
5. Szolgák jutalomdíja . . .. 400 a — a 400 a — a 
6. Postaköltség zt za za ál E Tt 532 a —I 
7. Irodai és vegyes kiadások . HOD a — c 397 c 60 a 
8. Dr. SzápEczky GyuLa egy. tanár 

folytatólagos alapítványa a 
törzsvagyonboz .. — ( — 4 70 a — ua 

9. Dr. Szasó emlékalap kamataiból 
megbizásra Go? Újat S00 ea A 

10. Előre nem látott kiadások. ISZTKOS SZA Ü82ZEKSEZBNET 
11. Forgó tőke maradványa mint 

egyenlegtsen ez EM Ét teszt a — ac — a 0597 ast7on ke 

Osszesen .. JSSZENRIK SZETA DZZBZT AK 5205 

II. A társulat vagyona 1908 végén: 

IAtaptóke szésbb , rel KE ek DOLTOT ÁRT Set 
2. Dr. SzABó- -emlékalap . Elza éz NÉ dsg tk bt Mn 8400 4 — a 
2. Dr. Szazósemlékalap kamatja moz s nom o 091U787 c 90 a 
4. Forgó tőke maradványa SERA i adsz Ela LEE TES NOSE KEZD 

Összesen 43808 K 65 f 

Budapesten, 1908. december hó 31.-én. 
ÁSCHER ANTAL s. k., pénztáros. 

Dr. InosvavY LaJos s. k., dr. SzorracH Tamás s. k., mint a közgyűlés részéről 
kiküldött pénztárvizsgáló-bizottság tagjai. 

Költségvetés 1909-re. 

a) Bevétel : 

1. Pénztári áthozatal 1908-ról . SEA Tk e ELVON lőt 
2. Országos segély 1909-re.. .. 3000 a — u 
3. Herceg ESTERHÁZY MIELós Hégeatú 140 1908-ra és 

1909-re veszi Est d El. MOSON 

ArAlaptóke"kamatjas tudost sz haz eejafsámt tás 1298 u — a 
5. Forgó tőke kamatja.. .. . ÚN GENEK ÜL 50 a — u 
6. Hátralékos tagdíjak .. .. Ag vs. DON AN— ék 
meta dhak 1909-Tek edu ajéiieez SE e ADU ea tl 
8. Előfizetők 1909-re .. .. s; SEA EN N at We 550 u — a 

9. Eladott kiadványok  .. . . KÖNESE B Es 50 e ed 
05 VG EYES Azé ales kóla ns EK ELÉ e 910 ús EG 

Osszesen TOZO/KEKESZ SK 
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b) Kiadás. 

1. Földtani Közlöny Ét 6500 R— £ 
2, M. kir. Földtani Intézet évi i jelentésének különle- 

nyomata . . hg te SA er 750 a — a 
3. Tisztviselők tiszteletdíja ba see sat tecet ét TO TER C TÉT 
As irnok gjatalor or amesesátttet ales MSE a TSEtNNÉSe Mets aaa VET 
5. Szolgák jutalomdíja . . st JÉN KEL LÁDÁOJN see 
6. Postaköltség —.. éz e szé. CON Tegye 
7. Irodai és vegyes igadásokk ek d AD e eszt 
8. Előre nem látott kiadások c .. — — — . 107 a 75 o.€ 

Osszesen 10207 K 75 f 

A közgyűlés a pénztári jelentest tudomásul veszi s az előterjesztett 
1909. 2 költségvetést egyhangulag elfogadja. 

8. Első titkár jelenti, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat a folyó évben 

a SzaBó Józssr-emlékalapból 600 K-át nyílt pályázatra és 200 K-t megbízásra 

fordít. 

Elnök, minthogy senki indítványt nem kíván tenni s a napirend véget 

ért, a közgyűlést berekeszti. 

Szakülések. 

1909 jamuárius 5-én. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FErExc, később dr. KocH 

ANTAL. 

Dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnök a következő szavakkal nyitja meg 

az ülést. 

cMielőtt a mai ülés tárgysorozatára áttérnénk, legyen megengedve, hogy 

néhány szóval megemlékezzem arról a borzasztó földrengésről, mely az elmult 

ó-esztendő végén a Messzinai-csatorna virágzó partjait elpusztította. Mindenekelőtt 

indítványozom, hogy a mh. földtani társulat mai üléséből meleg 

rokonérzésünknek és mély részvétünknek adjunk kifejezést az 

olaszországi kollégáink előtt ama rettenetes csapás alkalmából, 

mely az olasz nemzetet Sziciliában és Kalábriában a legutóbbi 

földrengéssel sujtotta.s 

Ezután rövid átnézetét adta e földrengésnek, melynek első hatalmas lökése 

december 28-án reggeli 5h 20"-kor volt Messzinában érezhető. E lökést a budapesti 

seismografok 5h 22m 295-kor fogták föl. Messzinában három, sőt öt erős lökésről 
tettek említést, melyek a várost csaknem teljesen romba döntöttek. A halottak 

száma meghaladja a 100,000-et. Hasonló pusztulásnak voltak kitéve a Messzinától 

P-ra a Punto di Faroig elhúzódó falvak és villák, valamint D-felé az egész part- 

vidék Ali-ig. Taormina és lejebb Catania már a pleistoseistos területen kívül estek. 
A messzinai csatorna szemközti partján semmivel sem volt kisebb a rombolás, 

főleg Reggio di Kalabriában. A pleistoseistos területben van Kalabriának egész 
partja Palmitól Pellaróig. 

A föltünően vehemens hullámszerű rázkódások okozta pusztulást fokozta még 

a tengerrengés nagy hulláma, mely a csatornában a tenger megduzzadása folytán 

keletkezett. A megduzzadásnak közvetlen következménye a tengernek a partoktól 

való elszívása volt, minek következtében a partokon lévő kisebb hajók mind a 
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fenékre kerültek. Ezután a tengeren ismét lelohadó víztömeg mintegy 8—10m 
magas szökőárban tért vissza a partokhoz, a hol minden az iszapban megfeneklett 

hajót összetört és elmerített. De a partokon is túlcsapva özönvíz gyanánt árasztotta 

el a közelebbi alacsonyabban fekvő utcákat és partvidékeket, miáltal újabb ezrei 

pusztultak el a menekülőknek. Az egész pleistoseistos terület, a melyen leg- 

nagyobbak voltak a rombolások és legtöbb a halott, kb. egy olyan ellipsissel írható 

körül, melynek hosszú tengelye ÉEBK DDNy-i irányú és mely a Messzina-csatornán 

huzható végig. Hossza kb. 110 km, míg a reá merőleges kis tengely kb. csak 60 km-re 

becsülhető. 

E földrengés jellege tektonikai volt, a mire egyrészt abból a körülményből 

következtethetünk, hogy a szomszédos vulkánok abban az időben nyugodtak voltak, 

másrészt pedig a pleistoseistos terület centralis részének, vagyis a messzinai 

csatornának fekvéséből is. A Corpo reale delle ingenieri minieri geologiai mappája 

alapján, továbbá E. CoRTEsE Kalabriára vonatkozó, W. H. HoB8s amerikai geologus- 

nak az 1905-iki kalabriai földrengésre vonatkozó nagyiontosságú tektonikai tanul- 

mánya, valamint azonkívül magától az előadótól is supponált törésvonalak alapján 

a messzinai csatornában egy lépcsőzetesen lesüppedt árkot ismerhetünk föl, melynek 

számos és mélyre lenyuló vetődései elég okot nyujthatnak arra, hogy ezen a helyen 

tektonikai rengés keletkezhessék. Magát az indító okot mélyen fészkelő, plutóinak 

gyaníthatjuk, mely az első lökést szolgáltatta. Ez t.i. az a lökés, melyet mint 

távoli földrengést a budapesti seismografok is följegyeztek. Az ezt kisérő számtalan 

gyengébb lökés ellenben a kisebb mélységben fészkelő tektonikus okokra vezethető 

vissza. Ily módon véli előadó összeegyeztethetni a tektonikai rengést az újabb 

időben a geofizikusoktól nagyobb mélységekben kimutatott plutói centrumokkal.! 

Ezek alapján az a rengés, mely a földkéreg rideg, töredezett rétegeiből álló 

régiójában, nem nagy mélységben az epicentrum alatt, egy a mélyből érkező plutói 

származású lökéssel kiváltatik, nem más, mint egy elsőrendű relaivs-rengés. 

Előadó azzal zárja fejtegetéseit, hogy egy abyssikus mélységből érkező 

erőhullám a föld felszínére mintföldrengés csakisa tektonikailag 

zavart régió billentyűin keresztül, általuk előre meghatározott 

és gyarapított akkordokban juthat töl. 

2. Dr. ZIMÁNYI KÁROLY a gömörmegyei Sajóházáról (ezelőtt Nadabula) szár- 

mazó s tőle megvizsgált baryt-kristályokat ismertette. (Lásd e füzet 6—11. 

oldalain.) 

3. Dr. báró Nopcsa FERENC a Marostól É-ra föllépő danien kérdésében szólalt 

föl. Mindenekelőtt némileg kételkedik abban, hogy az Algyógy vidékén föllépő ama 

vörös homokkövek, melyekben legutóbb dr Párrv MóR trigoniát talált, a danienbe 

tartoznának. E rétegek tengeri jellegét szembeállítva a dániai rétegek ismert 

édesvízi fáciesével, s tekintettel arra, hogy Oláhpiánon a rotomagien márgái alatt 

szintén vörös homokkövek és konglomerátumok vannak, fölszólaló azt hiszi, hogy 

itt az alsó cenoman képződményeivel van dolgunk. HaALavÁTS GyuLÁnak 1905-ben 

tett ama kijelentését, hogy a Lámkeréken talált csontdarabok meghatározhatatlanok, 

báró Nopcsa ridegen visszautasította s TELEGDI RorH LaJossal szemben ismételte, 

hogy a Borbereken in situ és elsődleges fekvőhelyen előforduló pompásan meg- 

1 (Részletesebben kidolgozva és ábrákkal ellátva megjelent előadónak ez 
előadása a K. magy. Természettudományi Közlöny 1909 februárius 1-én kiadott 
számában.) 
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tartott dinosaurus-csontok az ottani vörös agyag és konglomerátum dániai korát 

minden kétséget kizárólag bizonyítják. Különösen kiemelte előadó, hogy ezek a 

rétegek Lámkeréknél szintén dinosaurus-csontokat tartalmazó rétegekkel azonosak 

s TELEGDI RorH LAJos harmadidőszaki kövület-lelethelyeit szem előtt tartva hang- 

súlyozta, hogy az eddig ismert biztos oligocén kövületek Gyulafehérvártól É-ra 

fordulnak elő a Maros mindkét partján, míg Gyulafehérvártól D-re, a Marosnak 
ugyancsak mindkét partján dániai rétegek is vannak. A kérdés megfejtésének nehéz- 

ségét abban látja előadó, hogy ezen a vidéken nyilván két tarka agyag- és konglo- 

merátum-réteg van, melyeknek fáciese már azért is egyforma, mert úgy á dániai, 

mint az oligocén üledékek képződését valószinűleg egyforma fizikai viszonyok 

befolyásolták. Ama limn eusokat és helixeket, melyeket TELEGDI RorH LAJos Gyula- 

fehérvártól K-re talált, előadó csak azért említette, mert ezek is a Szentpéterfalvánál 

előforduló molluskákra emlékeztetnek; erre azonban semmiféle súlyt nem óhajt 

fektetni. 

TELEGDI RorH LaAJos, báró NopPcsA FERENC felszólalására válaszolva, mindenek- 

előtt újra kiemeli, hogy É-on, Magyarigennél, először kezdenek a vörös agyag-, 

fehér homok-, laza homokkő- és konglomerátumból álló rétegek föllépni, hol konkor- 

dánsan közvetlenül a lajtamészkő alá dőlnek és Gyrena semistriata, Potamides 

margaritaceum stb.-vel jellemezve vannak. Innen egyrészt K-felé a sárd-borbándi 
szigetszerű dombvonulatban az itt föllépő apró nummulitmészkő-szirteket eltakarva 
és (az Ördögszorosban) számos Ostrea aginensist tartalmazva, folytatódnak, a Maros 

bal partjára is áthúzódván, másrészt pedig Magyarigentől és az Ompoly-völgytől 

D-re a hegység turon- s majd senon-rétegeire rátelepedve, széles és Poklostól D-re 

hirtelen keskenyedő zónában nyomozhatók Borberekig, hol már csak egyes foszlá- 

nyokban a magasabb senonon rajtaülnek. Báró Nopcsa dinosaurus-lelethelye tőszom- 

szédságában, t. i. a Valea Vinei torkolata bal lejtőjén, e vörös agyag és fehér homokkő- 

rétegek a senon konglomerátos homokkő két szétszakadt része 

közt keletkezett hézagot töltik ki, kis foszlány alakjában; világos 
tehát, hogy e vörös agyag és fehér homokkő-lerakodás fiatalabb, még pedig szük- 

ségszerűen már lényegesebben fiatalabb, mint a szétszakadt magasabb 

senon-részek. Eltekintve tehát a két lerakodás anyagának feltünő petrografiai 

eltérésétől és a vörös agyag föllépési módjától, az utóbb említett tény arra tereli 

gondolatunkat, hogy a Nopcsa-gyűjtötte dinosaurus-maradványok a vörös agyag, 

fehér homokkő stb. lerakodásakor lettek a körülvevő campanien-rétegekből e 

fiatalabb rétegekbe besodorva. Báró Nopcsának arra a föltevésére, hogy esetleg két 

különböző korú vörös agyag-lerakodás telepedne e területen a campanienre absolute 

semmi sem utal. 

Mindezeknélfogva előadó megmarad és kell, hogy megmaradjon felfogása 

mellett, mely szerint a tőle térképezett területen föllépő vörös agyag-, fehér 

homok-, homokkő- és konglomerátum-rétegek nem a danienhez tartoznak, hanem 

felső-oligocén korúak. 

Dr. KocH ANTAL megjegyzi, hogy nem helyeselheti báró Nopcsának ama 

eljárását, mely szerint az eocén alján lévő vörös agyagokat a krétaidőszaki vörös 

agyagokkal vonja össze s azzal indokolja, hogy KocH a fajokat csak mint biztosan 

meg nem határozhatókat cefr. jellel sorolja föl, mert ha krétakorú lenne, akkor a 

fauna alakjai, nem eocén fajokkal lennének egybevethetők (cfr.), hanem kréta- 

alakokkal. Azt azonban megengedi, hogy az agyagkomplexus alsó kövületmentes 

része már krétaidőszaki s így az oecén észrevétlenül átmegy a krétába. 
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4. Dr. KoRmos TivADAR hosszabb előadásban számolt be a fejérmegyei Sár- 

réten a Balatonbizottság megbízásából végzett kutatásainak eredményéről. A Sárrét 

medencéje a Balaton és a Velencei tó megszabta törésvonalban fekszik és kelet- 

kezése a neogén korszak végére nyúlik vissza, mikor is a Balaton, a Sárrét és 

a Velencei tó tektonikus medencéit a pannoniai tenger hullámai elárasztották. 

A mai medence kialakulása későbbi keletű. Keletkezésének ideje a tőzeg fekvőjében 

található és részben cireumpoláris elemekből álló fauna alapján a pleisztocén korszak 

elejére tehető, a fauna eredete pedig a Balatonéval közös. A Velencei tó faunája 

fiatalabb. A Sárrét történetében három élesen elhatárolt időszak különböztethető 

meg; az elsőben, vagyis a pleisztocénben, a mai Sárrét helyén a Balatonhoz hasonló 

nyiltvizű tó volt. A második időszakban, a pleisztocén korszak végén kezdetét vette 

a tó elláposodása és a tőzegképződés s ez tartott a XIX. század elejéig, a mikor a 

Sárrét vizeinek lecsapolása végét vetette a lápkorszaknak. Ettől kezdve a Sárrét 

történetében a harmadik időszak következett be, vagyis a jelenkor, midőn a kör- 

nyező területekről bevándorló szárazföldi elemek foglalják el a vízi fauna helyét. 

Ez az átalakulás még napjainkban sem ért véget.! 

1909 februárius 17. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENcz másodelnök. 

1. Dr. KALEcsSINSZKY SÁNDOR a hőmérséklet hatása az artezi kutaknál czímű 

előterjesztésében röviden ismertette ugyan e címen a Magy. Tud. Akadémiában 

1909. évi februárius 15-én tartott előadását. Előadó nagyobb átmérőjű közlekedő csö- 

vekben meghatározta a víznek hőmérséklet okozta kiterjedését. Ha a víz az egyik 

szárban 12 C"9, a másik szárban pedig 1 m hosszúságban 100 C" volt, akkor a 

kiterjedés következtében a hideg és melegvíz niveaukülönbsége 426 cm, 74 C"-nál 

246 em volt; a meleg víz 426 em, illetőleg 2:46 cm-el magasabban állott a hideg 

vízhez képest. 

Ha tehát a kisérlet nem egy méter, hanem 1000 méter hosszúságú csővel 

történnék, akkor a fölmelegedés okozta niveaukülönbség 42:6 m, illetőleg 24"6 m-nek 

találtatnék. 

Többféle módon szerkesztett készülékei között a legérdekesebb az, amelynél 
az egyenlőszárú közlekedő csőnél, csupán a két szárban levő vízoszlopnak hőmér- 

sékleti különbsége következtében, a meleg víz, a fentebbi aránynak megfelelő magas- 

ságig fölszökik. 

E kisérlet alapján megmagyarázható és egyúttal szemlélhetőleg kimutatható, 

hogy pl. a budapesti városligeti artézi kútvíznél, mely 970 m mélységből 74 C" 

hőfokkal, a fölszín fölé 135 m magasságig előtör, nem okvetlenül szükséges, hogy 

az eddigi föltevés szerint, a víznyomó reservoir valahol a budai hegységben meg- 

felelő magasságban legyen, hanem ha egyéb akadályok nem yolnának, elegendő, ha 

ez a Duna vízállásához közel van. 

Hogy a természetben ez egyszerű jelenség nem lesz teljesen megfelelő a labo- 

ratoriumi kisérletnek, ez bizonyos. 

A hőmérséklet a közlekedő hidegebb részben is fokozatosan változni fog, 

továbbá az áthaladó víznek nyomását úgy a kapilláris erők, mint a surlódás, 

továbbá a föloldott gázok és szilárd alkotórészek nagyobb mértékben fogják befolyá- 

solni, de mindenesetre az artézi kutaknál a hőmérséklet okozta kiterjedéssel, fajsúly 

kisebbedéssel a geológusnak törődni kell és ezt számításba kell venni. 

1 A tanulmány legközelebb a Balaton-bizottság kiadványai sorában jele- 
nik meg. 
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Eddig a geológusok alig vették ezt számításba, kivéve dr. KocH G. A.-t, a ki 

az 1907. évben megtartott rektori beszédében ezt a jelenséget is tekintetbe veszi.! 

Nálunk eme eszmével először dr. PáLryY MóR főgeológus foglalkozott és 1908 
tavaszán ki is számította, hogy a városligeti artézi kútnál a víz körülbelül 20—25 

m-rel kiterjed, a mit kisérleteim a legjobban bizonyítanak. 

PáLrv MóR ismertette azokat az okokat, a melyek a mult év tavaszán arra 

irányították figyelmét, hogy a meleg források fölszínre emelkedésénének más 

magyarázatát keresse, mint az eddig általánosan elfogadott hydrostatikai nyomást. 

(LD. e füzet 16. oldalát!) 

SZONTAGH TAMÁS az érdekes előadásra megjegyezte, hogy a kifejtett vízfel- 

nyomási elmélet, különösen a síkvidéki artézikutaknál, de más forrásoknál sem 

magyarázhatja meg egészen a fölszállás tüneményét. 

Fölszólaló a víz felszállásnál, a geológiai viszonyokhoz mérten, a gázok fel- 
nyomó és felszállító erejének is igen fontos szerepet tulajdonít. 

Állításának támogatására sok évi tapasztalásaiból felhozza, hogy a sSalvátor, 

igen jól tanulmányozott ásványosvizű forrásnál azt tapasztalták, miszerint a kutató 

fúrások egyikéből erősen kinyomúló gázzal egyidőben az ásványosvíz fölszállása 

ingadozni és sülyedni is kezdett. A fúrás szakszerű betömésével e tünemény meg- 

szünt. 

A buziási Szent Antal szökőforrás 20—40 méter magas és igen erős fölszöké- 

sét is jóformán csak erősen feszült gáz közreműködésének tulajdoníthatni. 

A ránkfüredi időközi szökőforrásnál már Zsigmondy Béla nagy fontosságot 

tulajdonít a térszín alatti gáz erejének. Tt 

Fölszólaló fejtegetéseinél ráutal a 4—5 évi aszályos év után beállott igen ala- 

csony térszín alatti vízállásokra; valamint az artézi fúrásoknál sűrűn mutatkozó, 

több-kevesebb gázokra is. 

SZONTAGH azt tartja, hogy a víz térszínfölé való fölszállítását és kilökését 

több egymásra ható, vagy egymást elősegítő tényezőnek tulajdoníthatni, ezek közt 

a.onban a gázok közreműködésének igen nagy és fontos szerepe van. 

Hidrostatikai magyarázatra sok esetben jóformán gondolni sem lehet. 

Az előadó érdemes tanulmányait mindenki ösmeri. Úgyszintén alapos nagy 

tudását, ügyes és szerencsés kezét is, a melyekkel már nem egy nehéz és fontos 
kérdést sikerült neki megoldani. 

KoRmos TivaApaR mint analógiára az ausztráliai artézi kutak viszonyaira utalt. 
Ott ugyanis az évenként leszivárgó víz mennyisége kisebb az artézi kutakból fel- 
buzogó víztömegnél s az egy tájon levő artézi kutak vízszínének magassága nem 
mutat semmi összefüggést. GREGoRYnak ezeken és más megfigyeléseken alapuló 

tanulmányai beigazolták, hogy az ausztráliai jura homokkőben nem közlekedő csö- 

vek törvénye értelmében vett víznyomás okozza azt a feszültséget, mely a kutak 

vizét fölhajtja, hanem a vízben lekötött gázok, a vízgőz és a komprimált levegő. 

Bizonyára nálunk is így van ez sok esetben. 

2. MauRirz BÉLA előadásában kifejtette, hogy a Mátra-hegység zöme har- 

madidőszaki effusiv kőzetekből és tufákból áll. A kőzetek ásványos összetételük 

szerint a következőkép csoportosíthatók : 

1. Plagioklasosrhyolittek, melyek csak két ponton találhatók szálban állva: a 

1 Über einige der ültesten und jüngsten artesisehen Bohrungen im Tertiür- 
becken von Wien. Von dr. GusrTav AporF KocH. Wien, 1907. II. Auflage. Antrittsrede 
d. feierlichen Rektorsinauguration. p. 12—13. 
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solymosi Kishegyen és a lőrinczii Mulatóhegyen, tuffáik az alsó mediterrán emelet 

homokkőrétegei közé ékelve igen nagy elterjedést mutatnak, 

2. Biotitos-amphibolos andesitek kevés angittal, melyek Parád—Recsk környé- 
kére szorítkoznak; tuffáik nincsenek; relativus koruk a pyroxenesandesitekhez 

képest ismeretlen, 

3. Hypersthenes-augilos andesitek, nagy mennyiségű tuffákkal, amelyek a hegy- 

ség túlnyomó részét alkotjád. 

4. Pyroxenes-biotitos andesítek, melyek Gyöngyös-Tarján környékére szorít- 

koznak és valószínűleg az előbbi csoportnak csak külön faciesét teszik. 

Az eruptiók észak-déli és kelet-nyugati vulkánossági vonalak mentén sora- 

koznak, melyek párhuzamosak a Cserhát megfelelő vonulataival. 

Az eruptiók kora valószínűleg azonos a Cserhát andesitjeinek eruptiójával 

(alsó és felső mediterrán között); erre vallanak az összes megfigyelések. A rhyo- 

lithek (ill. tuffáik) kora részben azonos a cserhátiakkal; de a solymosi Kishegy 

rhyolithja fiatalabb a pyroxenesandesitnél, mely megfigyelés ellene mond SzABÓó és 

SZTERÉNYI nézeteinek. Vegyi összetételükre nézve a pyroxenesandesitek legközelebb 

állanak a stájerországi (St. Egidi) andesitekhez. 

Lóczy Lagos kérdést intézett az előadóhoz aziránt, hogy az előadásában 

említett kőzeteknek az ott előforduló különböző korú homokkövekhez való korviszo- 

nyát tanulmányozta-e, mert pl. Salgótarján-Eger vidékén a rhyolith a felsőoligocén 

apoka fölött van. 

MauRkirz BÉLA erre kijelentette, hogy ez nem volt tanulmányának a tárgya, 

bár látta, hogy itt különbözőkorú homokkövekkel van dolgunk. 

KRENNER JÓZSEF felszólalásában szintén megerősítette, hogy a Mátra ÉNy-i 

oldalán tényleg vannak kövületek alapján is egymástól elkülöníthető felsőoligocén 

és alsómediterrán homokkövek. 

SCHAFARZIK FERENCZ örömmel látja az előadottakból, hogy a Mátra vulkáni 

kőzetei, noha a viszonyok itt némileg szövevényesebbek, mégis sok tekintetben 

hasonlók a Cserhátbeliekhez. Az alsó mediterránkorú sedimentált rhyolithos dácit- 

tuffák megvannak a Cserhátban is és fölöttük mint kitörésbeli kőzetek a pyroxenes 

andesit vulkáni formái foglalnak helyet. A különbség a két hegység geológiai viszo- 

nyai közt főleg az, hogy a Cserhátban nem volt többször vulkáni kitörés, hanem 

csak egyszer, de ekkor a pyroxenes andesit kitörésére vonatkozólag igen jellemző 

körülmények között, a mennyiben az eruptio pontosan az alsó és felső medi- 

terrán időszak határán következett be. Minden valószínűség szerint megilleti 

ez a kor a Mátra pyroxénandesitjeinek jó részét is. Fiatalabb rhyolithos dácittuffák 

ellenben, vagy éppenséggel dácitok, a milyenek a Mátrában és a Bükkben vannak, a 

Cserhátban nincsenek. 

3. KoRMmos TivaApAaR a tatai pleisztocénkorú ősember nyomairól tett előzetes 

jelentést. Tatán ugyanis nemrégiben kőfejtés közben a mésztufában Mammut-csont- 

maradványokra akadtak, amelyeknek megtekintésére a Földtani Intézet igazgatósága 

előadót küldte ki. A csontok kiszabadítására irányuló munka közben előadó primi- 

tivus kőeszközöket, égetett csontokat és tűzhely-nyomokat talált, melyek a Mammut- 

csontokkal egy rétegben lévén, e lelet pieisztocénkora iránt semmi kétség sem fo- 

roghat fenn. Előadó a lelet és a lelethely részletesebb tanulmányozása után annak 

eredményeiről tüzetesen be fog számolni. 

Kapió OTTOKÁR megjegyezte, hogy alkalma volt a bemutatott kőeszközöket 

közelebbről is megtekinthetni. Meg van győződve, hogy ezek tényleg emberi eszkö- 

zök, mert több darabon egészen világosan retouchokat észlelt. A diluviális ember 
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jelenlétét Tatán különben is a megégetett csontok és szénszemek is eléggé bizo- 

nyítják. A szóbanforgó kőeszközök szabálytalan silexdarabok, melyek között hozzá- 

szóló egy differenciáltabb alakot sem talál. Ha esetleg az egész anyag ilyen lenne, 

akkor eolitokkal van dolgunk. BEolitok a harmadidőszakban kezdődnek, átmennek a 

negyedidőszakba és ebben az időszakban az egyes iparok céltudatosabban megmun- 

kált kőeszközeit kisérik. Ezek szerint a tatai kőipar korát a mostanáig gyűjtött kevés 
anyagból még nem lehet határozottan megállapítani. Örvendetes, hogy a kőeszkö- 

zőket fauna is kiséri, és pedig egy FElephas-faj. E fontos emlős maradványai a 

kőeszközök korát illetőleg hetározottan dönteni fognak. 

4. Vaápász M. ELEMÉR eGeológiai jegyzetek a borsodi Bükkhegységbőls ezímen 

előterjesztette az alaphegység stratigrafiájára vonatkozó megfigyeléseit, másrészt 

pedig az elmúlt nyár folyamán az ottani carbonkorú rétegekből gyűjtött gazdag 

faunára vonatkozó előzetes vizsgálatait. Utóbbiak szerint a carbonkorú rétegek 
sztratigrafiai helye a belőlük kikerült brachiopoda-fauna alapján a Productus 

giganteus-emeletnek legfelső részébe vagy a gyéren mutatkozó fusulinák szerint 

talán már a Spirifer mosguensis emelet legalsó részébe helyezhetők. 

A Bükkhegység alaphegységében résztvevő képződmények közül előadó a 

carbon-rétegek felületi elterjedését a jura és triász képződmények rovására nagyobb- 

nak veszi. Megfigyelései szerint a triásznak jelzett palák és mészkövek, valamint a 

kréta is a carbon képződmények közé sorolandó. 

Választmányi ülések. 

1909 januárius 5-én. — Elnök: dr. KocH ÁAwNTat. 

Az elnök az ülés megnyitásakor meleg szavakkal üdvözölte Társulatunk 

választmányi tagját, dr. ILosvaY LaJos udvari tanácsost, a kir. József-műegyetem 

ny. r. tanárát, tanári működésének 25 éves évfordulója alkalmából. 

Másodelnök kapcsolatban az 1909 januárius 5-iki szakülésben a messinai 

földrengésről tett előterjesztésével azt javasolta, hogy Társulatunk az olasz földtani 

társaság elnökségéhez részvéttáviratot menesszen. E javaslatot a választmány kész- 

séggel elfogadta. 

Elsőtitkár jelentette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya 

Társulatunknak az 1908. évre 1000 korona rendkívüli segélyt nyújtott a Földtani 

Közlöny céljaira, a mit a választmány hálás köszönettel vett tudomásul. 

Rendes tagnak választatott : 

Kkgizsó JOLÁN bölcsészettanhallgató Budapesten (aj. dr. Maunirz BÉLA r. t.). 

Kilépett 2 tag. 

Töröltetett 6 tag. 

Csereviszony köttetett a következőkkel : 

Geologische Gesellschaft in Wien, 

Montanistische Rundschau, Wien. 

Végül egyhangulag tudomásul vette és elfogadta a választmány a Szabó- 

emlék érem odaitélése ügyében kiküldött biráló bizottság véleményes jelentését s 

ennek alapján ajánlani fogja a közgyűlésnek, hogy a Szabó-emlékéremmel néh. 

dr. PErHő GyuLA : Die Kreide- (Hypersenon-) Fauna des Peterwardeiner 

Gebirges (Fruska-Gora) című, legközelebb a Kir. Magyar Természettudományi 

Társulattól magyar nyelven is kiadandó munkáját tüntesse ki, az érmet pedig az 

elhúnyt tudós fiának adja ki. 
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1909. januárius 27.-én. Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENC. 

Rendes tagoknak választattak : 

Dr. LÁNG MiHáLy miniszteri titkár, Budapest és ásza TEZÉGE VET t 

ScHmMIDT LaAJos kir. bányafőmérnök, Vrdnik J (Et ZARESÓ  AVETENO E ÉRI 
A választmány tudomásul vette a pénztárvizsgáló bizottság jelentését a f. hó 

23.-án megejtett pénztárvizsgálatról s a pénztárosnak, köszönete nyilvánítása mel- 

lett, a fölmentést megadta. Elnök a pénztárvizsgáló bizottságnak fáradozásáért 

köszönetet mondott s az 1909. évre ismét ILosvAY LAJOS, PETRIK LAJOS és SZONTAGH 

Tamás urakat kérte föl a pénztárvizsgálatra. — A választmány továbbá az 1909. évi 
költségvetést, valamint a f. é. februárius 3.-án tartandó közgyűlés napirendjét és 

helyét állapította meg. 

Végül elhatározta, hogy a folyó évben a dr. SzaBó JózsEr-emlékalap kamatai- 

ból 600 K-t fog nyílt pályázatra és 200 K-t megbízásra fordítani. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉSEK. 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1909 februárius hó 3-án tartott 
közgyűlése a SzaBó JózsEF-emlékalapból a földtan körébe tartozó í(geologia, kőzet- 

tan, paleontologia, sztratigrafia, ásvány-földtani kémia és ásványtan) és szabadon 

választható munkára 600 korona összegben nyilt pálázatot hirdet s 200 korona 

összegben megbízást ad. 

Pályázati föltételek (kivonat a SzaBó JózsEr-emlékalap ügyrendjéből). 

A) A megbizásnál : 

a) A pályázók részletes tervet nyujtanak be, melyből tisztán kivehető legyen 

a munka minősége ; tudassák a kutatásokra fordítandó idő nagyságát és elkészí- 

tendő munkájok időpontját, a mikorra a kéziratot beszolgáltatják. 

b) A pályázók magukat megnevezik s kijelentik, vajjon az egész kitüzött 

összegre vagy annak csak egy részére tartanak-e számot. 

c) A társulat megkivánja, hogy a gyüjtésekkel és azoknak feldolgozásával 

megbízott összes gyüjteményét, mint a munka hitelességét igazoló eredeti példá- 

nyokat (ásványokat, kőzeteket, kövületeket), kész munkájával együtt beszolgáltassa, 

a mely esetben az anyaggal a társulat rendelkezik s hiteles helyen leendő meg- 

őrzéséről gondoskodik. Ettől eltérő előleges megállapodás esetén azonban megenged- 

hető, hogy az illető az imént körülirt anyagot, valamely hazai közintézetben 

(nyilvános gyüjteményben) oly módon elhelyezze, hogy ahhoz mind a birálók, mind 

pedig a tárgy iránt érdeklődő szakemberek könnyen hozzáférhessenek. A gyüjtött 

anyagra nézve az itt elmondottak a megbizottakra is kötelezők. 

d) A kitüzött díjat rendesen csak a megbízás bevégzése s a munka sajtó alá 

berendezett kéziratának benyujtása és kiadásra elfogadása után adja ki a társulat. 

De ha a kutatás utazásokkal vagy egyéb pénzbeli kiadással jár, a választmány a 

bizottság okadatolt előterjesztésére a megbízás összegének egy részét, de legfölebb 

kétharmadát (?/3) előre is kiutalványozhatja. 

e) Az elfogadott munka a Magyarhoni Földtani Társulat tulajdona s kiadá- 

sának joga első sorban a társulatot illeti: De ha a társulat e jogát egy év alatt 

nem érvényesíti, vagy az elfogadás alkalmával már előre kijelenti, hogy érvénye- 

síteni nem szándékozik, a kiadás joga visszaszáll a szerzőre azzal a köttelezett- 
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séggel, hogy ha munkája bárhol is megjelenik, köteles a czímlapjára kinyomatni, 

hogy ezt a Magyarhoni Földtani Társulat megbízása következtében a SZABó-emlék- 

alapítványból segélyezve végezte, továbbá tartozik belőle három példányt a társulat 

könyvtára részére beszolgáltatni. 
f) A tervezetek legkésőbb 1909 április hó 530-áig a Magyarhoni Földtani 

Társulat titkári hivatalába (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) küldendők be. 

A) A nyilt pályázatnál: 

A választmány a Társulat tagjait esetleg oly megbízásban is részesítheti, a 

melynek tárgyát és módozatát a választmány szabja meg. Ilyen megbizatások 

esetében a választmány a megszavazott pénzösszeget előre kifizeti a megbizottnak. 

A megbizott köteles két éven belül megbizásának eredményéről a Társulat egyik 

szakülésén egy előadásban beszámolni. 

A választmány ez úton fölhívja mindazokat, kik a 200 korona megbizási 

összegre egészben vagy részben igényt tartanak, hogy szándékukat a Társulat 

titkárságánál (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) legkésőbb 1909 április hó 30-ig 

jelentsék be, föltüntetve a tervbe vett kutatást és az erre szükséges összeget. 

JEGYZŐKÖNYV 
a Szabó-érem odaitélésére kiküldött bizottság 1908 december hó 28-án 

tartott üléséről. 

Jelen vannak: dr. SCHAFARZIK FERENC, a Magyarhoni Földtani Társulat al- 

elnöke, mint a kiküldött bizottság elnöke, továbbá dr. LŐRENTHEY IMRE, a Magyar- 

honi Földtani Társulat első titkára, dr. ILosvav LAJos, dr. PáLFY MóR, dr. PAPP KÁROLY, 

TREITZ PÉTER és dr. ZIMÁNYI KÁROLY, a Magyarhoni Földtani Társulat választmányi 

tagjai. 

Elnök a teljes számban megjelent bizottsági tagokat köszöntvén, s a jegyző- 

könyv vezetésére PaAPP KÁRoLY bizottsági tagot kérvén föl, ösmerteti a SZENTMIKLÓSI 

Szasó JózsEF nevét viselő emlékérem kiadásának ügyrendjét. Ezután megállapítja, 

hogy az ügyrend értelmében a jelen bizottság föladata az 1903. év elejétől 1908 

június hó végéig megjelent s az ásvány-földtani szakcsoportba tartozó munkák meg- 

bírálása, s ezek közül a legjelesebb munka szerzőjének kitüntetésre való ajánlása. 

Elnök fölkéri a bizottság tagjait, hogy az ásvány-földtani szakcsoport sor- 

rendjében az érdemes munkákat bírálják meg. A szakcsoportok előadói erre a 

következő jelentéseket terjesztik elő : 

I. A kristály- és ásványtan köréből az 1903—19085. év június hó végéig 
terjedő hat éves ciklusban 47 önálló kutatáson alapuló munka jelent meg. Ezeknek 

javarészét, t. i. 37-et, magyar szerző irta, 9-et külföldi, egyet pedig magyar s kül- 

földi szerző közösen készített; 33 munka kizárólag magyarországi ásványokra, 

10 külföldi, 4 pedig vegyes anyagra vonatkozik. Mindezek a dolgozatok nemcsak 

a szakirodalmat bővítették, de egyesek részint egészen új és becses adatokkal, 

részint a régebbiek kibővítésével és helyesbítésével ásvány- és kristálytani ismere- 

teinket tökéletesbítették. 

A nagyobb munkák között olyanokat találunk, melyek hazánknak már eddig 



A SZABÓ-ÉREM ODAÍTÉLÉSÉRE KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE. 65 

ismert ásványfajait kristálytanilag kimerítően ismertetik, így MAuRirz BÉLA a por- 

kúrai piritet és LIFFA AURÉL a kazanesdi piritet, 1 MELczER Guszráv az urvölgyi 
aragonitet és a nadabulai albitot; Lőw MÁRTON a rézbányai cerussitot, KLEINFELDT E. 

a dognácskai szép hematitot. A dolgozatok másik csoportjában ismét egészen új, 

vagy legalább az irodalomban eddig nem említett ásványelőfordulásokat írnak le. 

Így új és kristálytanilag érdekes kalcitelőfordulásokkal ismerkedünk meg FRANZENAU 

ÁGOSTON és TOBORFFY ZOLTÁN munkáiból; nem kevésbbé értékesek az utóbbinak 

munkái egy sveici epidotról és a pulacayoi chalkopyritről, MAuRirz BÉLA dolgozatai 

a fojnicai pyritről, egy spanyolországi pyrargiritről és a boliviai bournonitról. 

Végül kiemelendők azok az értekezések, melyek részben önálló vizsgálatok, 

részben a régieknek kritikai tanulmányozása alapján egyes ásványfajok törlése vagy 

megtartása körül fennálló nézeteket tisztáztak; hiszen az ásványtanban is nem 

kevésbbé fontos tudnunk azt, vajjon valamely ásvány jól meghatározott, biztos faj-e, 

vagy sem, úgymint az állat- vagy növénytanban. Ilyen irányúak WEINSCHENK E. és 

TOBORFFY ZOLTÁN munkái a Jánositról, melyben kimutatják a szerzők, hogy a 

pyritnek ez az elmállási terméke azonos a már régebben ismert copiapittal. KRENNER 

JÓZSEF SÁNDOR a SCHULLER tanártól készített tetraarsentrisulfidot (As4 5.) kristály- 

tanilag és optikailag megvizsgálta, összehasonlítván a saját méréseit ScaccHmak a 

a nápolyi szolfatara dimorfinján nyert méréseivel, továbbá a mesterséges készítmény 

és a dimorfin fajsúlyát és kémiai összetételét. Mivel a mesterséges készítménynek 

és az ásványnak fizikai és kémiai megegyezése szembeötlő, a két anyag azonossá- 

gát kimondja és a dimorphinnak mint önálló ásványfajnak létezését kimutatja, a 

melyet tudvalevőleg mintegy 40 esztendővel ezelőtt KENNGOTTI az auripigmenttel 

azonosított. 

Mindent egybevetve, ámbár a lefolyt hat évben megjelent 47 ásványtani dol- 

gozat sok értékes adatot tartalmaz, s nagyobb részük külön méltatásra is érdemes, 

mégsem olyan jellegűek, hogy a Szabó-emlékéremmel való kitüntetésre ajánlhatók 

volnának. 

II. A kőzettanból 11 szerző mintegy 18 kiválóbb munkát írt. Ezek közül 

elsősorban említendő BöckH Hugó Geológiájának I. kötete. A szerző ennek a 

könyvnek kőzettani részében a modern petrografiát ültette át a magyar irodalomba, 

s ezzel valóban hézagpótló munkát végzett. 

A modern petrografiai módszerek fölhasználásával különösen két szerző fejtett 

ki tevékeny munkásságot. Az egyik SzápEczkY GyuLA, a ki a Biharhegység 

északi felének kőzetein végzett maradandó becsű vizsgálatokat, a mikkel az 

ottani erupciós kőzeteket más világításba helyezte. Erre vonatkoznak a Földtani 

Közlöny XXXIV, XXXV. és XXXVII. kötetében, valamint a Földtani Intézet 1904., 

1905. és 1906. évi Jelentéseiben megjelent közleményei. A másik szerző ROZLOZSNIK 

PáL, a ki a Maros-Kőrös közének erupciós kőzeteit és a Nagybihar meta- 

morf és paleozoós kőzeteit határozta meg a mai petrografiai felfogás szerint. 

Ugyancsak ROZLOZSNIK PÁL dr. EMszr KÁLMmÁNnal együtt Krassószörényvár- 

megye banatitjait írta le petrografiai és kémiai alapon, megszüntetve azt a 

zűrzavart, mely a krassószörényvármegyei fiatalabb eruptiós kőzetek között eddig 

volt. Még meg kell emlékeznünk végül dr. SCHAFARZIK FERENcnek Magyarország 

kőbányáit tárgyaló 410 oldalas rendkívül becses munkájáról, melyben a szerző 

mintegy 2500 kőbánya kőzetét s azok használhatóságát írja le velős rövidséggel. 

Hasonlóan kiemelendő ScCHAFARZIK FERENCnek a Kaukázus kőzeteiről írott 

tanulmánya, a mely DÉécHY MógR Kaukázus című munkájának magyar kiadásában 

rövidítve jelent meg. Teljes egészében a Berlinben megjelent német kiadás III. kö- 

tetének 177—266. oldalain találjuk a munkát, mely a Kaukázus kristályos paláit, 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 5 
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továbbá régibb korú tömeges kőzetei közül a granitot, diabázt, dioritet s guarc- 

porfirokat, a fiatalabb kőzetek közül pedig a Kaukázus dacitjait, andezitjeit, liparit 

és bazalt-féleségeit, számos elemzéssel megvilágosítva, tárja a világirodalom elé. 

Összefoglalva a kőzettani irodalom eredményeit, úgy az utolsó hat év irodal- 

mában, eltekintve a versenyben részt nem vevő alelnök: SCHAFARZIK FERENC mun- 

káitól, mind a feldolgozás szabatossága, mind az elért eredmények alapján Roz- 
LOZSNIK PÁL és dr. EMszTr KáLMÁNnak: Adatok Krassószörényvármegye 

banatitjainak pontosabb petrografiai és kémiai ösmeretéhez című 

munkája (Földtani Intézet Évkönyvének XVI. kötetében 140—274. oldalakon) olyan, 

a mely abszolut becsével a többiek fölé emelkedik. 
III. Az ásvány- s földtani kémia köréből az 1903—1908 években mint- 

egy 15 figyelemreméltó munka jelent meg. Szerzőik: DoBY GÉzA, BENEDEK LaJos, 

EMSZT KÁLMÁN KALECSINSZKY SÁNDOR, KRENNER JózsEF, Loczka JÓZSEF, SZATHMÁRY 

LÁsZLó és SIGMOND ELEK. A munkák közül kettő emelendő ki különösen. Az egyik 

KRENNER Józsrrnek: A mangánspinell, mint kohótermék Menyházáról 

Aradmegyében című 1908-ban megjelent munkája, a másik pedig SIGMOND ELEK- 

nek: Az ásványok és talajok kémiai összetételének új kifejezési 

módjáról írott tanulmánya. 
KRENNER JózsEF a spinellkeletkezés egy eddig meg nem figyelt esetével ismer- 

tetett meg bennünket, SIGMOND ELEK pedig egy a kémiában már régen elfogadott 

elvet igyekezett az ásványok összetételének kifejezésében is érvényesíteni, miáltal 

nemcsak az ásványok, hanem a talajok jellemzése is szilárdabb alapon történhet- 

nék, mint eddig történt. SiIGmosD kisérlete tulajdonkép nem új keletű, de főérdeme, 

hogy ennek a felfogásnak célszerűségét legtöbb példában igyekezett bizonyítani. 

Minthogy azonban a SzABó-emlékérem odaitélésének módját szabályozó ügy- 

rend 7. §-ának a) pontja értelmében a munkának olyannak kell lennie, hogy az 

ásvány-földtani szakcsoportot önálló kutatások alapján új adatokkal és ezeknek fel- 

dolgozásából szabatosan formulázott eredményekkel gyarapíthassa ; azért az 1903— 

1908. időszakban az ásvány-földtani kémia köréből megjelent közlemények közül 

csak KRENNER JÓZSEF SÁNDORnak : A magánspinell mintkohótermék Meny- 

házáról című dolgozata itélhető olyannak, a mely a Szabó-emlékéremmel kitün- 

tethető. 

IV. Az agrogeológia és a talajösmeret körében a letelt időközben 

nyole szerző 54 kisebb értekezést írt. Legtöbb dolgozata van HORUSITZKY HENRIKnek, 
a ki 14 kisebb munkát írt, azután TREIrz PÉrERnek, a ki 12 értekezéssel szerepel 

a lajstromban, TImkó IMRE 8, LIFFA AURÉL 6, GÜLL ViLMos 6, LászLó GÁBOR 4 és 

SIGMOND ELEK szintén 4 munkával bővítette a fejlődésének kezdetén levő tudományt. 

Az általános irányú dolgozatok sorából TRErrz PérERnek: A Föld 

című könyv 169—182. oldalán A termőtalajról írt értekezése, továbbá SIGMOND 

ELEKnek talajismereti munkái válnak ki, ezekhez csatlakozik HORUSITZKY HENRIK 

és TIMKó IMRE közös dolgozata: Agrogeológia a mezőgazdaság szolgála- 

tában és a földbecslésnél (Köztelek, 1907, március havi 26. számában). Ugyan- 

csak általános irányú, bár inkább a geológiát érdeklő munkát írt a Földtani Köz- 

löny XXXIII. kötetében HORUSITZKY HENRIK, a diluviális mocsárlöszről, ki- 

mutatva, hogy a vízáradásos, árvizes területekre lehullott szubaérikus löszből kép- 

ződött a mi mocsárlöszünk. 

A részletes fölvételekkel foglalkozó munkák közül elsősorban 

említendő GÜLL VILMos, LIFFA AURÉL és TIMKó IMRE közös munkájuk az Ecsedi 

láp agrogeológiai viszonyairól, a mely a m. k. Földtani Intézet Évkönyvé- 

nek XIV. kötetében 255—300. oldalakon, vízrajzi- s talajtérképpel illusztrálva jelent 
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meg. Vizsgálataik eredménye tudományos becsűek, e mellett a lápi gazdák is sok 

tanulságot meríthetnek belőlük. 

Egy másik becses munka HoRusiITZKkY HENRIK tollából származik, s a po- 

zsonyi Duna törmelékkupjáról szól (Magy. Orvosok s Természetvizsgálók 
XXXIV. Vándorgy. 261—273), különös tekintettel a mezőgazdaságra. A Pozsony 

vidékén levő öntésiszap fizikai és kémiai vizsgálatából a szerző becses eredményeket 
s-űr le, minek a kertészkedés sok hasznát veheti. 

A m. k. Földtani Intézet a letűnt hat évben két agrogeológiai térképet is 

publikált. Az egyik Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána vidéke, a melynek magya- 

rázatát HORUSITZKY HENRIK írta, a másik pedig Szeged és Kistelek vidéke, mely 

lapnak szinkulcsához és talajszelvényeihez TREITrz PÉTER írt rövid magyarázatot. 

Közgazdaságilag igen fontos munkát végeztek LÁSZLó GÁBOR és EMSZT KÁLMÁN 

a tőzeg- és lápkutatások terén, az ország ?/3: részének tőzegeit térképezve megyék 

szerint haladva, több mint 2000 fúrással, a Hanyság, a Marcal-völgy s a Balaton 

környékének hatalmas telepeit tömegükre is fölbecsülve. 

Mindent egyberetve azonban, hazánk agrogeológiai irodalma, a letelt lusz- 

trumban valami nagyobbszabású munkát nem adott, úgy hogy a szóbanforgó 

munkák közül egy sem ajánlható a Szabó-éremmel való kitüntetésre. 

V. A Földtan, és pedig az Általános Geológia, Sztratigrafia, Tektonika, 
valamint az alkalmazott földtan, nevezetesen a bányageológia és a hidrogeológia 

körében az 1903. év elejétől 1908 június hó végéig 65 szerző 160 munkát írt. Ebben 

53. magyar szerző 140 munkával és 12 idegen szerző 20 munkával szerepel. Legtöbb 

munkát írt SCHAFARZIK FERENC, és pedig 11 értekezést, azután Papp KáRony 10, 

KocHn Awrar 9 kisebb-nagyobb cikket; 7—7 értekezéssel szerepelnek a lajstromban 

ARADI VIKTOR. HALAVÁTS GYULA és PÁLFY MóR; 5—5 munkájuk jelent meg a követ- 

kező szerzőknek : BöckH HuGó, PosÉwITZz TIVADAR SZÁDECZKY GYULA, SZONTAGH TAMÁS, 

UHLIG VIKTOR ; 4—4 munkát írtak Lóczy LAJos, KADIG OTTOKÁR és TELEGDI ROTH 

Lagos ; 3—3 munkát ACKER VIKTOR, BAUER GYULA, BöCK H., LACKNER ANTAL, LŐRENTHEY 

IMRE, Nopcsa FERENC báró, PRIsz GYULA és REGULY JENŐ ; 2—2 munkát DéÉcny Móg, 

GESELL SÁNDOR, HOFMANN KÁROLY, INKEY BÉLA, RÁKÓCZY SÁMUEL és ROZLOZSNIK PÁL; 
1—1 munkájuk pedig a következő szerzőknek jelent meg : BöckH JÁxos, Bögm FERENC, 
GAÁL ISTVÁN, GORJANOVICS-KRAMBERGER KÁROLY, GUBÁNYI KÁROLY, HAJNÓCZY R,. 

HOLLÓSVÁRY J., HORUSITZKY HENRIK, BISELE GUSZTÁV, FRANZENAU ÁGOSTON, JOHN, 

KATZER F., Kovács DEzső, KERNER F., LAczkó Dezső, LITSCHAUER LAJos, LUGEON M., 

DLIFFA AURÉL, MAGYARY MIHÁLY MADERSPACH L., NoszkY JENŐ, NOTH GYULA, PAUER, 

KÁPOLNAI PAUER VIKTOR, RZEHAK A., SAJÓHELYI FRIGYES, SÓBÁNYI GYULA, STAFF 

János, STEINHAUusz Gy., TAEGER HENRIK, VETTERS H., VIZER, VITÁLIS ISTVÁN, 

WALTER H., WISNIOWwSKI T., ZUBER RUDOLF. 

A 12 idegen szerző közül kiválik UHLIG VIKTOR bécsi tanár a Kárpátok szer- 

kezetéről írt nagy munkájával (Bau und Bild der Karpathen. Mit 139 Textabbildun- 

gen und eine Karte in Farbendruck, Wien, Leipzig 1903. 1—261 oldal), valamint a 

Kárpátok és a Pienninek szirtes meszeiről szóló tanulmányaival. BECK és VETTERS 

osztrák geológusok a Kis-Kárpátokról írtak figyelemreméltó tanulmányokat. Újabban 

azonban nemcsak az osztrák, hanem a német fiatal erők is hazánkra vetik szemü- 

ket. Így SraFr János és TAEGER HENRIK breslaui egyetemi szigorlók a Gerecse- és 

a Vérteshegység hálás vidékét választották ki első munkájuk teréül. 

Hazai szerzőink közül idegen országokról nyolcan írtak geológiai tanulmányt. 

Ezek közül elsősorban kell említenünk DÉcny Mónt, a ki a Kaukázusról szóló nagy 

munkájában (Kaukázus, egy kötetben, Budapest, 1907, Kaukasus in drei Bin- 
den, Berlin, 1907), nevezetesen a német kiadás 3-ik kötetében (Beitrüge zur Kennt- 

Jr 
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niss des Baues und der Oberflichengestaltung des Kaukasus, pág. 268 — 404) és a 

magyar kiadás függelékében: a Kaukázus szerkezete és arculata címen 
(428—462) sikerült áttekintést nyújt a jegesekkel borított magas hegységről. Ugyan- 

csak Décgy Kaukázusának magyar kiadásában találjuk LAczkó Dezső cikkét is 

geológiai megfigyeléseiről. PRisz GyuLA a Földrajzi Közlemények XXXV. (350—371, 

405—411) és XXXVI. (6—23, 151—162) kötetében sorozatos cikkekben írja le közép- 

ázsiai utazásait, s ezekben itt-ott geológiai megfigyeléseit is közli. Lóczy LAJos a 

Földrajzi Közlemények 1907. évi kötetében (XXXV, 227—243, 293—310) a Keleti 

Himalájáról ad rövid, de igen becses leírást és itt közli a Dardsiling, Butan, Szik- 

kim és Tibet között levő határcsomó földtani térképét is. Záradékul éles vonásokban 

rajzolja meg a szikkimi Himalája szerkezetét. 

GuBÁNYI KÁROLY szintén a Földrajzi Közlemények hasábjain (XXXV, 1907. köt., 

341—349. old.) igen értelmes cikkben ösmerteti Ausztrália artézi kútjait, kiterjesz- 
kedve GREGORY geológusnak elméletére is, a jura homokkövekből fakadó vizek ere- 

detét illetőleg. INKkEY BÉLa a Földtani Közlöny XXXVII. kötetében (16—25. old.) 

pregnáns képet ad Mexikó fennsíkjáról és alapvető dolgokat pendít meg a telér- 

képződés elméletéről is, reámutatván az 1906. évi X. geológiai kongresszus alkal- 

mából tett helyszíni megfigyelései alapján a magyarországi és a mexikói telérek 

egyes hasonlatosságaira. 

Viszont SCHAFARZIK FERENC a bukaresti petroleumkongresszusról számolván 

be, a romániai petroleum geológiai viszonyait fejtegeti a Földtani Közlöny 

XXXVIII. kötetében (37—57); szól ezenkívül a Kárpátok kiemelkedéséről és- az 

áttört redők képződéséről is. 
Ugyancsak a romániai, nevezetesen a bustenar—campinai petroleum-zóna 

geológiai viszonyairól számos cikket ír ARADI VIKTOR a Bányászati és Kohászati 

Lapok, 1906., 1907. és 1908. évi köteteiben. 

Áttérve a magyar szerzőknek hazai tárgyú dolgozataira, min- 

denekelőtt a m. k. Földtani Intézet 1903—1906. évi jelentései ötlenek szemünkbe. 

Az országos geológiai fölvételek a Biharhegység és a Hunyadi havasok között levő 

vidéken történvén, a szűkre szabott Évi Jelentések is ezzel a vidékkel foglalkoznak. 

A legbecsesebb tanulmányok, mint SCHAFARZIK FERENC, SZÁDECZKY GYULA, PÁLFY 

MóR és ROZLOZSNIK PÁL jelentései, minthogy ezek főkép a granodiorit, dioritporfirit, 

dakogranit illetőleg az andezit sorozatbeli kőzetekkel és ezek korviszonyaival fog- 

lalkoznak, nem annyira a sztratigrafiát, mint inkább a kőzettant gazdagítják. 

A szóbanforgó területről mindössze két összefoglaló munka jelent meg. 

Az egyik ifjú NoPcsA FERENC bárónak a Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a 

romániai határ közé eső vidéket tárgyaló monografiája, a mely a m. k. Földtani 

Intézet Évkönyvének XIV. kötetében (1905 jul., 83—252. oldalakoni jelent meg. 

A geológiai szelvényekkel és egy átnézetes geológiai térképpel fölszerelt munka 

HAvER és SracHE 1863-ban megjelent Erdély geológiája óta először kisérli meg 

ismét Erdély délnyugati vidékét egységes képben vázolni. Nopcsa báró munkája, 

számos tévedése mellett is, igen becses mű, melynek a krétakorú képződményeket 

taglaló része önálló vizsgálatokon alapul. 

A másik összefoglaló munka KocH ANTAL tanárnak Erdélyi Részek Másodkori 

Képződményei című, Kolozsvárott 1905-ben megjelent 62 oldalas értekezése, mely az 

erdélyi részek triasz- és jurasorozatát az irodalom alapján tárgyalva, a triasz és 

jura szisztémabeli rétegeket táblázatosan összeállítja. Bár a munka főkép az iro- 

dalomban található adatok összehalmozása, mindazáltal igen becses mű, azon egy- 

szerű okból, mert Erdély triasz- és juraképződményeiről eddigelé ez az egyetlen 

összefoglaló sztratigrafia. 
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Meg kell még itt emlékeznünk hazánk geológiai ösmeretének legfontosabb 

segédeszközéről: a geológiai térképezésről is. A Földtani Intézet a le- 

telt hat évben mindössze öt geológiai térképet adott ki, és pedig egyet 

a Fertő mellett levő Kismarton vidékéről. T. RórH LaJos magyarázó szövegével el- 

látva, a másikat Krassova és Teregova vidékéről ugyanezen szerzőtől; egyet a 

Fekete- és Fehér-Kőrös között lerő Ökrös vidékéről PerHő GyuLA felvételei alapján 

BöckH HuGcó egészített ki, kettőt pedig az Erdélyi Érchegységből dr. PáLrY MóR 

látott el magyarázó szöveggel. 

Földtani szempontból hazánk egyik legérdekesebb és mondhatni 

legkevésbbéismert hegységeaSzepes-Gömöri Érehegység. Fölépítésének 

kinyomozása, kőzeteinek taglalása a nehezebb geológiai kérdések közé tartozik. 

Ennek a nehéz kérdésnek a taglalását SCHAFARZIK FERENC indítja meg: Adatok 

a Szepes-Gömöri Érchegység pontosabb ismeretéhez című akadémiai 

székfoglaló értekezésével (Mathematikai és Természettudományi Értesítő XXII. köt., 

1904, 414—447). SCHAFARZIK FERENC kimutatja, hogy a Szepes-Gömöri Érchegység 
régebben agyagpalának, kárpáti gneisznek tartott kőzetei guarcporfirok, porfiroidok 

s végre metamorfszedimentek, továbbá, hogy a hegység gazdag éretelérei epigene- 

tikusak és a guarcporfirok posztvulkanikus hatásaira vezethetők vissza. A szerző 

szerint a guarcporfirok erupciója fiatalabb a Dobsina vidékén levő karbonüledékek- 

nél és valószínűleg permidőszaki, a mely idő óta a hegységet gyűrődés nem érte 

s így a Szepes-Gömöri Érchegység, mint a Magyar Felvidék masszivuma ma- 

radt ránk. 

SCHAFARZIK FERENC eme korszakos felfedezése további kutatásokra ösztönzi 

a fiatal geológusokat. BöckH HuGó, ACKER VIKTOR, KÁPOLNAI PAUER VIKTOR és 

REGuny JENő iparkodnak kutatásaikkal az eddigelé rejtélyes érctelepek eredetét föl- 

deríteni. NAGYSÚRI BöckH HuGó több alapos tanulmányban közli megfigyeléseit, így 

a sGömörmegyei Vashegy és Hradek környékének geológiai viszonyai című mun- 

kájában (a Földtani Intézet Évkönyvének XIV. kötetében, 60—80. old., a VII—X IV 

táblával), valamint sAdatok a Szepes-Gömöri Érchegység lerakodásának taglalásá- 

hozs című 1905. évi jelentésében (40—45. oldal). Szerinte a Szepes-Gömöri Érchegy- 

ség érectelepei posztpermikus eredetűek és a granitokkal hozandók kapcsolatba. 

Az éretermő sorozat az alsókarbontól a triaszig terjedő rétegekben van. Hogy a 

triaszmeszekhez kötött ércelőfordulások a granit termális utóhatásaival vagy pedig 

az andezitekkel vannak-e összefüggésben, azt nyilt kérdésnek hagyja. Erre a kér- 

désre felel azután KocH AvrarL: A Rudóbánya—Szentandrási hegyvonulat 

geológiai viszonyairól írt művében, mely a Mathematikai és Természettudo- 

mányi Értesítő X.XII. kötetében (1904, 132—145. old.) jelent meg. KocH tanár sze- 

rint ugyanis a középtriasz kagylómeszei közé ékelődött vasércek csak a rétegszaka- 

dások és vetődések után képződtek. És pedig nem a jurában, de még nem is a 

mezozoikumban, hanem a Kárpátok hegyrendszerének felgyűrődésével és a vele járó 

hatalmas törésvonalakon a trachitos kőzetek felnyomulásával a harmadidőszak 

második felében kapta meg a Gömör—Abauji fensík mai alakját. KocH tanár azután 

a trachit- és andezitkitörések után fölszálló források hatásából magyarázza a mai 
vaséretelepek keletkezését. 

A felsorolt szerzők kissé ellentétes fölfogása is a szóban levő kérdés nehéz- 

ségét bizonyítja. 

Ha most még egy pillantást vetünk a megbírált 160 munkára, úgy önálló 

felfogásukkal, sőt abszolut becsükkel kiválnak KocH Awrarnak a Rudóbánya-Szent- 

andrási hegyvonulatról, Lóczy LaJosnak a szikkimi Himalayáról, NAGYSÚRI RöCKH 

Hucónak a gömörmegyei Vashegyről, Nopcsa FERENC bárónak az Erdélyrész 
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Határhegységről, SCHAFARZIK FERENCnek a Szepes-Gömöri Érchegységről és UHLIG 

VixroRnak a Kárpátok szerkezetéről írt munkái. 
Minthogy a két utóbbi, legkiemelkedőbb munkának a szerzői az esetleges 

kitüntetésre igényt nem tarthatnak és pedig azért, mert UHLIG VIKTOR 

a Szabó-éremnek máris tulajdonosa, SCHAFARZIK FERENC pedig bizottságunknak már 

másodízben elnöke lévén, az esetleges kitüntetésről már ezáltal önként lemondott, 

ezért a Földtani szakcsoport köréből a Szabó-éremmel való kitün- 

tetésre elsősorban KocH ANTAL, másodsorban Lóczy LaAJos, harmadsorban NAGY- 

SÚRI BöckH HuGo és negyedsorban Nopcsa FERENC báró ajánlható. 

VI. A paleontológiai irodalom 1903—1908. évi jegyzékéből örömmel látni, 

hogy a magyar szellem sok becses és maradandó derekas munkát alkotott az utolsó 

hat évben. A 15 hazai és öt külföldi szerzőnek 105 zoopaleontológiai munkája közül 

a legkiválóbbak: 1. FgEcn FRiGyYESnek a tengeri eredetű karbonról 1906-ban és a 

bakonyi triasz cefalopodákról és kagylókról 1905-ben írt munkái; 2. GORJANOVICS- 

KRAMBERGER KÁROoLYnak a diluviális emberről írt munkái; 3. JAVKEL Orrónak a 

Placochelysen végzett tanulmányai; 4. Kapró OTrokáRnak a Mesocetus Hungaricus 

miocén balaenopteridáról szóló tanulmánya ; 5. Kocn AwraLrnak a beocsini cement- 

márga kövült halairól 1904-ben írt munkája; 6. MéHELY Lasosnak 1908-ban meg- 

jelent tanulmánya: Prospalax priscus NEHRING, a mai spalaxok pliocénkorú őse; 

7. Nopcsa FERENC bárónak a sauriusokról írott mintegy nyolc munkája; 8. PaPP 

KáÁRoLYnak a Helerodelphis leiodontus miocénkorú delfinről szóló tanulmánya ; 

9. 1 PerHő Gyurának a péterváradi hegység krétakorú, hiperszenon faunájáról szóló 

poszthumus műve; 10. Pgisz GyuLának az Északkeleti Bakony idősb jurakorú 

rétegeinek faunájárólés 11. Vapász M. ErxmÉRnek az alsórákosi alsóliaszkorú réte- 

gek faunájáról szóló munkái. 
Ezekkel még nincs kimerítve a paleontológiai irodalom, mert a 14 fitopaleon- 

tológiai munka közül SrauB Móg és Tuzson János munkái is örök nevet biztosíta- 

nak szerzőjüknek. 
Mindezek közül három szerző munkái emelkednek ki különösen. 

Elsősorban PErHő GyuLA: Die Kreide (Hypersenon) Fauna des Pétervardeiner 

Gebirges (Fruska-Gora) 1906-ban halála után megjelent munkája kiváló szorgalom- 

mal és lelkiismeretességgel van megírva, mely szerzőjének egész egyéniségét vissza- 

tükrözi. Egész élet munkája ez, melynek leírásai és ábrái mesteriek. A munka leg- 

fontosabb része: a befejezés és összefoglalás hiányzik ugyan, de így is dísze az iro- 

dalomnak. Másodsorban Nopcsa FERENC br. egészen új, tőle fölfedezett dinosauriák 

tanulmányozása alapján egészen megváltoztatta, úgy a sauriák eddigi rendszerét, 

mint ezzel kapcsolatban az ezeket bezáró rétegek korára vonatkozó ismereteinket. 

Nopcsa báró korunkban a kövült sauriusoknak egyik legkiválóbb ismerője. Munkái 

zseniális fiatal buvárnak dolgai, melyek kritikai éllel, önálló felfogást föltüntető 

biztonsággal vannak megírva. 

Harmadsorban GORJANOVICS-KRAMBERGER KáRoLny, a ki a krapinai diluviális 

embernek korszakos, nagy horderejű fölfedezésével és erről írott klasszikus mun- 

káival szerzett kiváló érdemeket. 
k 

Eme bírálatok előterjesztése után elnök felhívja a bizottságot, hogy a kitün- 

tetésre ajánlott szerzők közül válaszszon. Konstatálja egyben, hogy az egyes szak- 

előadók kitüntetésre a következő szerzőket ajánlották: az ásványtani kémiából 

KRENNER JózsEF SÁNport; a kőzettanból ROZLOZSNIK PáÁLt illetőleg EmszT KÁLMÁNt; 

a földtanból elsősorban Kocn AwTraáLt, másodsorban Lóczy LaJost, harmadsorban 
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NAGYSÚRI BöckH HuGót, negyedsorban Nopcsa FERENC bárót; a paleontologiából 

elsősorban tPErHő GyuLÁát, másodsorban Nopcsa FERENC bárót, harmadsorban 

GORJANONICS-KRAMBERGER KÁROLYt. 
Elnök felbivására a bizottság beható eszmecsere és alapos megfontolás után 

3 PerHő GyuLa munkáját tartja az elmult hat év legkiemelkedőbb s abszolut becsű 

munkájának és meghalt szerzőjének a kitüntetését ajánlja a Magyarhoni Földtani 

Társulat Tekintetes Választmányának. 
Minthogy azonban alapszabályaink elhunyt szerzők munkáinak a kitünteté- 

séről nem intézkednek, azért a Tekintetes Választmány döntsön a kérdésben. 

Ha a Tekintetes Választmány olykép döntene, hogy elhunyt szerző munká- 

jára a Szabó-érem ki nem adható, úgy a bizottság Nopcsa FeRxwc bárót, mint két 

helyről is ajánlott szerzőt, tartja a Szabó-éremmel való kitüntetésre legérdemesebb- 

nek. Nopcsa mellett szól még az a körülmény, hogy már az 1905 december hó 30-án 

ülésezett bizottság is kitüntetésre ajánlotta őt azon a réven, hogy hazánk őslénytani 

irodalmát eddigelé ismeretlen leletekkel s e mellett önálló kutatásokkal gazdagította. 

Elnök kimondván, hogy a bizottság ezen határozata a Magyarhoni Földtani 

Társulat Tekintetes Választmányával közöltessék, az ülést berekeszti. 

Kelt Budapesten, 1908 december hó 28-án. 

Dr. PaAPP KÁRoLY, Dr. SCHAFARZIK FERENC, 

a bizottság jegyzője. a bizottság elnöke. 

Dr. ILosvav LAJos, Dr. LŐRENTHEY IMRE, 

Dr. PáLrY Móng, TREITZ PÉTER, 

Dr. ZIMÁNYI KÁROLY, 

a bizottság tagjai. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

SZABÓ JÓZSF-EMKÉKÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁK JEGYZÉKE. 

VERZEICHNIS DER MIT DER SZABÓ-MEDAILLE DER UNGARISUHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSUHAFT AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN. 

1900. Adatok az Ravölgy felső szakasza geologtai viszonyainak ismeretéhez, különös 

tekintettel az ottani petroleum-tartalmú lerakódásokra. 

A háromszékmegyet Sósmező és környékének geologiai viszonyai, külö- 

nös tekintettel az ottani petroleum-tartalmu lerakodásokra. Mindkettőt irta 

BÖCKH JÁNOS ; megjelentek a m. kir. birodalmi Földtani Intézet Évkönyvé- 
nek X. kötetében, Budapesten 1894-ben és 1895-ben. 

1903. Die Geologie des Tálragebirges. I. Einlvitung und stratigraphischer Teil. 

II. Tehtonik des Tátragebirges. Irta dr. UHLIG VIKTOR; megjelent a 

Denksehriften der mathematisch-naturwissenschaftliehen Klasse der kaiser- 

lichen Akademie der Wissenschaften in Wien LXIV. és LXVIII. köteteiben 

Wienben 1897-ben és 1900-ban. 

1906. 1. A szovátai meleg és forró konyhasós tavakról mint természetes hőaccumu- 

látorokról. II. Meleg sóstavak és hőaccumulatorok előállításáról. Irta dr. KALE- 
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CSINSZKY SÁNDOR; megjelent a Földtani Közlöny XXXI. kötetében, 

Budapesten 1901-ben. 

1909. Die Kreide- (Hypersenon-) Fauna des Peterwardeiner (Pétervárader) Gebir- 

ges (Fruska-Gora). Trta dr. PETHŐ GYULA ; megjelent a Palasontographica 

LII. kötetében 1906-ban. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
tisztviselőt, 

választattak az 1907 februárius 6.-án tartott közgyülésen az 1907—1909. évi 

trienniumra. 

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, 

gewihlit in der am 6. Februar 1907 abgehaltenen (Generalversammlung 
für das Triennium 1907—1909. 

Elnök (Prásident) : Dr. Kocn Awnrat, egyet. ny. r. tanár, A Magy. Tud. Akadémia 

rendes tagja, a Geological Society of London rendes kültagja stb. 

Másodelnök (Vizeprásident): dr. SCHAFARZIK FERExc, műegyet. ny. r. tanár, m. 

kir. bányatanácsos, a Magy. Tud. Akadémia lev. tagja stb. 

Titkárok (Sekretáre): Első titkár: Dr. LŐRENTHEY IMRE, egyet. ny. rk. tanár 

a M. Tud. Akadémia lev. tagja stb. 

Másodtitkár: GüLL Vrirmos, m. kir. geologus. 

Pénztáros (Kassier): AscHER ANTAL, műegyetemi gusestor. 

Választmányi tagok (AusschuBmitglieder) : 

I. Állandó tagok, mint Budapesten lakó tiszteleti tagok: 

BöcgH JÁNos dr. SEMSEY ÁNDOR 

dr. DARÁNYI IGNÁC gróf SZÉCHENYI BÉLA 

II. Választott tagok : 

dr. FRANZENAU ÁGOSTON dr. Pánry MókR 

HoRusIiTZEY HENRIK dr. PaAPP KÁROLY 

dr. ILnosvax LaJos Telegdi RorH Lagos 

dr. KALECSINSZEY SÁNDOR dr. SZONTAGH TAMÁS. 

dr. KRENNER J. SÁNDOR TREIrz PÉTER 

dr. Lóczy LaJos dr. ZIMÁNYI KÁROLY 



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 
NÉVSORA 

az 1908. év végén. 

VERZEICHNIS 

DER MITGLIEDER DER UNGARISOHEN GEOLOGISCHEN GESELLSUHAFT 

mit Ende 1908. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztásának 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. (Protektor.) 

GALANTHAI HERCEG ESTERHÁZY MIigLós, Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi 

grófja, Sopron vármegye örökös főispánja, cs. és kir. kamarás, az aranygyapjas 

rend lovagja, v. b. t. t., államtudományi doktor, cs. és kir. 11. huszárezredbeli 

tartalékos hadnagy. 

Tiszteleti tagok. (Ehrenmitglieder.) 

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geologiai társulat 

titkára, London. 1886. 

Böckh János (nagysúri), ny. miniszteri tanácsos, a m. kir. Földtani Intézet ny. 
igazgatója, az osztr. cs. Vaskorona-rend III. o. 1., az orosz csász. St. Szaniszló- 

rend csill. II. o. I., a M. Tud. Akadémia lev. tagja stb. Budapest. (1868) 1901. 

Capellini Giovanni, a bologniai egyetemen a geologia tanára, és a R. Comitato 

geologico elnöke, Bologna. 1886. 

5 Darányi Ignác dr. (pusztaszentgyörgyi és tetétleni), v. b. t. t., m. kir. földmive- 

lésügyi miniszter stb. Budapest. 1904. 

Semsey Andor dr. (semsei), főrendiházi tag, nagybirtokos, a Szt. István-rend 

középkeresztese, a budapesti és kolozsvári tud. egyetemek tiszt. doctora, a 

M. Tud. Akadémia tiszt. és igazg. tagja, a m. kir. Természettud. Társulat 

tiszt. tagja, a m. kir. Földtani Intézet tiszt. igazgatója, a M. Nemz. Múzeum 

ásványtári osztályának tiszt. osztályigazgatója, Budapest. (1876). 

Stache Guido, cs. és kir. udv. tanácsos és a cs. k. geologiai intézet ny. igaz- 

gatója, Wien. 1872. 

Suess Ede, a wieni tudomány-egyetem nyugalmazott tanára, a wieni cs. tud. 

akadémiának elnöke stb. Wien. 1886. 

Széchenyi Béla gróf, v. b. t. t., főrendiházi tag, koronaőr, Budapest. 1904. 



1 o 

25 

30 

3 a 

40 

TAGOK NÉVSORA, 

Levelező tagok. (Korrespondierende Mitglieder.) 

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly. 1874. 

Buda Ádám, földbirtokos, Rea. (1886) 1885. 
Conwentz Hugó, prof. dr., a nyugatporosz tartományi muzeum igazgatója 

Danzig. 1892. 

Felix János dr., a paleontologia tanára, Leipzig. 1888. 

Fraas Eberhardt, prof. dr., a württembergi kir. természetrajzi muzeum conser- 

vatora, Stuttgart. 1895. 

Korniss Emil gróf, Budapest. 1880. 

Müller Károly, Villány. 1875. 

Roccatagliata Péter dr., Napoli. 1885. 

Stevenson John, a newyorki egyetemen a geologia tanára, New-York. 1892. 

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) 

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő. 1885. 

Budapest székesfőváros 1551. 

Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs. 1873. 

Északmagyarországi egyesített köőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, 

Budapest. 1885. 

Frank és Guttmann, építési vállalkozó cég, Újvidék. 1902. 

Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest. 1872. 

Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányaműc-vállalat, Nagyág. 1583. 

Osztrák-magyar államvasuttársaság, Budapest és Wien. 1885. 

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest. 1883. 
Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgótarján. 1885. 

Rudai tizenkét-apostol-bányatársulat, Brád. 1902. 

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) 

Besztercebánya szab. kir. város tanácsa, Besztercebánya. 1885. 

Bethlen főiskola, Nagyenyed. 1902. 

Bezerédy Pál, földbirtokos, Hidja. 1884. 

Déchy Mór, birtokos, Budapest. (1875) 1597. 

Esztergomi főkáptalan, Esztergom. 1886. 

Fischer Samu dr., gyógyszertár-tulajdonos, Verőce. (1877) 1888. 

Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, 

műegyetemi ny. r. tanár, a Kir. M. Természettudományi Társulat főtitkára, 

Budapest. (1883) 1885. 

Inkey Béla (palini), földbirtokos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, Tarótháza. 

(1875) 1886. 

Kalecsinszky Sándor dr., a m. kir. Földtani Intézet fővegyésze, a M. T. Akadémia 

lev. tagja, Budapest. (1882) 1902. 

Kauffmann Kamilló, ny. m. kir. bányakapitány, Budapest. (1866) 1890. 

Koch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és a 

Geological Society of London rendes kültagja, Budapest. (1866) 1884. 

Korláti bazaltbánya részv.-társaság, Budapest. 1901. 

Lőrenthey Imre dr., egyet. ny. rk. tanár, a Magyar Tud. Akadémia lev. tagja, 

Budapest. (1885) 1895. 
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M. kir. kath. főgymnasium (Balla Pál alapítványa), Ujvidék. 1883. 

Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus (Zsolnay Vilmos 

nevére tett alapítvány), Pécs. (1872) 1900. 
Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume. 1876. 

Mágócsy-Dietz Sándor dr., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. Buda- 

pest. (1877) 1885. 
Mednyánszky Dénes báró, Wien. (1851) 1903. 

Myskowszky Emil, bányamérnök, bányafelügyelő, Mecsekszabolcs. (1903) 1904. 

Papp Károly dr., m. kir. osztálygeologus, Budapest (1897) 1907. 

Rapoport Arnót (porodai) dr., bányabirtokos, Wien. 1891. 

Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társaság, Budapest. 1872. 

Schafarzik Ferenc dr., műegyet. ny. r. tanár, m. kir. bányatanácsos, a M. Tud. 

Akad. lev. tagja, Budapest. (1875) 1884. 

Szádeczky Gyula dr., egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. (1883) 1904. 

Fülöp, Szász-Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella. 1885. 

5 Szontagh Tamás dr., a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója, kir. tanácsos, m. kir. 

bányatanácsos, Budapest. (1879) 1887. 

Urikány-Zsilvölgyi magy. kőszénbánya részvénytársaság, Budapest. 1895. 
Zimányi Károly dr., m. nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

Budapest. (1885) 1893. 

Zselénszky Róbert gróf, v. b. t. t., nagybirtokos, főrendiházi tag. 1906. 

Zsigmondy Béla, mérnök, a cs. kir. Ferenc József-rend lovagkeresztese, Budapest. 

(1871) 1875. 

Rendes tagok. (Ordentliche Miltgtieder. ) 

a) Budapesti rendes tagok. 

Andreics János, főbányatanácsos. 1890. 

Apsay V. János, a aBányászati és Kohászati Évkönyv szerkesztője. 1908. 

Ascher Antal, műegyetemi guegstor. 1907. 

Babes Kornél, bányavállalkozó. 1907. 

Balkay Béla, ügyvéd. 1905. 

Balló Rezső dr., tanár. 1908. 

Bauer Mór dr., ügyvéd. 1903. 

Bedő Albert (kálnoki), nyug. m. kir. államtitkár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1888. 

Berényi Sándor dr., ügyvéd. 1907. 

Bojár Sándor, lapszerkesztő. 1905. 

Braun Gyula dr., igazgató. 1885. 

Brössler J., mérnök-vegyész. 1904. 

Budai Ernő, okl. fémkohó-mérnök. 1906. 

Budinszky Károly, fővárosi tanító. 1907. 

Burchard-Bélaváry Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja. 1885. 

Dérer Mihály, m. kir. főbányatanácsos. 1874. 

Dicenty Dezső, szől. és bor. felügyelő. 1902. 

Dornyay Béla, kegyesrendi tanár. 1908. 

Emszt Kálmán dr., m. kir. geologus-vegyész. 1899. 

Eötvös Loránd báró, dr., v. b.t.t. nyug. m. kir. miniszter, a Ferencz József-rend 

nagykeresztese, egyct. tanár, a M. Tud. Akad. igazgatósági tagja, főrendiházi 

tag stb. 1867. 

so Erdős Lajos, tanár. 1900. 
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Erdős Zsigmond dr., ügyvéd. 1907. 

Erőss Lajos dr., székesfőv. polgári iskolai tanár. 1885. 

Fillinger Károly, székesfőv. keresk. iskolai igazgató. 1871. 

Finger Béla, tanárjelölt. 1908. 

85 Franzenau Ágoston dr,, a M. Tud. Akad. lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr. 1877. 

Gáspár János, kir. fővegyész. 1901. 

Grenzenstein Béla, v. b. t. t., ny. m. k. államtitkár. 1872. 

Grósz Lajos, székesfőv. polg. leányiskolai tanár. 1903. 

Güll Vilmos, m. kir. geologus. 1899. 

00 Hoitsy Pál dr., földbirtokos. 1885. 

Horusitzky Henrik, m. kir. osztálygeologus. 1897. 

Hültl József, ny. m. kir. miniszteri tanácsos, bányaigazgató. 1878. 

Hüttl Ernő, magánzó. 1890. 

Illés Vilmos, bányamérnök. 1901. 

Kadié Ottokár dr., m. kir. geologus. 1901. 

Kahn Gusztáv, a Mattoni cég budapesti képviselője. 1903. 

Kilián Frigyes utóda, m. kir. egyetemi könyvárus. 1880. 

Klein Gyula, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. rendes tagja. 1873. 

Konkoly-Thege Miklós dr., m. kir. min. tanácsos, az Országos Meteorologiai 

Intézet igazgatója, a M. Tud. Akad. tiszt. tagja. 1902. 

100 Kormos Tivadar dr., m. kir. geologus. 1903. 

Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros. 18580. 

Kosutány Tamás dr., az orsz. kém, int. és vegykis. állomás igazgatója, III. o. Vas- 

korona r. tul. 1905. 

Kövesligethy Radó, egyet. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1899. 

Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár 

és nemz. múzeumi osztályigazgató, a M. Tud. Akad. r. tagja. 1864. 

Kuncz Péter, ny. miniszt. oszt. tanácsos. 1868. 

Lackner Antal, főbányamérnök 1904. 

Lasz Samu dr., tanár. 1908. 

László Gábor dr., m. k. geologus. 1899. 

Lázár Vazul, m. kir. bányamérnök. 1908. 

110 Legeza Viktor, székesfőv. felsőbb leányiskolai tanár. 1874. 

Leidenfrost Gyula, tanárjelölt. 1908. 

Lendl Adolf dr., v. orsz. képviselő, műegyetemi magántanár. 1887. 

Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. 

Akad. r. tagja. 1892. 

Leopold Andor, oklev. vegyészmérnök, törvényszéki hites vegyész. 1907. 

115 Liffa Aurél dr., m. kir. osztálygeologus. 1898. 

Lobmayer János Ferenc, magánzó. 1907. 

Loczka József, nemzeti múzeumi igazgatóőr. 1883. 

Lóczy Lajos (lóczi) dr., tud. egyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Földtani Intézet 

igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. 1874. 

Löw Márton dr., egyetemi tanársegéd. 1907. 

Lukács László dr., v. b. t. t., ny. m. kir. pénzügyi miniszter. 1882. 

Machan Ottó, székesfővárosi mérnök. 1898. 

Maros Imre, műegyet, tanársegéd. 1906. 

Mauritz Béla dr., egyet. tanársegéd. 1903. 

Méhes Gyula dr., tanár. 1906. 

125 Moesz Gusztáv dr., tanár, 1897. 
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Muraközy Károly dr., m. kir. cultur-regyész és műegyetemi magántanár. 1886. 

Nagy Dezső, udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár. 1884. 

Nagy Dezső (gyimesi), geologus. 1900. 

Nagy László, állami tanítónő-képezdei c. igazgató, tanár. 1880. 

Natanson Thadée, az Erdélyi bánya részv.-társ. főigazgatója. 1904. 

Pálfy Mór dr., m. kir. főgeologus. 1895. 

Paszlavszky József, m. k. főreálisk. c. igazg., tanár, a M. Tud. Akad. I. tagja. 1873. 

Pécsi Albert, a budapesti kir. m. tud.-egyet. földr. int. földrengési observato- 

riumának assistense. 1907. 

Petrik Lajos, m. kir. állami felső ipariskolai igazgató. 1887. 

Petrovics András, a MÁV. főfelügyelő. 1884. 

Pinkert Ede dr., főgimn. tanár. 1906. 

Pitter Tivadar, m. kir. térképész. 1905. 
Pollák Lipót, gyáros. 1905. 

Posewitz Tivadar dr., m. kir. főgeologus. 1877. 

Prinz Gyula dr., egyet. tanársegéd. 1902. 

Riegel Vilmos, bányafelügyelő. 1890. 

Rombauer Emil, kir. főigazgató. 1886. 

Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus. 1870. 

Rozlozsnik Pál, m. kir. geologus. 1903. 

Saxlehner Kálmán, magánzó. 1891. 

Schenek István dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár. 1871. 

Schréter Zoltán, műegyet. tanársegéd. 1906. 

Schuller Alajos, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja. 1874. 

Schwarz Ignácz, bányavállalkozó. 1904. 

Siegmeth Károly, ny. MÁV. igazgatóhelyettes. 1879. 

Siehmon Adolf, mérnök. 1874. 

"Sigmond Elek, műegyetemi tanár. 1902. 

Steinhausz Gyula, ny. m. kir. főbányatanácsos, 1871. 

Strömpl Gábor, tanárjelölt. 1907. 

55 Szathmáry Béla, m. kir. miniszteri tanácsos. 1869. 

Sz. Szathmáry László, műegyet. tanársegéd. 1907. 

Szőcs Andor, szől. és bor. felügyelő. 1902. 

Szterényi Hugó dr., kir. főgymnasiumi tanár. 1883. 

Takács Bálint, bányavállalkozó. 1904. 

Téry Ödön dr., min. osztálytanácsos, m. kir. közegészségügyi fölügyelő. 1878. 

Thirring Gusztáv dr., a székesfőváros statisztikai hiv. igazgatója, tud.-egyetemi 

rk. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1883. 

Tiles János, a Magy. ált. Kőszénb. r. t. főmérnöke. 1908. 

Timkó György, nemzeti muzeumi gyakornok. 1904. 

Timkó Imre, m. kir. osztálygeologus. 1899. 

Toborffy Zoltán dr., egyet. tanársegéd. 1903. 

Treitz Péter, m. kir. osztálygeologus. 1891. 

Tuzson János dr., mű- és tud.-egyetemi m. tanár 1900. 

Vadász M. Elemér dr., egyetemi gyakornok. 1905. 

Válya Miklós, székesfőv. polgári iskolai igazgató. 1876. 

Vargha György, tanár. 1900. 

Wagner Jenő (zólyomi) dr., kir. tanácsos, vegyészeti gyártulajdonos. 1885. 
Wartha Vincze dr., miniszteri tanácsos és műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. 

Akad. r. tagja, a Kir. M. Természettudományi Társulat elnöke, stb. 1868. 
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Wein János, székesfővárosi vízvezetéki nyug. igazgató. 1867. 

Winkler Lajos dr., egyet. rk. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1892. 

Zichy Tivadar gróf ízichi és vásonkeői), valóságos belső titkos tanácsos. 1907. 

Zsivny Viktor, műegyet. tanársegéd. 1907. 

b) Vidéki rendes tagok. 

Acker Viktor, m. kir. bányamérnök, Gyalár. 1904. 

Ádámosi Ferencz, m. kir. bányamérnök, Désakna. 1903. 

Antal Miklós, gazdatiszt, Czelna. 1900. 

Baczoni Albert, áll. főreáliskolai tanár, Kassa. 1874. 

Baradlai Bertalan, lyceumi tanár, Késmárk. 1904. 

Bauer Gyula, bányamérnök, Kőrösbánya. 1902. 

Baumerth Károly, bányatanácsos és bányahivatali főnök, Felsőbánya. 1887. 
Benacsek Béla, kápt. alapítv. hivatal főkönyvelője, Veszprém. 1898. 

Bene Géza, üzemvezető főbányamérnök, Vaskő. 1885. 

Beutl Engelbert, nagyolvasztó és öntődevezető, Nadrág. 1893. 

Bibel János, kir. tanácsos, műépítész, Oravica. 1886. 

Bothár Samu dr., városi orvos, Besztercebánya. 1885. 

Böckh Hugó dr. (nagysúri), kir. bányatan., bány. főisk. tanár, Selmecbánya. 1895. 

Böhm Ferenc, m. kir. bányamérnök, Nagysármás. 1906.. 

Bradofka Frigyes, m. kir. bányatan., bánya- és kohóhiv. főnök, Hegybánya. 1890. 

Cholnoky Jenő dr., egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. 1899. 

Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. ny. alispánja, Nagyényed. 1867. 

Cseh Lajos (szentkatolnai), m. kir. bányatan. és bányageologus, Selmecbánya. 1871. 

Czirbusz Géza dr., főgymn. tanár, Nagybecskerek. 1898. 

Dósa Gergely, nyug. körjegyző, Temesd. 1907. 

Endrey Elemér, calculator, Ógyalla. 1901. 

Erdős Lipót, bányamérnök, Plavisevica. 1883. 

Farbaky István, m. kir. főbányatan., ny. bányászakad. igazgató, Selmeczbánya. 1871. 

Forster Elek, földbirtokos, Gyulakeszi. 1899. 

Fuchs Ármin, téglagyáros, Neszmély. 1907. 

Gaál István dr., főreálisk. tanár, Déva. 1904. 

Gerő Nándor, bányaigazgató, Salgótarján. 1883. 

Gesell Sándor, ny. m. kir. bányafőgeologus, főbányatanácsos, az osztr. cs. vas- 

korona rend III. o. 1]. 1871. 

Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz. 1890. 

Gothard Jenő, földbirtokos, Herény. 1880. 

Győrffy Árpád báró, földbirtokos és aranybánya-tulajdonos, Brád. 1907. 
György Albert, az osztr. magy. áll. vasúttárs. főmérnöke. 1898. 

Gyürky Gyula (gyürki), bányaigazgató, Óza. 1885. 

Halmai József, főgymnasiumi tanár, Nagybánya. 1876. 

Henrich Viktor, bányamérnök, Petrozsény. 1896. 

Herrmann A. Árpád, bányaföőmérnök, Anina. 1902. 

Hollaki Imre, birtokos, Acsuca. 1907. 

Huber Imre, piarista tanár, Kolozsvár. 1901. 

Hulyák Valér, tanár, Eperjes. 1900. 

Hunyadi István, m. kir. vegyész, Mezőhegyes. 1901. 

Inkey Imre báró, cs. és kir. követségi titkár, Rasinja, Horvátország. 1905. 

Jahn Vilmos, vasgyárigazgató, Nadrág. 18953. 
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Jánk Sándor, bányamérnök. Rudabánya. 1908. 
Jex Simon, bányaigazgató, Tatabánya. 1905. 
Joós István, m. kir. üzemfelügyelő, Diósgyőr. 1881. 

Joós Lajos, m. kir. főmérnök, bány. és kohóhiv. főnök. Oláhláposbánya. 18583. 

Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Besztercebánya. 1887. 

Kachelmann Farkas, m. kir. bányatanácsos, Selmecbánya. 1885. 

Kanka Károly dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony. 1851. 

Karczag István, bérlő, Keszthely. 1902. 

Kazay Endre, gyógyszerész, Nagyszalatna. 1907. 

Klekner László, bányagondnok, Vashegy. 1593. 

Kocsis János dr., áll. főgymnasiumi tanár, Kaposvár. 1883. 

Kovács Nándor, bányamérnök, Egercsehi. 1907. 

Körmendy Gyula dr., járási orvos és bányatulajdonos, Brád. 1907. 

Kralovánszky Imre, okl. bányamérnök, Nemtibánya. 1906. 

Krausz Nándor, bányagondnok, Rozsnyó. 1902. 

Laczkó Dezső, kegyesrendi főgymn. tanár, Veszprém. 1897. 

Lajos Ferencz, főreálisk. tanár, Pécs. 1902. 

Maderspach Livius, m. kir. bányatanácsos, Zólyom. 1593. 

Maléter László dr., ügyvéd, Pécs. 1906. 

Mamusich Bódog dr., ügyvéd, Szabadka. 1907. 

Mándi György, bányamérnök, Felsőszászberek. 107. 

Martiny István, m. kir. bányatanácsos, bányaügyi előadó, Nagybánya. 1883. 

Mayer Márton, tanár, Szeged. 1907. 

Mossoczy Sándor, m. kir. bányamérnök, Marosujvár. 1902. 

Muntyán Izidor, m. kir. bányabiztos, Besztercebánya. 1909. 

Müller Sándor, bányafőmérnök, Óza. 1907. 
Nopcsa Ferenc báró, dr. Újarad. 1899. 

Noszky Jenő, lyceumi tanár, Késmárk. 1906. 

Nuricsán József dr., m. k. gazd. akad. tanár, Magyaróvár. 1891. 

Oelberg Gusztáv lovag, m. kir. bányakapitány, Zalatna. 1867. 

Pantocsek József dr., orsz. kórházi ig., a közegészségügyi tan. tagja, Pozsony. 1885. 

Pauer Viktor (kapolnai), m. k. bányamérnök, Nagybánya. 1902. 

Pelachy Ferenc, kir. főbányamérnök, bánya- és fémbeváltó hiv. főnök, Abrud- 

bánya. 1887. 

Pettenkoffer Sándor, m. kir. szől. és bor. fölügyelő, Budafok. 1901. 

Podek Ferenc, hivatalnok, Brassó. 1908. 

Profanter János dr., kir. bányamű-orvos, Aknasugatag. 1885. 

Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöcbánya. 1874. 

Réz Géza, m. k. bányász. és erd. főisk. tanár, Selmecbánya. 1888. 

Roth Flóris, bányaigazgató, Petrozsény. 1904. 

Ruffiny Jenő, bányatanácsos, Dobsina. 1872. 

Ruzitska Béla, tud.-egyet. rk.-tanár, Kolozsvár. 1888. 

Schaffer Antal, m. kir. műszaki tanácsos, Visegrád. 1901. 

Schreiner János, káptalani jószágfelügyelő, Veszprém. 1898. 

Schuster Henrik dr., orvos, Arad. 1907. 

Schwartz Ottó dr., bányász. és erd. főisk. tanár, Selmecbánya. 1871. 

Schwarz Adolf, bányavállalkozó, Esztergom. 1908. 

Sikora Gyula, bányamérnök, Pécs. 1902. 

Singer Bálint, bányafőmérnök, Nagymányok. 1891. 

Starna Sándor, m. kir. mérnök, Alsóhámor. 1885. 
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Steiger Zsigmond, bányafőmérnök, főbányahiv. főnöksegéd, Aknaszlatina. 1904. 
Steiner Szilárd, Szeged. 1906. 

Szellemy László, m. kir. bányafőmérnök, Felsőbánya. 1889. 

Szentpétery Zsigmond dr., egyet. tanársegéd, Kolozsvár. 1906. 

Szilády Zoltán dr., egyet. magántanár, ev. ref. főgymn. tanár, Nagyenyed. 1899. 

Szontagh Pál (gömöri), földbirtokos és gyártulajd., Csetnek. 1885. 

Teschlev György, állami főreálisk. tanár, Körmöcbánya. 1875. 

Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár. 1869. 

Tirscher József, m. kir. bányatanácsos, Szélakna. 1876. 

Tóth Imre dr., kerületi főorvos, Selmecbánya. 1900. 

Ulicsny Károly, m. kir. szől.-bor. felügyelő, Csáktornya. 1902. 

Vaszary Antal, főerdész, Nyergesújfalu. 1907. 

Vaszary Gyula, uradalmi intéző, Pusztamarót. 1907. 

Vaszary Mihály, uradalmi igazgató, Esztergom. 1907. 

Veress József, m. kir. főmérnök, zúzóműfölügyelő, Szélakna. 1895. 

Vitalis István dr., lyceumi tanár, Selmecbánya. 1902. 

Vogl Viktor dr., tanárjelölt, Rákospalota. 1907. 

Wick Gyula, bányamérnök, Szomolnokhuta. 1905. 

Windhager Ferencz, főiskolai tanársegéd, Selmeczbánya. 1905. 

Wolafka Antal, jószágigazgató, Debrecen. 1899. 

Wollman Kázmér, földbirtokos, Mezőlaborcz. 1901. 

Zsigmondy Árpád, bányamérnök, főfelügyelő, Anina. 1883. 

Zsilinszky Endre dr., földbirtokos, Békéscsaba. 1895. 

c) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek. 

M. kir. állami főreáliskola, Arad. 1880. 

Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka. 1885. 

Tud.-egyetem földtani és őslénytani intézete, Budapest. 1899. 

Tud.-egyetemi Természetrajzi Szövetség, Budapest. 1907. 

M. kir. József műegyetem ásv.-földtani intézete. Budapest. 1906. 

M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi intézet, Budapest. 1902. 

M. kir. állami főgymnasium, Budapest, III. ker. 1906. 

M. kir. állami főgymnasium, Budapest, VI. ker. 1904. 

M. kir. állami főgymnasium, Budapest, X. ker. tisztviselőtelep. 1908. 

Kegyes tanítórendi főgymnasium, Budapest, 1905. 

M. kir. állami főreáliskola, Budapest. VI. ker. 1897. 

Magyar Altalános Kőszénbánya részv. társ., Budapest. 1905. 

Felsőmagyarországi bánya és kohómű részv. társ., Budapest. 1905. 

Kaláni bánya és kohó részvénytársaság központi igazgatósága, Budapest. 1884. 
Esztergom város tanácsa. 1873. 

Pannonhalmi főmonostori könyvtár, Győrszentmárton, 1891. 

Nagygymnasium könyvtára, Gyulafehérvár. 1881. 

M. kir. állami főreáliskola, Kassa. 1890. 

Reform. főiskola, Kecskemét. 1873. 

Ag. ev. lyceum, Késmárk. 1906. 

Ferencz József tud.-egyetem földrajzi intézete, Kolozsvár. 1995. 

Ferencz József tud.-egyetem ásv.-földtani intézete, Kolozsvár. 1906. 

M. kir. gazdasági akadémia talajismereti tanszéke, Magyaróvár. 1904. 

Ev. ref. collegium, Marosvásárhely. 1903. 
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315 M. kir. állami felső kereskedelmi iskola, Miskolc. 1907. 

M. kir. állami polgári iskola, Miskolc. 1883. 

Reform. főgymnasium, Miskolc. 1880. 

Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág. 1882. 

Községi iskolai könyvtár, Nagyvárad. 1893. 

320 Ag. h. ev. főgymnasium, Nyiregyháza. 1905. 

M. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai observatorium, Ógyalla. 1902. 

M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi observatorium, Ógyalla. 1902. 

Protestáns főgymnasium természetrajzi muzeuma, Rimaszombat. 1905. 

Orsz. magyar bány. és koh. egyesület salgótarjáni osztálya, Salgótarján. 1905. 

325 M. kir. bányászati és erdészeti főiskola, Selmecbánya. 1903. 

Ag. hitv. ev. lyceum, Selmecbánya. 1899. 

Selmecbánya város tanácsa. 1875. 

M. kir. állami főreáliskola, Sopron. 1902. 

Kuún reform. collegium, Szászváros. 1875. 
380 M. kir. áll. főreáliskola, Székelyudvarhely. 1908. 

M. kir. agyagipari szakiskola, Ungvár. 1898. 

Róm. kath. főgymnasium, Veszprém. 1899. 

Veszprémvármegyei Mnzeum, Veszprém. 1908. 

Geologisches Institut d. k. k. Universitát, Wien. 1905. 

335 Geo-palegontol. Nemzeti Múzeum, Zagreb. 1896. 

M. kir. állami főgymnasium, Zombor. 1885. 

d) Magyarországon kívül lakó tagok. 

Aradi Viktor (ifj.) geologus, Bucuresti, 1904. 

Botez Gh., geologus, Bucuresti. 1908. 

Fuchs Tivadar, cs. udv. tanácsos, egyet. rk. tanár, cs. és kir. termr. udv. múz. 

ny. igazgató, Wien. 1879. 

810 Görgey Rudolf, egyetemi hallgató, Wien. 1908. 

Hamberger József, bányafőfelügyelő, Teplitz-Sehönau. 1901. 

Hörnes Rudolf dr., egyetemi tanár, Graz. 1884. 

Katzer Friedrich dr., boszniai-herczegov. geologus, Sarajevo. 1899. 

Mrazec L., egyet. tanár Bucuresti. 1897. 

365 Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia). 1885. 

Ősi János Jenő, a Mexican General Syndicate Ltd. igazgatója, Apartado. 1900. 

Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz. 1893. 

Staff János dr., tanársegéd, Breslau. 1904. 

Teger Henrik dr., tanárjelölt. Wien. 1904. 

350 Uhlig Viktor dr.. egyetemi tanár, Wien. 1891. 

Popescu Voitesti John, tanár, Bucuresti, 1908. 

Wolleman A. dr., főreálisk. tanár, Braunschweig. 1902. 

Zlatarsky George N., geologus és bányafőnök, Sofia. 1891. 

Zujovic J. M., főiskolai tanár, Beograd. 1886. 

e) Levelezők. (Korrespondenten. ) 

355 Adam Arnold, r. k. tanító, Úrkút. 1908. 

Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg. 1888. 

Imnácsek József, néptanító, Felsőesztergály. 1588. 

Stark Zsigmond, gyárvezető, Úrkút. 1908. 
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ALAPÍTVÁNYOK. 
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(Tt) Gróf Csáky László, Budapesten — — - -. 
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Dr. Szontagh Tamás, Budapesten .. . o 

: Dr. Bischer Samu, Budapesten-—. — — — o — 

. Kauffmann Kamilló, Budapesten... .. — — 

. Porodai dr. Rapoport Arnót, Bécsben u .. -. — 

. Özv. dr. Hofmann Károlyné bold. férje dr. Hofmann 

Károly emlékére .. .. Sk Ez 

. Dr. Lőrenthey Imre, Budapesten EHE ILESST BENT 

. Dr. Zimányi Károly, Budapesten .. . zzz 

5. Urikány-Zsilvölgyi Magyar kőszénbánya EÉSETÚ ény- 

Társaság Budapesten .. .. sen ezi bég 

j. (t) Királdi Herz Zsigmond, TÖnélejpeba kéz 

. Déchy Mór, Budapesten .. .. 

. Mattyasovszky Jakab eátsósízia) Biza Tázellnesy 

"Vilmos, nevéresézrex Ez EZT E KOSENRÉTEE ms 

. Korláti bazaltbánya EZ TN ÉKES Budanasten 

2. Bethlen főiskola Nagyenyed. —  — — 2 sz 

(t) Adda Kálmán nevére Adda Viktor dr. . . 

Guttmann és Frank építési vállalkozó czég Újvidéken 

Rudai tizenkét apostol bányatársulat Brádon .. .. 

Kalecsinszky Sándor, Budapesten — 0 — 0 -. 0 - 

. Szádeczky Gyula dr., Kolozsvár .. 

Schafarzik Ferencz dr., Budapesten 1884- [éra tett 
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Báró Mednyánszky Dénes, Wien. .. .. 

Koch Antal dr., Budapest 1884-ben Hell elem 

ványához .. .. zel [s 

. Gróf Zselénszky TEJO ETTETEŰ SAL SEL 

. Papp Károly dr., m. kir. geologus, Budapest .. 

8. Szádeczky Gyula dr., Kolozsvár, 1904-ben tett ala- 

pítványához .. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
CSEREVISZONYOSAINAK KIMUTATÁSA 

az 1908. évben. 

AUSWBIS DER TAUSCHVERBINDUNGEN 

DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSUHAFT 
im Jahre 1908. 

Magyarország. 

1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 

( Természetrajzi Füzetek. 

a Magyar Turista Egyesület. 

a Köztelek. 

a Polytechnikai Szemle. 

c Bány. és Koh. Lapok. 

u Budai könyvtár-egyesület. 

a Uránia tudományos egyesület. 

a Magyar Tanítók Otthona. 

a Muzeumi és Könyvtári Értesítő. 

fj Katonai Közlöny. 

c A Bánya. 

. Kolozsvár, Erdélyi Kárpát Egyesület. 

a Erdélyi Muzeum Egylet. 

. Nagyszeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften. 

3. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet. 

. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 

t, Turóczszentmárton, múzeumi tóttársaság. 

. Zagreb, Societas historico-naturalis Croatica. 

dusztrida. 

. Wien, Allgemeine Oesterreichisehe Chemiker und Techniker-Zeitung. 

c — K. k. Geographische Gesellschaft. 

c — K. k. Geologische Reichsanstalt. 

. Wien, K. k. Naturhistoriscehes Hofmuseum. 

c  K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 

c — Geologische Gesellschaft. 

c — Montanistische Rundschau. 

. Brünn, Naturforschender Verein. 

. Graz, Montan-Zeitung für Oesterreich-Ungarn und die Balkanlünder. 

. Laibach, Krainischer Musealverein. 

. Prag, Deutscher Naturwissenschaftlieh-medizin. Ferein Böhmen eLotoss in Prag- 

. Reichenberg, Verein der Naturfreunde. 

. Sarajevo, Bosnyák és herezegovinai országos múzeum. 

. Troppau, Naturwissenschaftlicher Verein. 



. Berlin, 

. Danzig 
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Németország. 

Nature Novitates. 

, Naturforschende Gesellschaft. 

. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft aelsisv. 

. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein. 

. Giefen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 

. Gretfswald, Geographische Gesellschaft. 

. Görlitz , Naturforschende Gesellschaft. 

. Halle a/S., Verein für Erdkunde. 

. Hannover, Naturhist. Gesellschaft. 

. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 

. Regens 

5. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde. 

burg, Naturwissenschaftlicher Verein. 

Olaszország. 

. Catania, Rivista italiana di paleontologia. 

. Modena, Nuova Notarisia. 

. Palerm 

. Roma, 

a 

. Bruxel 

o, Collegio degli Ingegneri et Architetti. 

Reale: Comitato Geologico d Italia. 

Francziaország. 

. Paris, Feuille des Jeunes Naturalistes. 

Société Francaise de Minéralogie. 

Belgium. 

les, Société royal malacologigue de Belgigue. 

Dánia. 

. Kjobenhavn, Dansk. geologisk. Forening. 

Angolország. 

. Newcastle- Upon- Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers. 

56. Winter 

99. 

61 

Svájcz. 

thur, Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 

Oroszország. 

. Kiew, Société des Naturalistes de Kiew. 

. Moszkva, Société Impériale des Naturalistes. 

Nova- Alexandria, Annuaire géologigue et minéralogigue de la Russie. 

Rédaction des Mémoires de I Institut Agronomigue et Forestier 

de Nova-Alexandria. 

. Szt.-Pétervár, Comité Géologigue de la Russie. 

a 

Société des Naturalistes. Section de Géologie et de Minéralogie. 

Russ. kais. Mineralogische Gesellschaft. 
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65. 

66. 

67. 

68. 
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Finnország. 

. Helsingfors, Commission Géologigue de Finnlande. 

Svédország. 

Upsala, The geological Institution of the University. 

Románia. 

Bukuresti, Institutul Geologic al Romániei. 

Afrika. 

Pretoria, Geologische Opname der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Dominion of Canada. 

Ottawa, Commission Géologigue et d" Histoire naturelle du Canada. 

Északamerikai Egyes ült- Államok. 

. Berkeley, University of California. 

70. Chicago, Academy of Sciences. 

. Cleveland, Ohio, The Geological Society of Amerika. 

. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letterz. 

. Milwaukee, Public Museum of the City ot Milwaukee. 

. Minnesota, Geological and Natural History Survey. 

. Missoula, Montana, University of Montana, Biological Station. 

. Rolla (Missouri), Bureau of Geology and Mines. 

. San Francisco, Academy of Sciences. 

. Topeka, Kansas Academy of Science. 

79. Washington, Smithsonian Imstitution. 

80. a United States Geological Survey. 

81. fi United States Departement of Agriculture. 

Délamerika. 

82. Lima, Peru, Cuerpo de ingenieros de minas del Peru. 

Mexico. 

85. Mexico, Sociedad Cientifica sAntonio Alzates. 

84. a Société Geologigue Mexicaine. 

85. Toluca, Servicio Meteorologico del Estado Mexico. 

Australia. 

86. Melbourne, Geological Society of Australasia. 

87. a Australasian Institute of Mining Engineers. 

88. Sydney, Australian Museum. 

89. a Geological Survey. 

Argentinia. 

90. Buenos- Ayres, Deutsche Akademische Vereinigung. 
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A m. kir. Földtani Intézet útján még a következő bel- és külföldi társulatok 

kapják a, a Földtani Közlöny -t : 

Im Wege der kgl. ungar. Geologisehen Reichsamstalt bekommen noch folgende 

91. 
99. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
ÜL. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
Üt7e 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
193. 
124. 
125. 
196. 
127. 
128. 
199. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

Korporationen die Zeitschrift der Gesellschaft, den eFöldtami Közlöny, : 

Amsterdam, Academie Royale des Sciences. 

Basel, Naturforschende Gesellschaft. 

Berlin, Kgl. PreuB. Akademie d. Wissenschaften. 

a Kgl. PreuB. geol. Landesanstalt und Bergakademie. 

a Deutsche Geologische Gesellschaft. 

Bern, Naturforschende Gesellschaft. 
c — Schweizerische Gesellschaft f. d. ges. Naturwissenschaften. 

Bologna, Accademia delle Scienze del! Instituto di Bologna. 

Bonn, Naturhistorischer Verein f. d. Rheinlande und Westfalen. 

Bordeaux, Société des Sciences Physigues et Naturelles. 

Boston, Society of Natural History. 

Bruxelles, Commission Géologigue de Belgigue. 

a Société Belge de Géographie. 

a Musée Royal dihistoire naturelle. 

a Société belge de Géologie et de Paléontologie. 

a Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts. 

Budapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet. 

a Mérnök- és Epítész-Egyesület. 

a Kir. m. Természettudományi Társulat. 

[ 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. 

Christiania, L Université Royal de Norvége. 

a Recherches géologigues en Norvége. 

Darmstadt, Verein für Naturkunde u. mittelrhein. geolog. Verein. 

Dorpat, Naturforschende Gesellschaft. 

Dublin, Royal Géological Society of Ireland. 

Firenze, R. Instituto di Studii superiori pratici e di perfezionamente. 

Frankfurt a/M., Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 

Frankfurt a/O., Naturwissenschaftlicher Verein. 

Freiburg tz. B., Naturforschende Gesellschaft. 

Göttingen, Kgl. Gesellechaft d. Wissenschaften. 

Graz, Naturwissenschaftlich Vereiern für Steiermark. 

Halle a. d. Saale, Kais. Leop. Carol. Akademie d. Naturforscher. 

a Naturforschende Gesellschaft. 

Heidelberg, Grossh. Badische Geol. Landesanstalt. 

Helsingfors, Administration des mines en Finlande. 

a Société de Géographie de Finlande. 

Innsbruck, Ferdinandeum. 

Kassel, Verein für Naturkunde. 

Klagenfurt, Berg- und Hüttenmiünnischer Verein für Küárnthen 

Kiel, Naturwissenschaftl. Verein für Schleswig-Holstein. 
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135, 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

a7at 

172 

173. 

174. 

175. 

176. 

174766 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 
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Krakau, Akademie der Wissenschaften. 

Lausanne, Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 

Leipzig, Naturforschende Gesellschaft. 

Verein für Erdkunde. 

Liége, Société Géologigue de Belgigue, 

Lisbonne, Section des Travaux Géologigues. 

London, Royal Society. 

Geological Society. 

Milano, Societa Italiana di Scienze Naturale. 

Reale Instituto Lombardo di Scienza e Lettere. 

München, Kgl. Bayerisches Staatsmuseum. 

Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschaften. 

Kgl. Bayerisches Oberbergamt. 

Napoli, R. Accademia delle Scienza Phisiche e Matematiche. 

Neuchátel, Société des Sciences Naturelles. 

New- York, Academy of Sciences. 

Osnabrück, Naturwissenschaftlicher Verein. 

Padova, Societa Veneto-trentina di Scienze Naturale. 

Palermo, Accademia Palermitana di Scienza Lettere et Arte. 

Paris, Académie des Sciences. Institut National de France. 

a 

a 

Société Géologigue de France. 

École des Mines. 

Club alpin francais. 

Pisa, Societ4 toscana di Scienza Naturale. 

Prag, Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, 
Riga, Naturforscher-Verein. 

Rio de Janeiro, Commission Géologigue du Brésil. 

Roma, Reale Accademia dei Lincei. 

Société Géologigue Italienne. 

Rostock, Verein der Freunde der Naturgesehichte in Mecklenburg. 

St.-Louis, Academie of Sciences. 

Santiago, Deutscher Wissenschaftlicher Verein. 

St.-Petersbourg, Académie Impériale des Sciences de Russie. 

Selmeczbánya, Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola. 

Stockholm, Académie Royale Suedoise des Sciences. 

Stockholm, Geologiska Föreningen. 

Bureau géologigue de Suéde. 

Strabburg, Kommission für die geologisehe Landesuntersuchung von ElsaB- 

Lothringen. 

Stuttgart, Verein für vaterlündisehe Naturkunde in Württemberg. 

Tokio, Seismological Society of Japan. 

Tokio, University of Tokio. 
a Imperial Geological Office of Japan. 

Irondhjem, Société Royale des Sciences de Norvége. 

Torino, Reale Accademia della Scienze di Torino. 

Venezia, Reale Instituto Veneto di Scienze. 

Washington, United States Geological Survey. 

Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 

a 

K. und k. Militüár-Geographisches Institut. 

Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der technischen Hochschule. 



KÖNYVJEGYZÉK. 89 

184. Wien, K. und k. Technisches und Administratives Militár-Komitee. 

185. a — Sektion für Naturkunde des österreichischen Touristenklubs. 

186. . a —— Kais. Akademie der Wissenschaften. 

187. . a — Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein. 

188. Würzburg, Physikalisch-medizinisehe Gesellschaft. 

189. Zagreb, Jugoslovenska akademia. 

190. Zürich, Eidgenössiches Polytechnicum. 

191. a Naturforschende Gesellschaft. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SZÁMÁRA 

AZ 1908-IK ÉVBEN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK 
JEGYZÉKE, 

VERZEICHNIS DER IM JAHRE 1908 FÜR DIE UNGARISCHE GEOLOGISCHE GESELLSCHAFT 

FINGELAUFENEN TAUSCHEXEMPLARE UND GESCHENKE, 

1. Cserepéldányok. 

Tauschexemplarve. 

Berkeley. Univ. of California, Bull. of the Dep. of Geology. Vol. I. No. 2—14, 

Vol. II. No. 2—12, Vol. III. No. 1—10, 12—22, Vol. IV. No. 1—19, 

Vol. V. No. 1—11, 13. [1893—1908]. 

— Bull. ofthe Agricult. Experiment Station of the Coll. of Agricult. of the Univ. 

of Calif. No. 128—133, 140—142, 145—154, 156, 158—191. [1901—1907]. 

— Report of the Work of the Agric. Experim. Station of the Univ. of Calif. 

1897—June 30. 1904. 

Berlin. Nature Novitates. Jg. XXX, No. 1—24. [1908]. 

— Bericht ü. d. Verlagstátigkeit von R. Friedlinder £ Sohn. No. LVIII, LIX 

[1907—1908]. 

Bruxelles. Ann. de la S0c. Royale Zool. et Malac. de Belgigue. T. XLI —XLII 

11906—19077]. 

Bucuresti. Anuarul Institutului Geologic al Romániei. Vol. I. Fasc. 2, 3; Vol. II. 

Fasc. 1. [1907-—1908]. 

Budapest. Annales hist.-nat. Mus. Nat. Hung. Vol. VI, pars 1—2. [1908]. 

— Jelentés a Magyar Nemzeti Muzeum 1907. évi állapotáról. (1908.] 

— Muzeumi és Könyvtári Értesítő. II. évf. 1—4. füz. [1908]. 

— A Muzeumok és Könyvtárak orsz. Tanácsának VI. Jelentése [1907]. 

— Földrajzi Xözlemények. XXXV. k. X. füz., XXXVI. k., I—IX. füz. — 

Abrégé. Vol. XXXV, livr. 9—10, Vol. XXXVI. 1—5. [1907—1908]. 

— Köztelek. XVIII. évf. [1908]. 

— Az Orsz. Magy. Gazdas. Egyes. 1907—8. Evkönyve. XVII. [1908]. 

— Polytechnikai Szemle. XII. évf. 1—36. [1908]. 

— Turisták Lapja. XIX. évf., 11—12, XX. évf. 1—10 [1907—8]. 

— Uránia. IX. évf., 1—12. sz. [19081. 

— Bányászati és Kohászati Lapok. XLI. évf. I. k. 1—12; II. k. 13—24. [1908]. 
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Budapcst. Magyar Katonai Közlöny I. évf. 1—12. füz. és külön füzete : A gyors- 

tüzelő ágyú, CsicsERrics Mixsától [1908]. 

— A Bánya. I. évf. 1—43. sz. [1908]. 

Danzig. Schriften d. Naturf. Ges. in Danzig. N. F. Bd. XII, 2. (1908. H.)] 

Graz. Montanzeitung. Jg. XV [1908]. 

Hannover. Jahresber. der Naturf. Gesellseh. 55—57. [1908]. 

Helsingfors. Bull. de la Com. Géol. de Finland. No. 19. [1908]. 

Kiew. Mémoires de la Soc. des Naturalistes de Kiew. T. XX, livr. 3. [1908]. 

Kobenhavn. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening. Nr. 13. [1907]. 

Kolozsvár. Erdély. XVI. évf. 11—12. sz. XVII. évf. 1—8. sz. [1907—8]. 

— Jelentés az Erdélyi Nemzeti Muzeum Könyvtára 1907. évi állapotáról. [1908]. 

Laibach. Carniola. Jahrg. I, Heft 1—IV. [1908]. 

— Jzvestja muzejskega drustva za Kranjsko. Letn. XVII, Ses. 5—6, Letn 

XVIII, Ses. 1—3. [1907—1908]. 

— Mitteil. d. Musealver. für Krain. Jg. XX, H. IV—VI. [1907]. 

Lima. Boletín del Cuerpo de Ing. de minas del Perú. No. 50, 53, 56—58, 

63—67. [1907—8]. 
Madison. Transactions of the Wisconsin Academy of sciences, arts and letters. 

Vol. XV, Part. 1—II. [1905—1907]. 

Magdeburg. Jahresber. u. Abhandlungen des Naturw. Vereins. 1904—1907. [1907]. 

Melbourne. Transact. of the Austral. Instit. of Mining Ingineers. Vol. XII. 11907]. 

México. Boletin del Inst. Geolég. de México. No. 23. [1906]. 

— Parergones del Instit. Geol. Tomo II. Nos. 4—6. [1908]. 

— Boletín de la Soc. Geol. Tomo II. [1906]. 

— Memorias y rev. de la Soc. cient. cAntonio Alzater. Tomo 24, Nos. 

10—12; Tomo 25, Nos. 1—2; Tomo 26, Nos. 1—3. [1907]. 

Milwaukee. Bull. of the Wisc. Nat. Hist. Society. Vol. 1, No. 1, 3—4; Vol. 2, 

No. 4; Vol. 3, No. 1—4; Vol. 5, No. 1—4; Vol. 6, No. 1—2. [1900—8]. 

Modena. La Nuova Notarisia. Ser. XIX, genn., apr., lugl., ottobre [19081]. 

Montana, Missoula. Bulletin of the University of Montana. No. 46, 48—49. 

[1907—8]. 

Nagyszeben. Verh. u. Mitt. d. Siebenb. Ver. f. Naturw. Bd. LVIL. [1908]. 

Newcastle-Upon-Tyne. Subject-Matter Index of mining, mechanical and me- 

tallurgical Literature for 1902 (19071. 

—  Transactions of the North of Engl. Inst. of min, and mech. Eng. Vol. LVI, 

part 6; Vol. LVIL, part 6—7; Vol. LVIII, part 1—6. [1907]. 

New-York. Bulletin of the geologic. Soc. of America. Vol. XVIII, [19071]. 

Novo-Alexandria. Annuaire géol. et min. de la KRussie. Vol. VILI, livr. 10 ; 

Vol. IX, livr. 7—9; Vol. X, livr. 1—6. (1907—8]. 

— Mémoires de I Inst. agronom. et forest. a Novo-Alexandria. Vol. XIX, livr. 2—3, 

[1908]. 
Ottawa. Annual Rep. of the geol. Surv. of Canada. Vol. XVI. [1906]. 

— Reports of the geol. Surv. of Canada No. 949, 953, 958, 968, 971, 977, 

979, 988, 992. [1907—1908]. 

— General Index to Reports 1885—1906. [1908]. 
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Ottawa. Summary Rep. of the geolog. Surv. Dep. of Canada for 1906. [1906]. 

— Summary rep. of the Dept. of Mines for 1907. [1908]. 

— E. J. CHamBERs : Canadas fertile Northland. (With maps). [19077]. 

— J. W. W. SpEsxcER: The Falls of Niagara 1905—6. [1907]. 
Palermo. Atti del Coll. degli Ingegn. e Architetti. 1907 gen.-dic., 1908 gen.- 

giun. [1907—8]. 

Paris. Bulletin de la Soc. Franc. de Minéralogie. Tome XXX, No. 7—9. Tome 

XXXI, No. 1—7. [1907—8]. 

— [La Feuille des Jeunes Naturalistes. IVe ser. 38e année, No. 447—456, 39e 

anné, No. 457—458. [1908]. 

Perugia. Rivista ital. di Paleontologia. Anno XIII, fasc. IV; Anno XIV, 

fasc. 1—IV. [1907—8]. 

Prag. Lotos. N. F. I. Bd., d. ganz. Reihe 55. Bd., Nr. 11. [19077]. 

— Sitzungsber. d. Deutsch. naturw.-med. Ver. f. Böhmen in Prag. Jg. 1900, 

N. B. XX. Bd., d. ganz. Reihe 48. Bd. Jg. 1906, N. F. XXVI. Bd., d. 

ganz. Reihe 54. Bd. (1900—19067]. 

Reichenberg. Rechenschaftsber. des Ver. d. Naturfr. 1906. [1907]. 

— Mitteil. aus dem Ver. d. Naturfr. 38. Jahrg. [1908]. 

Roma. Bollettino del R. Com. geolog. d "Italia. Anno 1907, N. 3—4 ; Anno 1908, 

N. 1—2. [1907—8]. 

— Appendice alle not. sism. delVanno 1904. 

— Terremoti, 1905. [1907]. 

Sarajevo. Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. XIX (1907), 4 ; XX 

(1908), 1—3. [1907—8]. 

Szent Pétervár. Bulletins du Com. géol. XXV, No. 10; XXVI, No. 1—10; 

XXVII, No. 1—3. 

— Mémoires du Com. géol. Nouvelle série. Livr. 22, 28, 30, 32, 34-—35, 

37—38, 41. —42. [1906—77]. 

— Travaux de la Section géologigue du Cab. de Sa Majesté. Vol. VIII, livr. 1. 

[1908]. 

— Comptes rendus des séances de la S0c. Imp. des Naturalistes de St.-Péters- 

bourg. 1907, No. 1—6. [1907]. 

— Travaux de la Société Imper. des Naturalistes de St.-Pétersbourg. Vol. 

XXXII, livr. 5, sect. de géol. et de minéra"og. [19071]. 

Sydney. Annual report of the Dep. of mines N. S. Wales, for the year 1907. [1908]. 

— Mineral ressources of the Dep. of min. and agricult. No. 12. [1908.) 

— Records of the Australian Museum. Vol. VI, No. 6; Vol. VII, No. 1. [1908]. 

— Report of Trustees for year ended 30 June 1907. (Australian Museum.) [19077]. 

— Memoirs of the geol. Surv. of N. S. Wales. — Geology 4, 6; Palxontology 

10, 13. [1907— 8]. 

— E. F. Pirrmas : Problems of the artesian water supply of Australia. [19087]. 
Temesvár. Természettud. Füzetek. XXXII. évf., 1. f.; [1908]. 

Topcka. Transact. of the Kansas Acad. of Sc. Vol. XXI, part I. [1908]. 

Upsala. Bull. of the geol. Instit. of the University. Vol. VIII, No. 15—16. 11908]. 

— Universitets Ársskrift 1907. Linnéfest-Skrifter. 3. [1908]. 
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Washington. Annual rep. (twenty-eighth) of the director of the U. S. Geol. 
Surv. 1907. [1907]. 

— Bulletin of the U. S. Geol. Surv. 304, 309, 311, 313, 316—340, 342— 346, 

348, 350. [1907—1908]. 

— Mineral resources of the U. S. Geol. Surv. 1906. [1907]. 

— Monographs of the U. S. Geol. Surv. XLIX. [1907]. 

— Professional Paper of the U. S. Geol. Surv. 53, 56, 62. [1906—1908]. 

— Water Supply and Irrig. Paper of the U. S. Geol. Surv. 195, 197—199, 

201—218. [1907—8]. 

— Annals of the astrophysical Observ. of the Smithson. Instit. Vol. IL (19087. " 

— Annual rep. of the Smithsonian Inst. for the year 1906. [1907]. 

— Annual rep. of the board of regents of the Smithsonian Institution. 

Report of the U. 5. Nat. Mus. 1907. [1907]. 

— Smithsonian Contributions to Knowledge. Part of vol. XXXIV (No. 16929. 

Part of Vol. XXXV. (No. 1723). [1907]. 

— Smithsonian Miscellaneous collect. Vol. XLIX, No. 1741 ; Vol. LI, No. 1791, 

1803, 1807 ; Vol. LILI, No. 1804—1805. Ouarterly issue Vol. IV, part 3—4 ; 

Vol. V, part 1. [1907— 8]. 

Wien. Abhandlungen d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. XVI, H. 2. [1907]. 

— Jahrbuch d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. LVIII, 1—3. [19081]. 

— Verhandl. d. k. k. geol. R.-Anst. Jg. 1907; No. 11—18; Jg. 1908, No. 1—14. 

[1907—8]. 

— Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums. Bd. XXI, Nr. 3—4; Bd. XXII, 

1. [1906—71]. 

— Abhandlungen der k. k. Geograph. Ges. Bd. VII, Nr. 1—2. [19081. 

— Mitteil. d. k. k. Geograph. Ges. Bd. 50, Nr. 10—12 ; Bd. 51, Nr. 1—8.[1907—8]. 

— .Verhandl. d. k. k. Zool.-Bot. Gesellseh. Bd. LVII, H. 10; Bd. LVIII, 

H. 1—9. [1907—8]. 

— Mitteil. d. Geol. Gesellsch. in Wien. Bd. I, H. 1—3. [1908]. 

—  Montanistische Rundschau. Jahrg. I, Nr. 1—7. [1908]. 
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HÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXXIX, BAND, JANUAR—FEBRUAR 1909, 1—2, HEFT. 

ÜBER FINEN INTERESSANTEN FALL ABNORMALER ENTWICK- 
LUNG VON NUMMULITES (HANTKENTIA) COMPLANATA LAM. 

Von J. PoPEscu-VOoITESTI. 

x 

Unter diesem Titel sendete Herr J. PorPEscu-VorrEsri der Redaktion 

im Juni 1908 einen Artikel ein. Mit diesem Aufsatze begab sich der unge- 

wohnte Fall, da8B ihm der Verf., ohne das Manuskript zurückverlangt oder 

die Redaktion auch nur von seinem Vorhaben verstándigt zu haben, auch 

den cBeitrágen zur Palüontologie und (Gteologie Österreich-Ungarns und des 

Orients;, zur Veröffentlichung übergab, in deren XXI. Band, III—IV. Heft 

derselbe auch erschien, als er hier bereits ungarisch und deutsch abgesetzt 

war. Unter solchen Umstánden sah sich die Redaktion veranlabt von der 

Publikation dieses Artikels zumindest in deutscher Sprache Abstand zu nehmen. 

Die Redaktion. 

ZWEIL NEUE GASTROPODEN AUS DEM UNGARISUHEN 
PLEISTOZAN. 

Von Dr. THEoDoR KoRmos. 

1. Buliminus (Chondrula) Horusitzkyi n. 

Testa dextrorsa, anguste rimata, graciliter elongata, eylindrica, 

spira regulariter attenuata, subtiliter striata. Anfractus 10, convexiusculi, 

leniter erescentes, ultimus "/z longitudinis occupans. Apertura parva; 

ovalis, dentibus cum duobus; uno in medio labro externe, altero 

lamelliformi in pariete aperturali. Peristoma acuta, non expansa, cum 

callo vix distincto et supra tuberculum ferente, juncta. 

Dim.: Alt. 15 mm, lat. 4 mm, apert. 3-8 mm. 

Locus: Nagybecskerek. 
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Gehüuse schlank, rechtsgewunden, zylindriseh oblong, eng geritzt, 

durchbohrt, beinahe ganz bedeckt, fein ge- 

streift; Gewinde nach oben regelmübBig ver- 

sehmülert. Die 10 Umgüánge sind leicht ge- 

wölbt, langsam und regelmübig zunehmend, 

der letzte breiter als der vorletzte und "4 

der gesamten  Gehüuselünge einnehmend. 

Mündung klein, oval, mit zwei Zühnen ver- 

I sehen, deren einer in der Mitte des AuBen- 

Fig. 1. randes, der zweite, lamellenförmige aber auf 

der Spindel steht. Mundsaum scharf, nicht 

ausgebreitet, die kaum bemerkbare Schwelle (Kallus) ist oben mit einem 

Höckerchen versehen. 

Dim.: Höhe: 15 mm, Breite: 4 mm, Mündungshöhe 3-8 mm. 

Fundort: Nagybecskerek. 

Mein geehrter Freund, Herr Sektionsgeolog HEINRICH HORUSITZEY, 

dem zu Ehren ich diese schöne Art benenne, fand dieselbe in der Um- 

gebung von Nagybecskerek, in pleistozáner LöBablagerung. 

2. Lithoglyphus antiguus n. 

Testa magna et alta, solida, imperforata, ruditer striata. Anfrac- 

tus 5, 3 inferi regulariter, 4—5. celeriter accrescentes et permagni, ul- 

timus antice valde descendens. Spira elevata, scalaris, conoidea ; tertiam 

partem altitudinis superans. Anfractus 4. et 5. cum crista spirali — 

plus minusve valida —  ornata, labrum externum propterea supra 

biangulatum. Apertura permagna, rotundato-ovato, columellari callo 

augusto, tumido, margine externo sat acuto. 

Dim.: Alt. 105—12-5 m, lat. 85— 105 mm. 

Locus: Pilismarót. 

Gehüuse dickschalig, grob und hoch, bedeckt genabelt, stark ge- 

streift; von den 5 Umgüngen nehmen die 3 ersten langsam, der vor- 
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letzte und letzte aber rasch zu, der letzte ist aubBerdem vorn tief 

herabgebogen. Das Gewinde ist konoidisech, etwas treppenförmig aus- 

gezogen und nimmt mehr als "3 der ganzen Gehüuselünge ein. Die 

zwei letzten Umgüánge tragen auf der Oberseite eine mehr oder weniger 

starke Spiralkante, welche auf dem Aufenrand der Mündung eine Aus- 

buchtung verursaeht. Von der letzteren abgesehen, ist die Mündung 

oval und nicht all zu grob. Der Kallus ist schmal und geschwellt, 

der Rand ziemlich scharf. 

Dim.: Höhe 10-5—12:5 mm, Breite 8-5 

Fundort: Pilismarót. 

Diese Form, welche ich ebenfalls Herrn HoRusirzkY verdanke, 

wurde bei Pilismarót in sandigem, unter typischen Steppenlöb gelager- 

tem Kies (höchstwahrscheinlich eine plei- 

stozüne  Donauablagerung)  vorgefunden. 

Herr HoRusirzkv hat diese schöne und 

bestándige Art in der genannten Ablagerung 
für háufig, ja sogar unter den dort gesam- 

melten sümtlichen Arten (Lithoglyphus 

naticoides FéR, Valvata naticina MKE, 

Neritina, danubialis (Mauwr.) C. PFR, Neri- 

tina transversalis (Z.) C. PFrR. und Flumi- 

nmina amnicum MüLnLn.) als vorherrschend 

befunden. Bei meinen Untersuchungen 

standen mir von dieser Form etwa 200 

Exemplare zur Verfügung. L. antiguus 

dachte ich eigentlich im ersten Augenbliek mit L. naticoides apertus 

Ksre. identifizieren zu können. Meine eingehenden Untersuchungen 

überzeugten mich jedoch davon, dab sich erstere von der letzteren 

wesentlieh  unterscheiden lábt, und da dieselbe den anderen Litho- 

elyphusarten noch ferner steht, müssen wir ihr in der Systematik eine 

neue Stelle sichern. 

Die Unterscheidungsmerkmale, welche diese beiden Arten trennen, 

dürften in vergleichender Gruppierung folgender Weise darzustellen sein : 

a) Die áubere Gestalt ist bei L. apertus gedrungen und mehr 

kugelig; bei L. antiguus hingegen viel schlanker, elliptiseh-konoidiseh, 

ja sogar etwas turmförmig. AuBerdem wird L. antiguus nie so grobB, 

wie L. apertus. 

b) Das Verhültnis der Gehüusehöhe zur Breite. Das 

Gehüuse ist bei L. apertus — wie dies aus obiger Beschreibung her- 

vorgeht — beinahe so hoch als breit, wogegen die Geháusehöhe bei 

L. antiguus die Breite weit übertrifft. Von L. apertus standen mir bei 

der Untersuchung 10 Budapester Exemplare (8 St. von HaAzav, 2 aus 

Füldtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 7 

10-5 mm. 

NANA 
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meiner Sammlung stammend) zur Verfügung. Dementsprechend führte 

ich die Messungen bei L. antiguus ebenfalls an 10 Exemplaren durch. 

Die Grenzen der MaBenvariationen sind: 

bei L. apertus: Höhe: 11 Ef mm ; Breite: 105—13 mm. 

c L. antiguus: a 105—125 a c 86—10 u 

Im Durchsechnitte ist also: 

bei L. apertus: Höhe: 125 mm; Breite: 115 mm. 

úr TEeanigúus se a Hán el c AZT 

Demnach ist bei L. apertus der Durchschnittsunterschied zwischen 

Gehüusehöhe und Breite blob 1 mm, bei L. antiguus aber 2 mm. Bei 

einzelnen Hxemplaren des L. antiguus wird dieser Unterschied noch aus- 

geprüágter, indem derselbe auch 3 mm übertrifit, was bei diesen Maben 

schon recht auffallend ist. Demgegenüber fand ich bei L. apertus 

unter den 10 abgemessenen ein Exemplar, bei welchem die Höhe mit 

der Breite übereinstimmt, und sogar ein solches, bei welchem die Breite 

die Gehüusehöhe mit 1 mm übertrifft. 
c) Das Verhültnis des letzten Umganges zum Gewinde. 

Die Höhe des letzten Umganges (vorn von dem oberen Mündungswinkel 

gemessen) variiert bei L. apertus zwischen 9—12 mm (Durchschn. 

10-6 mm), die des Gewindes zwischen 1—3 mm (Durchsehn. 2:5 mm). 

Wenn wir nun das Durchschnittsmab des letzten Umganges mit dem 

der Gewindehöhe teilen, können wir folgende Proportion aufstellen : 

esgdy ez ngék 
Woraus 

UZAZG ist; 

d. h. die Durchschnittshöhe des Gewindes (() betrágt "9: jener des 

letzten Umganges (01. 
Dieses Verhültnis modifiziert sich bei L. antiguus derart, dab die 

Höhe des letzten Umganges zwischen 773—9 mm (Durechschn. 779 mm), 

wogegen die des Gewindes zwischen 2:6—4 mm (Durchsehn. 3-3 mm) 

variiert. 

Diese MaCe verhalten sich also folgend : 

(Ge DA 
und somit ist 

UzZ 24G ; 

d. i. der letzte Umgang ist blob 2:4-mal so hoch als das Gewinde, was 

aber bei L. apertus nicht der Fall ist, da bei diesem — wie wir 

sahen — die Gewindehöhe nur "s: der Gesamthöhe ausmacht. 
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d) Die Kante, bezw. der Kamm ist bei L. aperlus immer nur 

ín der Form einer schwachen Spiralwulst vorhanden und zeigt sich 

gewöhnlieh nur auf dem letzten Umgange ; bei L. antiguus hingegen 

hat sich diese Kante meistens zu einem wirklichen Kamme entwickelt 

und beginnt bereits auf dem vorletzten Umgange. 

e) Der Callus columellaris ist bei L. aperlus breit zurück- 

gebogen und fast flach, bei L. antiguus schmal (höchstens "a so breit 

wie bei L. apertus) und stark konvex, angeschwollen. 

f), Der letzte Umgang ist bei L. aperlus breiter, d. i. höher 

und vorn kaum oder garnicht herabgebogen; bei L. antiguus dagegen 

schmiüler, d. i. niedriger und vorn tief herabgebogen. 

g) Die Mündung ist bei L. antiguus dem obengesagten ent- 

sprechend viel kleiner und — abgesehen von der oberen Ausbuchtung — 

rundlicher als bei L. apertus. 
h) Endlieh ist auch der Saum versecbieden; von der Seite be- 

trachtet, sehen wir nümlieh bei L. apertus um die Spiralkante einen 

Ausschnitt, was bei L. antiguus, dessen Saum gerade oder höchstens 

gegen die Mitte zu etwas bogig erscheint, nicht der Fall ist. 

Aus dieser langen Reihe der Verschiedenheiten geht klar hervor, 

daB L. antiguus mit L. aperlus nicht in identifizieren, und ihre Tren- 
nung nicht nur gerechtfertigt, sondern — in Anbetracht dessen, dab 

diese Art sich in einem wichtigen und charakteristisehen Horizont fin- 

den lábt — geradezu unvermeidlich ist. 

DIE GEOLOGISCHEN ERGEBNISSE DER TIEFBOHRUNG IN 
PILISBOROSJ ENO. 

Von ZOLTÁN SCHRÉTER. ! 

Die mineralogisch-geologische Sammlung des kel. Joseph-Poly- 

technikums erhielt durch die Freundlichkeit der Salgótarjáner $Stein- 

kohlenbergbau A.-G. ein von Pilisborosjenő herstammendes Bohrmaterial. 

Dieses Material konnte ich im Auftrage des Herrn Prof. Dr. Fr. SCHAFARZIK 

untersuchen und möchte ich über die Ergebnisse meiner Arbeit im fcl- 

genden in Kürze berichten. 

Die Bohrung betreffend kann durch die Freundlichkeit des Direk- 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologisechen Gesellschaft 

am 1. April 1908. 

TÁL 
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tors der Balgótarjáner Kohlenbergbau A.-G., Herrn F. Rorn, folgendes 

mitgeteilt werden. 

Die Stelle der Bohrung befand sich auf dem Gebiete zwischen 

den Ortschaften Pilisborosjenő und Üröm und wurde 1903 von der 

Gesellsehaft zu dem Zwecke niedergeteuft, um über das Vorhandensein 

oder Fehlen der im Vörösvár—Szentiváner Becken bekannten mittel- 

eozünen Braunkohle im kleinen Pilisborosjenőer Becken GewibBheit zu 

erlangen. Man drang mit der Bohrung bis 92 m hinab, doch endete 

dieselbe hinsichtlich der Kohlenschürfung ohne Ergebnis. 

Von dem Materiale eines jeden abgeteuften Meters stand mir je 

eine Menge von ungefáhr 20 cm? zur Verfügung, welche in petro- 

graphischer und paláontologischer Hinsicht eingehend untersucht wurde. 

Auf solche Weise konnte folgende Schichtenfolge nachgewiesen werden : 

I. Von der Oberfláche abwárts, von 0—4 m befand sich bráunlich- 

gelber Löb. Geschlimmt ergab derselbe zahlreiche abgerundete kleine 

Ouarzkiesel, Ouarzsand, ferner wenige Magnetit- und Limonitstückehen. 

Die Ouarzkiesel und der Ouarzsand können von dem am Aufbaue der 

nahen Bergschollen (Steinriegel, Nagy-Kevélyhegy) eine so bedeutende 

KRolle spielenden Hárshegyer Sandsteine hergeleitet werden. Auch we- 

nige unbestimmbare Fragmente von Schneckengehüusen fanden sich im 

Schlámmungsrückstande. 

II. Unter dem LöB wurde durch den Bohrer von 4—57 m unter- 

oligozáner Kisceller Tegel in  ansehnlicher Michtigkeit (53 m) auf- 

geschlossen. Der oberste, unmittelbar dem LöB untergelagerte 7 m mách- 

tige Schichtenkomplex der Kisceller Tegels ist gelblich, das im Tone 

enthaltene Bisen ist also in der Form von Ferrihydroxyd vorhanden. 

Die tiefer gelegene gröbere Masse des Kisceller Tegels hingegen ist 

blüulichgrau. Die Bohrprobe einer jeden Schicht des Kisceller Tegels 

lieferte . [Foraminiferen;  gröBere organische Reste hingegen fanden 

sich — auber den aus dem 9. m hervorgebrachten Ostreenfragmenten — 

nicht. Es ist zu bemerken, dab sich einige Schichten durch ihren 

Fossilienreichtum besonders auszeichneten, wührend sich in anderen 

nur sporadiseh einige Foraminiferen fanden. Fossilienreicher war das 

aus dem 9., 12., 29. und 30. m hervorgegangene Material, fossilienarm 

bezw. fossilleer war das Material des 40., 47., 55. und 56. m. Im allge- 

meinen stimmen die hier beobachteten Verháltnisse mit dem von HANTKEN 

aufgestellten Satze überein, daB die sandigen Scehichten des Kisceller 

Tegels sichtlich arm an Fossilien, die kaum sandigen Schiehten dagegen 

fossilienreicher sind. Die bestimmten Formen der Fauna sind folgende :! 

1 Die in Klammer ( ) gesetzten Zahlen geben die von der Oberflüche ge- 

rechneten Tiefen an, in welchen sich das betreffende Petrefakt fand. 
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Cyeclammina placenta Rss. sp. (vormals Haplophragmium acuti- 

dorsatum HANTx.) (10, 16, 17, 18, 31, 33). 

GC. latidorsata BoRw. sp. [vormals H. rotundidorsatum HANTK.! 

(6, 12, 25). 
Nodosaria acuminata HANTK. (30, 34. 

N. aff. budensis HANTK. (17). 
N. latejugata Güme. (12, 22, 32). 
N. filiformis D7ORB. [vormals Dentalina elegans pORB.] (17, 29). 

N. communis DORB. [vormals Dentalina . intermedia HAwnTrx.] (18, 

DON2I9 309 
Dentalina approximata Rss. (23, 29, 31). 

D. Vernewuili DORe. (25). 

Cristellaria Wetherelli Joses (vormals Gr. fragaria GümB.] (7, 9, 

10, 16, 30, 45). 
C. gladius Pmin. (9, 26, 49, 54. 

C. compressa DORB. [vormals (Gr. arcuala DORB.) (29, 49). 

C. cultrata MowxrrFoRTr [(vormals Robulina limbosa Rss.] (9). 

C. rolulata Lam. [vormals HRobulina depauperata Rss.] (9). 

Robulina arcuato-striata HANTK. (9. 109. 

R. inornata DORB. (9). 

R. Kubinyii HANnTKk. (38). 
Polymorphina  acuminata HANTK. (17). 

Uvigerina pygmaea DORB. (9, 10, 18, 30, 33, 34, 50). 
Tegxtularia carinala  DORB. beinahe in jeder Schicht. 

Bigenerina capreolus DORB. [vormals Schizopora haeringensis 

Güme.] (12, 29). 
Gaudryina Reussi HANTK. (27). 

(r. siphonella Rss. (36, 44, 48, 50, 57). 

Clavulina Szabói HANTK. beinahe in jeder Schicht. 

Heterolepa Dutemplei vORe. sp. (9). 
Anomalina aff. grosserugosa GÜMB. (vordem Truncatulina grosse- 

rugosa GümBe.) (14. 

totalia Soldamii DORB. (11). 

Bei der Schlámmung des Kisceller Tegels blieb immer eine gröbere 

Menge anorganischen Materials zurück, welches hauptsáchlich aus Ouarz- 

sand bestand. In dem Schlámmungsrückstande der höheren Schichten 

waren auber dem (Ouarzsande Limonit-, Mergel- und Kalzitstückehen, 

in jenem der tieferen Schichten hingegen Pyrit- und Kalzitfragmente 

zu finden. 

III. Unter dem Kisceller Tegel folgte von 57—60 m tonig-mer- 

geliger, kompakter, grauer O0uarzsand. Bei der Schlimmung erwies 

sich der überwiegende Teil der Bohrprobe, welehe nach Entfernung des 
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in geringfügiger Menge vorhandenen tonigen Bindemittels günzlich zerfiel, 

aus grauen, weiben und grünliechen Ouarzkörnehen bestehend. AuBer- 

dem kamen in dem Schlammungsrückstande kleine Ouarzkieselehen 

und Pyritstückechen vor. 

Organische Reste enthielten diese Schichten sowie auch die 

folgenden nicht. 

IV. Von 60—66 m folgte grauer, feinkörniger Ouarzsandstein mit 

mergeligem Bindemittel. Dieses Gestein führt viel Muskovit und stellen- 

weise auch Pyritkörnchen. 

V. Aus der Tiefe 66—71 m kam loser grauer und weiBer Ouarz- 

sand zutage. Dieser Sand ist wahrscheinlich als das Trümmermaterial 

des durch den schlagend arbeitenden Bohrer zertrümmerten festen Sand- 

steines zu betrachten. Nachdem dieses Bohrmaterial dem künstlich zer- 

trümmerten Materiale einzelner (im Steinbruche des Steinriegels bei 
Pilisborosjenő  aufgeschlossener Schichten) des Hárshegyer Sandsteines 

sehr ünlich ist, kann diese 5 m miüchtige Schicht mit Recht als Hárs- 

hegyer Sandstein betrachtet werden. 

VI. Die folgende Schichtengruppe, die bei 71—74 m festgestellt 

wurde, besteht vorwiegend aus durch Limonit gelbliehbraun gefárbtem 

Ton, welcher hier und da Ouarzkörnehen führt. In Wasser wird der- 

selbe nicht plastisch und klebt stark an die Zunge. (Nach Entfernung 

des Limonits mittels Salzsáure vor dem Lötrohre erhitzt, mit salpeter- 

sauerem Kobalt behandelt und dann neuerdings erhitzt, wird er cha- 

rakteristiseh blau [4/].) 

VII. Von 74—78 m folgte blüulichgrauer, blaugefleckter 

Ton, nach dessen Zerweichung kleinere oder grölbere, weibBlichgraue und 

bliulichgraue, pyrithaltige Tonstückehen, ferner in geringerer Menge 

bráunlichgelbe pyritfreie Tonstückehen und Ouarzkörner zurückblieben. 

Das Material dieser Schichten stimmt eigentlieh mit dem der sie über- 

lagernden überein, nur daB die in den höheren Schichten zwischen 

7929—74 m enthaltenen Pyritkörner und das die graue Fárbung ver- 

ursachende Fe O hier zu Ferrihydroxyd (/re, OH.) umgewandelt ist, wo- 

von die gelbliehbraune Förbung dieses Materials herrühit. 

VIII. Vom 79 m bis zur Sohle des Bohrloches bei 92 m erhielt 

man ein aus Dachsteinkalk- und Dolomittrümmern bestehendes Material, 

was darauf hinweist, dab man bei 79 m unter der Oberflüche schon 

das Grundgebirge erreichte. Es ist jedoch möglicb, da6 das aus ge- 

ringeren Tiefen (79—83 m) stammende Bohrmaterial, mit dem im Lie- 

genden der Hársbegyer Sandsteinschichten von mehreren Punkten 

bekannt gewordenen, aus Dolomit und Dachsteinkalk bestehenden zer- 

trümmerten Schutt identiseh ist. 

Die Ergebnisse der in Rede stehenden Bohrung können folgender- 
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mabBen zusammengefaböt werden: Das abgesunkene kleine Becken von 

Pilisborosjenő ist mit unteroligozánem Kisceller Tegel aufgefüllt worden, 

den der die Oberflüche bedeckende Löb überlagert. 

Was das Altersverháltnis des Kisceller Tegels zum Hárshegyer 

Sandstein betrifit, stimmen alle Geologen,! welehe das Budapester Ge- 

birge durehforseht haben darin űberein, dab von diesen beiden Bildun- 

gen, wo sie zusammen vorkommen, immer der Hárshegyer Sandstein 

der ültere, das Liegende ist, der Kisceller Tegel hingegen das Hangende, 

die jüngere Schichtengruppe darstellt. Das kleine Becken von Pilis- 

borosjenő wird teilweise durch Scehollen des Hárshegyer Sandsteines 
umsüumt, teilweise aber durch infolge Verwerfungen in ein höheres 

Niveau gelangte Schollen des Budapester Gebirges, an deren Aufbaue 

unter dem Hárshegyer Sandstein auch der obertriadische Dolomit und 

Dachsteinkalk teilnimmt. Am Rande des Beckens befindet sich nach 

dem Profil Prof. Dr. A. KocHs? an einer Stelle der obereozüne Num- 

mulitenkalk unter dem Hárshegyer Sandsteine und über dem Dachstein- 

kalk eingelagert. 

Auf Grund dessen erscheint die Folgerung als natürlieh, dab die 

bei der Bohrung aufgesehlossenen Schichtengruppen III, IV und V Hárs- 

hegyer Sandstein sind. Diese Bohrung zeigt zugleich, dab der Hárshegyer 
Sandstein am Grunde des abgesunkenen kleinen Beckens eleichfalls 

unmittelbar dem aus triadiscehen Bildungen bestehenden Grundgebirge 

aufgelagert, dab also weder die mittel-, noch die obereozáne Schichten- 
gruppe vorhanden ist. 

Einen interessanten Beitrag liefert diese Bohrung ferner auch be- 

züglieh der infolge Hinwirkung der Atmosphárilien eintretenden Um- 

wandlung des Kisceller Tegels. Der seit dem mittleren Oligozán an 

dieser geschützten Stelle — nümlich im Becken — lagernde, also von 

der Erosion verschonte, den Atmosphaárilien dagegen natürlieh dennoch 

preisgegebene Kisceller Tegel verwitterte, er wurde in einer von der 

Oberfláche gerechnet Müáchtigkeit von 7 m limonitisiert. 

1 Dr. K. HoFMANN: Die geologisehen Verhültnisse des Ofen-Kovácsier Ge- 

birges Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. geol. Anst. Bd. I, 1871. 

Dr. A. KocH: Geol. Beschr. d. S.-Andrá u. d. Pilisgebirges. Ebendort. 

Dr. FR. SCHAFARZIK: Die Umgebung von Budapest—Szentendre. Erlüute- 

rungen zu den geol. Spezialkarten d. Lünder d. ung. Krone. Herausgegeben von 

der kön. ungar. Geol. Reichsanst. 1902. 
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BARYT MIT ORIENTIERTER FORTWACHSUNG VON SAJÓHÁZA. 

Von KARL ZIMÁNYI.! 

(Mit Tafel I.) 

Im verflossenen Jahre wurde in Sajóháza (früher Nadabula, Komi- 

tat Gömör) am Bernardigang auf der VIII. Sohle der Karlgrube 

kristallisierten Baryt gefunden. In derselben KEisensteingrube kommen 

noch vor der schöne Albit? in gut ausgebildeten Rhomboedern der 

Siderit, der in Pentagendodekaedern kristallisierte Pyrit, weibBer (Juarz, 

dessen Kristalle oft tafelförmig ausgebildet sind nach einer m 110104 

Flöche und selten kristallisierter Ghalkopyrit. 
In Dobsina? und Dernő" ist das Vorkommen gleich, indem der 

Baryt ebenfalls auf Eisenspat sitzt. Der Baryt von Sajóháza ist graulich- 

weib und durchscheinend, nur die ganz kleinen Kristalle sind wasser- 

klar; die 2—15 mm groben Kristalle sind auf den gelblichbraunen, 

spátigen Siderit aufgewachsen und werden von grünlieh angelaufenen, 

kleinen Pyrithexaedern und weibem Ouarz begleitet. Die Kristalle sind 

gröbBtenteils makrodiayonal gestreckt, und zwar entweder nach (102) 

süulenförmig (Fig. 3 und 4), oder tafelig nach c 1001) (Bo dl adüs2ds 

viel seltener finden sich rhombische Tafeln (Fig. 5). Gewöhnlich ist nur 

das eine Ende der aufgewachsenen Kristalle ausgebildet, selten sind sie 

ihrer ganzen Lünge nach derart angewachsen, dab man an beiden 

Enden die Terminalenfláchen sieht. Manche Kristalle werden von gelb- 

braunem Limonit teilweise überzogen, zuweilen sitzen auch kleine Spat- 

eisensteinrhomboeder an denselben. 

Die Winkelmessungen an 26 Kristallen ergaben folgende Formen : 

f 1 v $12N a 1100, 74190, 

b 4010) 44102) 
, JODI f ( HAVA 0 Mage 

m Ezra e 40181 

441210; 1122; 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 5. Jüánner 1909. 

2 Magyarhoni Földt. Társulat Munkálatai 1870. 5. 192 und Földt. Közl. 1905. 

35. 191. 

3 Földt. Közl. 1896. 26. 357. 

4 Annales Mus. Nat. Hungar. 1907. 5. 560. 
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Von diesen sind die gewöhnlichsten, indem sie mit Ausnahme des 

Prismas an jedem Kristall ausgebildet waren c(001), 41102), m(110) 
und 01011); ziemlich hüufig sind b(010]), 7 (130), 21210), selten findet 

man a1100), y(122) und 9(012). Die Ouerfliche fand ich nur an den 

rhombischen Tafeln, die Brachypyramide hingegen nur an den süulen- 

förmigen Kristallen. 

Die Fláchen sind glatt und spiegeln gut, ausgenommen diejenigen 

von m (110), 0 1011) und 910124; die Prismenflichen sind gewöhnlieh 

matt und selbst beiden kleinen Kristallen haben sie schwachen Glanz; 

diejenigen von 0 (011) spiegeln zwar lebhaft, haben aber gestörte Oberflüche, 
an den gröBeren sieht man zuweilen schuppenförmige Wachstumsfiguren. 

Die Neigung des flacheren Brachydomas konnte wegen des sehwachen, diffu- 

sen Reflexbildes nur ganz annühernd bestimmt werden, das Zeichen folet 

jedoch aus den beiden Zonen [110:102— 221] und [001 :010 — 100]. 
AuBer den durch Messungen sichergestellten Formen findet man 

oft an den süulenförmigen oder oblongen, tafeligen Kristallen meistens 

eine, seltener zwei Brachypyramiden an den Kanten [O11:110]; die 

Pyramide mit der lüngeren Brachyachse ist mit gröberen Flüchen ent- 

wickelt. Am frei ausgebildeten Ende der Kristalle treten sie mit voll- 

záhbligen Fláchen auf, an den kleinen Kristallen als sehr schmale Strei- 

fen, an den groben mit breiten Flüchen (Fig 6 und 8), zuweilen die 

benachbarten Flüchen des Domas 01011) und Prismas m (011) an GröBe 
übertreffend. Ihre Öberfláche ist leicht gekrümmt parallel den Zonen- 

achse (011:110], hat schwachen Glanz und ist oft gestreift nach dem 

Polkanten [/-/l: hl]. Infolge diesen Flüchenbeschaffenheit waren die 

Reflexbilder sehr mangelhaft und die Messungen sehr sehwankend. An 

manchen Kristallen waren diese Pyramidenfláchen so grobB, dab sie auch 

Seitenkanten bildeten (Fig. 6). In den Kristallbildern konstruierte ich die 

fragliche Pyramide als 1154), um den Habitus der Kristalle zuveran- 

schaulichen, da in der Zone (011:110] diese Form den an einigen 

Kristallen gemessenen Winkeln am nüchsten steht. 

Gemessen:  (hkl):(011)— 13"15"/—13"949" ca. 

Berechnet: (154):(011)— 13914 

An welchen Kristallen 7 129 zur Entwickelung kam, waren neben 
den Flüchen dieser Pyramide zwischen d 1102) und m (110, kleine, glün- 
zende, schiefwinkelige Dreiecke zusehen, welche einer vizinalen Brachy- 

pyramide angehören ; ihre Neigung zu den Nachbarfláchen betrügt 197—3". 
Die gemessenen Normalwinkel sind mit den berechneten ! Werten 

in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

1 Denksehriften d. k. Akademie d. Wissen. Wien, 1872. 32. 30. 
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Gemessen : 

(102) — 61 

(102) — 45 

(102) — 51" 7" 
(001) — 38 54 
(001) — 52 48 
(010) — 50 48 
(110) — 28 31 
(110— 16 51 
(011) — 59 51 
(011)— 25 54 

Berechnet : 

DÚ AB 

38 

52 

50 

28 

17 

59 

26 

45 

61 

51 

43 

48 

34 

38 

51 

N0VS 35527. Kos 39 ÚT 

Die Kombinationen sind gröbPtenteils einfach, 

stische derselben bildete ich auf Tafel I ab. 

Rhombische Tafeln : 

(an m, d, o 

cm d, 0 ub 

cm ds 0, b; aBigsto, 

Makrodiagonal gestreckte Tafeln: 

d, m, 0 

, NM ooaBágret 

dm; 0, A 
, m, Ahklh, ro, (Big. 6) 

hkly (Fig. 8) 

(hklh, 0, m 

5 mo by (Big 2) 

, m, o, (hkl), o (Pig. 

Domatische Süulen: 

), 0, (hkl) (Fig. 10) 
6 (Jiklb, m, o (Fig. 7) 

MNUGSBŐ 

d, ( 

d, 

ÜST ae aOsd0 

ÜL ESKG MORE 

d, m, c, 0, y (Pig. 4) 

MKE SO DA BNESKB] 

m; cso, b, Adott, 7 
( AU MOS ÁDa 11kl), 7. 

92" 

28 

8 

47 

24 

40 

15 

49 

53 

23 

597 

einige charakteri- 
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Von besonderem Interesse sind bei diesen Barytvorkommen die 

orientierten Fortwachsungen, ühnliche sind an den Kalziten! einiger 

Fundorte ziemlich hüufig. Bei den Barytkristallen hingegen findet man 

genug oft solche mit einem trüben Kern von einfacher Kombination, 

umgeben durch eine durchsichtige Fortwachsung eines flüchenreicheren 

Kristalles. CoromBa ? beschrieb unlángst Baryte von Piemont, an welchen 

die Kristalle mit ursprünglieh rhombischen Umrissen bei den Weiter- 

wachsung rechteckige Umrisse erhielten und fláchenreicher wurden. 

Die Fortwachsungen an dem Baryt von Sajóháza sind von ganz 

anderer Art; an den frei ausgebildeten Enden der Kristalle sind alle 

acht Flichen der unbestimmbaren Brachypyramide gut wahrnehmbar ; 

vier Flichen sind gröber, die übrigen vier an der Fortwachsungsstelle 

kleiner, diese bilden mit den Flüchen 411024 einspringende Winkel 

(ig. 7). An der Stelle der kleineren Pyramidenflüche ist nicht selten 

ein mattgliünzendes Brachydoma mit gestörten Flöchenbeschaffenheit, 

dessen Zeichen an einem Kristall (Fig. 9) aus den Zonen bestimmt 

wurde. Diese orientiert weitergewachsenen Partien des Kristalles sprin- 

gen mehr oder weniger hervor; die nahe den einspringenden Winkeln 

gelegenen beiden Flichen des Spaltungsprismas kamen zuweilen nicht 

zur Entwickelung oder blieben nur ganz klein. Solche Fortwachsungen 

fand ich hüufig und zwar nur an den gröberen Kristallen. 

An den kleineren Kristallen wuchs die Pyramide noch weiter, so 

dab auch die spitzen Seitenecken zur Entwickelung kamen, welche zu- 

weilen von den kleinen Fláchen des Prismas m1110) modifiziert werden. 

Die Pyramide ist sozusagen guer gelagert zum ursprüngileh süulen- 

förmig ausgebildeten Kristall (Fig. 10). Hine gewissermaBen ühnliche 

Fortwachsung erwáhnt SADEBECK? an dem Baryt aus den Auvergne. 

Das Untersuchungsmaterial stammt aus der Sammlung des Unga- 

rischen National Museums, welches eine schöne Stufe der Munifizenz 

des Herrn Dr. ANDOR v. SEMSEY verdankt; einige Handstücke sammelte 

ich im verfílossenen Sommer in Sajóháza in den Bisensteingruben der 

Rimamurány-Salgótarjáner Hisenwerks Aktiengesellschaft. 

Die Kristallmessungen führte ich mit der gütigen Erlaubnis des 

Herrn Prof. Dr. J. KRENNER im mineralogisch-petrographischen Institut 

der Budapester Universitát aus; wofür ieh dem Herrn Professor auch 

an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank ausspreche. 

1 Természetrajzi Füzetek, 1886. 10. 289 und Földt. Közl. 1899. 29. 217. 

2 Prendiconti R. Accad. dei Lincei. 1906. (Ser. 5), II. Sem. 15. 421. pag. 

Fig. 1 und 428. pag. Fig. 6. 

3 A. SADEBECK : Angewandte Krystallographie, Berlin, 1876. 225. pag. X. Taf, 
Pig. 221. 



ÜBER DAS AUFSTEIGEN DER THERMALWASSER AN DIE 
OBERFLACHE. 

(Vorláufiger Bericht.) 

Von Dr. MoRxgirz v. PÁLrFY. 

Gegen Ende des Monats Mai 1908 befaBte ich mich mit den 

Thermen von Vichnyefürdő und bei dieser Gelegenheit fiel es mir auf, 

dab ein Teil der Thermalguellen hoch über dem allgemeinen Niveau 

an solchen Punkten entspringt, wo der hydrostatische Druck bei der 

Emporpressung des Wassers an die Oberfláche kaum in Betraeht kom- 

men kann (z. B. Vichnyefürdő, Gánóc usw.). Auch bei solehen Ther- 

men, die auf flachem Gebiete entspringen, wie die der Margitinsel und 

des Városliget (Stadtwáldchen) in Budapest, ist der Druck aus dem die 

Rolle des Wassersammelgebietes spielenden Gebirge kaum zu erwarten. 

Die das Wasser der Budapester Ouellen sammelnde Bildung — der 

Dolomit des Budaer Gebirges -— ist nümlich derart zerklüftet, dab das 

in den Rissen und Spalten sich ansammelnde Wasser nur unter dem 

Drucke einer entsprechenden Schicht eine hydrostatische Wirkung aus- 

üben könnte. Eine derartige Schicht kommt aber im Budaer Gebirge 

grobenteils in einem so tiefen Horizont vor, dab ihr die Ouellen einen 

hydrostatisehen Druck kaum zu verdanken haben dürften. 

Unter den Thermen Ungarns kann ich keine einzige als rein 

juvenil  betrachten. OÖOhne im geringsten bezweifeln zu wollen, dab 

solche, wo die Ouellen die auftreibende Kraft aus der Tiefe erhalten, 

im allgemeinen existieren, so spricht bei den ungarischen (Ouellen doch 

gegen einen rein juvenilen Ursprung die überaus verschiedene Tempe- 

ratur derselben und der Umstand, dab sie sümtlich nur auf guten Wasser- 

sammelgebieten entspringen. 

In der weiteren Verfolgung dieser Verháltnisse begann ich mich 

mit der Frage zu befassen, auf welche Weise das Aufsteigen der Ther- 

malwasser an die Oberfliche ohne gröBeren hydrostatischen Druck 

erklárt werden könnte. Das Ergebnis hiervon war die im weiteren kurz 

zusammengefabte  Theorie, welche ich samt den obigen Erwágungen 

Ende Mai 1908 erst meinen Kollegen Geologen WILHELM GÜLrL und 

Chemiker Dr. Koromaws Emszr, einige Tage spüter dann auch Herrn 

Chefchemiker Dr. ÁLEXANDER v. KALECSINSZKY ausführlich mitgeteilt und 
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gleichzeitig auch die Art und Weise des diesbezüglieh durehzuführenden 

Experimentes erörtert habe. Die Theorie ist folgende : 

Die Struktur der Thermalguellen beruht auf dem Gesetze der 

kömmunizierenden Röhren. In der einen Röhre derselben — im Wasser- 

sammelgebiete — sickert kaltes Wasser in den Gesteinspalten zur Tiefe. 

Wenn das Wasser die thermale $Spalte erreicht, erwüármt es sich dort 

durch das von unten empordringende heie Wasser, den Wasserdampf und 

die Gase. Auf diese Art gelangt in die andere kommunizierende Röhre war- 

mes Wasser. In Anbetracht der durch die höhere Temperatur verursachten 

Ausdehnung und geringeren spezifisehen Gewichtes der Wassersüule, wird 

die einsickernde kalte Wassersüule unbedingt einer höheren warmen 

Wassersáule das Gleichgewicht halten. Diese durch die Ausdehnung des 

warmen Wassers entstandene Höhendifferenz genügt, um dab das kalte 

Wasser das warme über die Erdoberfláche empordrücke, auch wenn sich 

die beiden in einem Niveau befinden. Mit Dr. K. Emszr stellten wir die 

Bohrtherme das Budapester Városliget betreflend auch annáhernde Be- 

rechnungen an, aus welechen sich auf Grund der Ausdehnung der Wasser- 

süule eine Höhendifferenz von ungefáhr 20—25 m für den Fall ergab, 

wenn wir voraussetzten, daB einsickerndes Wasser über dem Niveau 

der Donau keinen BinflubB ausübt und das spezifische Gewicht des auf- 

steigenden Wassers mit dem des einsiekernden eleich würe. Vor allen 

dreien der genannten Kollegen betonte ich jedoch, daB zur Rechtferti- 

gung dieser Theorie Experimente nötig sind, bei welchen die natür- 

lichen Verháltnisse möglichst getreu nachgeahmt werden. AuBer der 

Ausdehnung des Wassers sind nümlieh noch mehrere sehr bedeutende 

Faktoren zu berücksiehtigen. Namentlich ist vor Augen zu halten, dab 

der Salzgehalt des einsickernden Wassers viel geringer ist, wie der des 

thermalen Wassers und es fragt sich, ob durch das infolge des grö- 

beren Salzgehaltes sich einstellende grölbere spezifiscehe Gewicht die bei 

dem spezifiseh leichteren warmen SübBwasser eintretende Höhendifferenz 

nicht gánzlich aufgehoben wird. AuBerdem  enthült sozusagen jedes 

Thermalwasser auch verschiedene Gase; es muB daher unbedingt auch 

die nicht zu unterschüátzende emportreibende Wirkung dieser Gase in 

Betracht gezogen werden. 

Weiter befaBte ich mich mit dieser Frage nicht, wáhrend Dr. v. 

KALEcSIXSZKY den experimentalen Nachweis des obigen zum (Gegenstand 

des Studiums machte. 

Dr. A. v. Kazrcsisszky berichtete dann am 15. Feber in der 

Sitzung der III. Klasse der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 

und am 17. desselben Monats in der Fachsitzung der Ungarischen 

Geologisehen Gesellschaft über zwei Experimente, aus welchen hervor- 

ging, dab in der einen Röhre der entsprechend konstruierten kommuni- 
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zierenden Röhren eine 4-6 cm betragende Steigung des Wasserniveaus 

zu beobachten war, wenn dieselbe auf 1007 C erwármt wurde, wáhrend 

in der anderen Wasser von 127" C Temperatur zufloB. Durch diese 

Experimente hült Dr. v. Kaárgcsixszky nicht nur das Aufsteigen an die 

Oberfláche der Thermalguellen, sondern auch des Wassers gewöhnlicher 

artesiseher Brunnen für erklárlich. 

Die durchgeführten Experimente sind, meines Erachtens, für die 

Erbringung des Nachweises der im obigen das Aufsteigen der Thermal- 

wasser an die Oberflláche betreffend entwickelten Theorie nicht völlig 

ausreichend, da auch der grölbere Salzgehalt und die emportreibende 

Rolle der diesem entgegenwirkenden nicht absorbierten und freien Gase 

entschieden zu berücksichtigen sind. Der erstere wird das Aufsteigen 

der warmen Wassersüule sicherlieh etwas verhindern, die letzteren da- 

gegen dasselbe fördern. Diese Verhültnisse können sich von Fall zu 

Fall ándern und werden bei jeder aufsteigenden Ouelle den Gegenstand 

besonderer Erwágung bilden műüssen. 

Weitere Experimente und Datensammlung erscheint bei endgültiger 

Lösung einer so wichtigen Frage, wie es das Problem der thermalen und 

artesichen Wasser ist, nicht nur als begründet, sondern sozusagen als 

unerláblich. 

Budapest, 18. Feber 1909. 
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HErsgicH TAEGER: Die geologischen Verhültnisse des Vértesgebirges. 
Sonderabdruck aus den Mitt. a. d. Jahrbuche d. kgl. ungar. Geolog. 

Reichsanstalt. Bd. XVII, Heft 1, 5. 1—275, mit 11 Tafeln und 

40 Textillustrationen. 

Die ungarische geologische Literatur wurde durch ein gediegenes Werk 

bereichert. Diese Arbeit ist nicht nur deshalb wichtig, weil sie eine ausführ- 

liche Beschreibung des entsehieden am meisten vernachláBigten Teiles des 

Ungarischen Mittelgebirges liefert, sondern auch ihres monographischen 

Charakters halber. Die geologisehe Beschreibung betreffend ist man heute 

bereits im Zeitalter der Monographien angelangt und statt einzelnen ver- 

streuten Beschreibungen műüssen allmáhlien zusammenfassende Werke an- 

gestrebt werden. In der ungarischen geologischen Literatur beginnt diese 

Richtung sich erst jetzt einzubürgern, weshalb jeder diesbezügliehe Versuch 

mit Freude begrübt werden muB. Als Einleitung findet sich ein Literatur- 

verzeichnis, welches — soweit es sich auf die ungarisehe Literatur bezieht — 

ziemlich ersehöpfend ist. Wihrend Verf. die auslündisehen Werke blo8 dem 
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Titel nach anführt, wird die ungarische Literatur in Kürze besprochen und 

mit Bemerkungen begleitet. Bei dieser Besprechung der ungarischen Literatur 

wird die in neuerer Zeit erschienene Arbeit H. v. Srarrs ! besonders hervor- 

gehoben, welche das dem Aufnahmsgebiete des Verfassers benachbarte Gerecse- 

gebirge zum Gegenstand hat. Hierbei scheint Verf. die Lückenhaftigkeit des- 

selben nicht erkannt zu haben, da er bei Besprechung des lückenhaftesten 

.Teiles, der Stratigraphie, besonders betont, dab v. STAFF betreffs des Jura 

viel Interessantes mitteilt. Verf. mag versichert sein, dab gerade der strati- 

graphische Teil der das Gerecsegebirge behandelnden Arbeit am sehwüchsten 

ist, und betrefis des Jura nichts Neues enthált, oder wenn ja, so doch nur 

günzlich Falsches. 

Auf die die geographischen Verhültnisse des Gebirges skizzierende kurze 

Einleitung folgt der erste, der stratigraphische Teil. Es werden darin die 

einzelnen Bildungen in petrographiseher und faunistischer Beziehuug ein- 

gehend besprochen, die Entstehungsverhültnisse derselben untersucht und 

ihre fazielle Stellung festgesetzt. Es sollen hier die einzelnen Bildungen nicht 

eingehend besprochen, sondern nur hervorgehoben werden, dab auf Grund 

der Untersuchungen des Verf. an dem Aufbaue des Vértesgebirges Trias und 

Jura, sowie einzelne Glieder der Kreideformation teilnehmen ; auBerdem ist 

das Könozoikum durch eine lückenlose Reihe vertreten. 

Den Kern des Gebirges bildet die Trias, welche in der Form von ober- 

triadiscehem Hauptdolomit (norisch-juvaviseche .Stufe) und Dachsteinkalk (rhá- 

tische Stufe) entwickelt ist und zugleich die ülteste Bildung des Vértesgebir- 

ges darstellt. Doch muB die Aufmerksamkeit des Verf. auf die in der Um- 

gebung von Csákberény vorkommenden dunkelgrauen, bituminösen Kalke 

gelenkt werden, die dicht und fossilleer sind und muscheligen Bruch auf- 

weisen. Ihr Verhültnis zum Dolomit ist zwar nicht zu beobaehten, da sie 

nicht anstehend anzutreffen sind, doch stehen sie den Áhnlichen Gesteinen 

des Pilisgebirges sehr nahe; sie sind deshalb ülter als der Hauptdolomit zu 

betrachten und vielleieht zu den Raibler Schichten zu stellen. Demnach 

würen diese bituminösen Kalksteinedie ültesten Bildungen des 

Vértesgebirges, ebenso wie sie es im Budapester Teile des 

Ungarischen Mittelgebirges sind. 

Der Nachweis der Jurabildungen ist aussehlieBlieh ein Verdienst des 

Verf., dieselben waren aus dem Vértesgebirge bisher nicht bekannt. Im SW- 

Teile des Gebirges fand sich ein Brachiopoden-Crinoidenkalk, weleher als ein 

Vertreter des unteren und mittleren Jura betrachtet wird. Die in diesen 

Schichten gesammelten Fossilien sind sehlecht erhalten, die Artenbestimmun- 

gen oft unsicher, keine der angeführten Formen spricht für mittleren Lias, 

und doch hült Verfasser auch den mittleren Lias als in diesen Schollen ver- 

treten. Zu dieser Auffassung secheint er durch den Irrtum v. Srarrs verleitet 

worden zu sein, wonach letzterer die Brachiopodenkalke des Gerecsegebirges 

1 HANs v. STAFF: Beitrüge zur Kenntnis der strat. und tekt. Verhültn. des 

Gerecsegebirges. (Mitt. a. d. Jahrbuche d. kön. ung. Geol. Reichsanst. Bd. XV.) 
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unbegründeter Weise in den mittleren Lias versetzt. Da im Ungarischen 

Mittelgebirge die Brachiopodenfazies des unteren Lias nirgends vorhanden 

ist, so kann auf Grund der im Aufbaue des Gebirges sich zeigenden Gleich- 

förmigkeit auch die Brachiopodenscholle des Vértesgebirges als 

unterliassisch betrachtet werden. 

Der im NE-Teile des Vértesgebirges vorkommende Crinoidenkalk wird 

nach Erwágung der áhnlichen Bildungen des Mittelgebirges ganz richtig zum, 

Tithon gestellt. Es ist zu bemerken, dab die gelegentlich der Besprechung 

der Juraschichten ausgesprochenen Bemerkungen des Verfassers viele falsche 

Angaben und Auffassungen enthalten. So sind z. B. auch die die Schichten- 

folge des Kalvarienhügels bei Tata betreffenden Angaben falsch, doch gehört 

eine Richtigstellung derselben nicht in den Rahmen dieser Zeilen, umso- 

weniger, als diese Schichten eben jetzt eingehend untersucht werden. Auch 

jene Auffassung des Verf. kann nicht geteilt werden, wonach der untere 

Jura an die südalpine Ausbildung erinnert. Im ganzen Ungarischen Mittel- 

gebirge weist nümlich der Lias viel eher eine nordalpine als 

eine südalpine Ausbildung auf, whohingegen der Dogger und 

Malm von südalpinem Typus ist. 

Von Kreidebildungen ist nach Verf. im Vértesgebirge nur die untere 

Kreide (Barrémien) in der Form von Cephalopodenkalken und rudisten- 

führenden Ritffbildungen vorhanden. 

Der Schwerpunkt des Werkes liegt in der eingehenden Besprechung 

der stratigraphischen Verhültnisse der Tertiárschiehten. Besonders ist die 

Beschreibung der eozánen Bildungen hervorzuheben, die vielleicht die meisten 

neuen Beitrüge liefert. Es sollen die einzelnen Bildungen nicht detailliert 

werden, da auch eine ausführliche Besprechung der reichen Sehichtenfolge 

des Tertiürs die Rahmen dieser Zeilen übersehreiten würde, es möge nur 

auf die Beschreibung des Verf. verwiesen werden, in welcher auf eine genaue 

Feststellung der einzelnen Horizonte, auf die Bestimmung der Fazies und 

auf die Fauna Gewicht gelegt wird. Mit ühnlicher Ausführlichkeit werden 

auch die oligozánen, mediterranen und pannonischen Biidungen behandelt. 

Betreffs der letzteren mub bemerkt werden, dab dem Verf. Dr. I. LÖRENTHEYs : 

cBeitrüge zur Fauna und stratigraphisehen Lage der pannonischen Bildun- 

gen der Umgebung des Balatonseess,, welches Werk 1905 von der Balatonsee- 

Kommission herausgegeben wurde, nicht bekannt zu sein scheint. Wenn es 

ihm bekannt gewesen würe, würde er vieles anders besehrieben haben. Er 

würde einerseits nicht die unrichtige Benennung cpontisches Stufe gebraucht, 

andererseits von einer Horizontierung innerhalb des Congeria rhomboidea- 

Horizontes auf Grund der Viviparen, und eventuell auch von einer Drei- 

teilung der pannonisehen Stufe Abstand genommen haben. In dem die 

pannonischen Fossilien behandelnden Abschnitte finden sich viele auf Grund 

der über die Umgebung des Balatonsees verfabten Haravárssehen Arbeit 

unrichtig bestimmte Arten. So Valvata helicoides statt Valv. simplex FucHs 

var. bicincta VucHs, —  Planorbis Krambergeri statt Odontogyrorbis Kram- 

bergeri HaALav. sp., — Pupa callosa Harzav. statt Pupa (Leucochila) Noszle- 
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tiana Dur. — und Pupa Berthae Hazav. statt Geryechium minimum MüÜLL. 

foss. Alle diese falschen Bestimmungen wurden in LŐRENTHEYs Arbeit richtig- 
gestellt. 1 

Die Übersicht der das Gebirge aufbauenden Bildungen wird durch Ta- 

bellen erleichtert, welche die Schichten des Vértesgebirges mit den ent- 

sprechenden Bildungen der übrigen Teile des Ungarischen Mittelgebirges sowie 

auslándiseher Gebiete vergleichen. 

Im tektonisehen Teile wird die Tektonik der einzelnen Schollen geson- 

dert behandelt. Die heutige Schollenstruktur des Vértesgebirges ist das HEr- 

gebnis der Brüche zweier tektonischer Phasen. Die eine Bruchrichtung ver- 

láuft parallel zur Streichrichtung des Gebirges NK—SW-lich, die andere senk- 

recht hierauf, NW—SE-lich. Betreffs des Alters der Brüche gelangt Verfasser 

zu dem Schlusse, da8B die Dislokationen, von denen die ülteren Bildungen: 

Trias, Jura und Kreide betroffen wurden, vor dem Bozün eintraten, da sich 

das Eozün auf dem in seinen Hauptzügen schon fertigen Gebiete in der Form 

von Buchten und Becken abgelagert hat. Das genaue Alter dieser práeozánen 

Brüche konnte nicht ermittelt werden; Verf. stellt dieselben an die obere 

Grenze der Kreide. Das Fehlen von mittleren Kreideschichten auf dem Ge- 

biete des Ungarischen Mittelgebirges, sowie die wesentliche Abweichung 

zwischen der Lagerung der unteren und jener der oberen Kreide weisen 

darauf hin, dab die Brüche vielleieht sehon in der mittleren 

Kreide erfolgten. 

Wáhrend die sichere Feststellung der álteren Brüche mit viel Sehwierig- 

keiten verbunden ist, sind die jüngeren, das Gebirge in Schollen zergliedern- 

den Brüche sicher zu bestimmen. Diese Brüche fallen in die Streich- 

richtung der Schichten oder sind senkrecht darauf und alt- 

miocünen Alters. Lángs der Brüche kommen alle Arten von vertikalen 

Verschiebungen vor; das (Gebirge ist in Schollen zerrissen, es entstanden 

Staffelbrüche, Horste, Becken. Durch diese Brüche wird nach Verf. auch die 

bedeutende Máchtigkeit des Dolomits erklárt. Unter den mit den Brüchen 

in Verbindung stehenden Verwerfungen unterscheidet Verf. auch einen 

.Sehuppenbruch; ; hierunter versteht er ein gleich orientiertes Bruch- 

system, lüngs welchem eine Scholle der anderen lokal überschoben ist. 

Im weiteren werden die einzelnen Brüche eingehend besprochen, 

wovon hier nur der löngstbekannte — auch durch Erdbeben erwiesene — 

Ouerbruch von Mór— Bodajk—Székesfehérvár, sowie der Löngsbruch von 

Kozma— Csákberény erwáhnt werden mag, welch letzterer die 8-lichen Zwei- 

drittel des Gebirges zu einer Doppelseholle gestaltet. Es wáre interessant gewesen 

auch des Verhültnisses zwischen den tektonisehen Linien und den auf dem 

Gebiete vorgekommenen Erdbeben zu gedenken, was umso leichter gewesen 

würe, als diese BErdbeben schon auf moderner seismologischer Grundlage 

bearbeitet worden sind. 

Der Aufbau der infolge der Brüche entstandenen Schollen und Becken 

wird eingehend behandelt und durch zahlreiche Profile veranscbaulicht. Unter 

letzteren erscheinen diejenigen einigermabBen befremdend, die das Grundgebirge 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. S 
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als bhorizontal gelagerte Schichtenfolge abbilden. Hine solche ungestörte La- 

gerung ist auf dem von wiederholten und zahlreichen Brüchen durchzogenen 

Gebiete nicht wahrscheinlich. Besonders bezieht sich dies auf die die Lage- 

rung der Fornaer Schichten am Granásihegy darstellende Fig. 33. unter 

deren horizontalen Dolomitschichteu die bereits erwáhnten bituminösen Kalke 

bei einer derartigen Lagerung kaum zutage treten würden. 

Im der erdgeschichtlichen Übersieht sind alle jene Veründerungen zu- 

sammengefabBt, welche das Vértesgebirge in den verschiedenen Perioden seiner 

Entstehung erlitten hat. Aus der Geschichte des Mittelgebirges dürfte die zwischen 

der Trias und dem Jura eingetretene kurz anhaltende, negative Strandverschie- 
bung hervorzuheben sein. Die Auffassung des Verf. betreffs der Begründung 

der Lückenhaftigkeit der jurassischen Schichtenfolge, wobei er zur Annahme 

der Neumarkgschen Auffassung neigt, kann nicht geteilt werden. Die zwischen 

den einzelnen Bildungen vorhandenen Lücken können nümlich im Unga- 

riscehen Mittelgebirge nahezu in jedem Falle durch Strandverschiebungen 

erklürt werden, was an anderer Stelle demnüchst eingehender besprochen 

werden wird. 
Bei der weiteren Erörterung der palöogeographischen  Verhültnisse 

kommt, dem stratigraphischen Teile entsprechend, der Skizzierung der eozü- 

nen und übrigen tertiüren Momente eine groBe Rolle zu; auch werden im 

LDaufe derselben die klimatisehen Verhültnisse besprochen. 

In dem die Arbeit beschieBenden palüáontologischen Anhang findet sich 

die Beschreibung der gesammelten Fauna und Flora. Ohne Zweifel zeugt es 

von groBem FleiB seitens des Verf., dab er die gesammelten Fossilien, Pflanzen 

sowohl wie Tiere selbst bearbeitet hat. Ohne die Richtigkeit seiner  Bestim- 

mungen bezweifeln zu wollen, glaube ich, da$ die heutigen, auch die ge- 

ringsten Details berücksiehtigenden, völlig spezialisierten Untersuchungsme- 

thoden die Erlangung von gleich guten Ergebnissen auf so versehiedenen 

Untersuchungsgebieten nahezu ausschlieBen. Es ist wohl wahr, dab ein Geo- 

log auch ein guter Palüontolog sein und auf allen Gebieten der Palüáozoo- 

logie bewandert sein mubB, doch würe es übertrieben, von ihm die Bearbeitung 

der selten vorkommenden und vielleicht noch seltener sicher bestimmbaren 

Pflanzenreste verlangen zu wollen. Das wenige Material, das aus den Erd- 

schichten zutage gebracht wird, kann auch von den Spezialisten — wohl bes- 

ser — erledigt werden. Es scheint jedoch, daf Verf. die ülteren tertiáren 

PAanzen, die nach ihm subtropischen Charakters sind, deshalb be- 
arbeitete, um Beweise für seine die klimatisehen Verhültnisse betreffende Auf- 

fassung zu erhalten. : 

Bei der Beschreibung der Fauna gebührt natürlich wieder den eozünen 

Formen der Vorrang. Aus der Trias werden Megaloden, aus dem Jura einige 

Brachiopoden besechrieben, darunter aRhinchonella Hofmamni BöcrH," welche 

jedoch nach HrIcHENBAUM-FRAUSCHER und Haas-BösE! in die Gattung Rhin- 

1 Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. 33. — Die Brachiop. v. Südtirol u. Venetien. 

Monogr. d. Gattung Rhynchonellina. 
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chonellina GEMMELARO gehört. Von den aus der Kreide besechriebenen drei 

Desmoceraten erwies sich D. Kíiliani als neu. Von den aus dem Hozün be- 

sehriebenen Arten sind die folgenden neu: Anomia primaeva DEsH. sp. var. 

obtruncata, Ostrea Frechi, Exogyra perparcula, IF. sphacroidea, Congeria 

Oppenheimi, Lucina nana, Cytherea tokodiensis, Gytherea vértesensis, Gythe- 

vea pseudopetersi, Gytherea fornensis, Teltina ? baconica. Pholadomya Lóczyi. 

AuBerdem werden noch einige neue Varietáten vesechrieben. Die neuere Hin- 

teilung der Nummuliten wird vom Verf. auBer acht gelassen, wohl nur aus 

Beguemlichkeitsrücksichten. AubBerdem ist er auch in der Zusammenstellung 

der Synonymen nicht konseguent, insofern er einmal alle Synonymen an- 

führt, ein andermal hingegen nur einige oder gar keine. 

Mit den beschriebenen Formen der Hozüánschichten ist die Fauna der- 

selben bei weitem nicht erschöpft. In der geologisehen und paláontologisehen 

Universitátssammlung Budapest befindet sich ein viel reicheres Material, und 

auch Verf. selbst erwáhnt, dab er sich mit der Fauna der cFornaer Schich- 

ten, demnüchst eingehend monographiseh zu befassen gedenkt. 

Aus alldem geht hervor, dab sich Verf. mit groBer Fachkenntnis und 

anerkennenswertem Fleib seiner Aufgabe entledigte. In seiner Arbeit gab er 

eine Beschreibung des Vértesgebirges, wie sie der (Geolog ebenso benützen 

kann wie der Geograph; der gröbte Teil des Werkes enthült abgeschlossene 

Tatsachen, die in ihren Hauptzügen schon heute als völlig festgelegt ersceheinen 

und die höchstens nur geringfügige Anderungen zulassen. 

Ein besonderer Vorteil des Werkes liegt in der reichen Illustration des- 

selben, welche die Opferwilligkeit der kön. ungar. Geologischen Reichsanstalt 

begnügt. Vapász 
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eruptionen vor und sehr háufig sind auch liparit- und dazitartige Gesteine 

zu beobachten, welche dem Zuge der Klippenkalke folgen. Auf die Klippen- 

kalke folgt Karpathensandstein, dessen Lagerungsverháltnisse sehr ver- 

wickelt sind, indem der Sandstein hüufig zwischen den Melaphyrtuff und den 

Klippenkalk eingefaltet erscheint. 

7. Dr. Orrokag Kapic: Die geologiscehen Verhültnisse des Berglandes 
am linken Ufer der Maros in der Umgebung von Tisza, Dobra 

und Lapugy. S. 103—110. 

Zum Paláozoikum sind Kalkstein, Ouarzit und Tonschiefer zu stellen ; 

hierauf folgen Kreidesedimente, Sandsteine, Ouarzitsandsteine und Ton- 
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schiefer, doch ist die Verbreitung derselben untergeordnet, Eine gröBere Rolle: 

spielt auf dem Gebiete das Mediterran, welches sich in unteren sandigen 

Ton und in Leithakalk gliedert. Aus der Umgebung-von Pánk führt Verfasser 

auch eine gröBere Fossilienliste an. Die pannonische Stufe wird durch 

eisenhaltigen Schotter und gelben Sand vertreten, doch konnte das Alter 

dieser Bildungen auf Grund von Fossilien nicht nachgewiesen werden. Zum 

Diluvium gehört bohnerzführender Ton, die noch jüngeren Bildungen — 

wie die Terrassen von Gerend und Abucsa — sind altalluvial. Von Eruptiv- 

gesteinen kommen Diabas, Andesit, sowie Tutff und Konglomerat des letz- 

teren vor. 

8. Dr. FRANz ScHAFARZIK: Die geologischen Verhültnisse der Umgebung 

von Ruszkabánya. S. 111—123. 

Über den kristallinisehen Sehiefern, die zur II. und III. Gruppe 

gehören, folgen unmittelbar Kreidesedimente, welche auf Grund der darin 

spárlich vorkommenden Versteinerungen zur turonisehen, campanischen und 

danischen Stufe zu stellen sind. Letztere tritt besonders bei Ruszkabánya in 

den Vordergrund und es sind hier im Danien auch Kohlenflöze bekannt. 

Von Eruptivgesteinen kommt in einzelnen Güngen, mehr untergeordnet 

Melaphyr vor. Sein Alter konnte nicht bestimmt werden, soviel ist jedoch 

gewiB, daB derselbe jünger ist als die anderen Eruptivgesteine des Gebietes, 

d. i. der augitmikrolitisehe Porphyrit, die glasige, mit lockeren Aus- 

wurfsprodukten (Asche) erfüllte Biotitlava und der Augit-(Amphibol-) 

Porphyrit, deren Eruption in die obere Kreide zu stellen ist. 

9. Dr. Moxirz v. Párrx: Der westliche und südliche Teil des Cselrás- 

gebirges. 5. 124—133. 

Die ültesten Bildungen des aufgenommenen Gebietes sind mehr oder 

weniger kristallinisehe Schiefer, die von Dr. FR. Baron Nopcsa jüngst als kar- 

bonisech beschrieben wurden. Auch tithonische Klippenkalke kommen 

vor, spielen jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Die Kreide konnte auf 

Grund von Versteinerungen nachgewiesen werden. Diese Bildung kommt im 

SW-lichen Teile des Gebietes vor und gliedert sich in Neokom und Ceno- 

man ; ersteres wird hauptsüchlich durch Tonschiefer und kalzitaderige Sand- 

steine, letzteres durch helie dünnschichtige Mergel vertreten. Fine groBe Rolle 

kommt auf dem begangenen Gebiete dem Mediterran zu; besonders müchtig 

entwickelt ist die untere Partie desselben. Diese besteht aus rotem Ton, 

worauf rötlich-violetter Sand, Sandstein und Konglomerat folgt, wührend die 

Grenze gegen das obere Mediterran durch losen Sand bezeichnet wird. Den 

obersten Schichten des unteren Mediterrans ist Liparittuff eingelagert. Zu 

der auf das Mediterran folgenden sarmatischen Stufe gehören Schotter 

und schieferiger Ton mit Blattabdrücken, hierauf folgt fossilienführender 

Kalkstein. Das Diluvium wird durch einzelne Terrassen und den gröbten 
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Teil der Kalktuffe vertreten. Das ülteste Eruptivgestein des Gebietes ist der 

Porphyroid, der den angeblichen Karbonschiechten eingelagert ist. Auber- 

dem kommt noch Augitporphyrit, Liparit (mediterran)  Amphibol- 

andesit, Dazit und Augitandesit vor. 

10. Junius Hanavárs: Der geologische Bau der Umgebung von Szerda- 

hely —Koncra. S. 134—144. 

Der S-liche Teil des Gebietes ersecheint von kristallinischen Schie- 

fern aufgebaut, welche zur II. Gruppe gehören. Hierauf folgt obere Kreide, 

welche aus Sandstein besteht. Die oberen Kreideschichten erstrecken sich am 

FuBe des Hochgebirges, wáhrend im Hügellande die ülteste Bildung bereits 

zum Mediterran gehört. Dieses ist stellenweise sichtbar den kristallinischen 

Schiefern aufgelagert. Über dem Mediterran folgt Tonmergel, darüber aber 

glimmeriger Sand, dem dünne, mehr tonige Schichten eingelagert sind. Mmm 

Hangenden des Sandes ist bei Doborka blauer Ton zu beobachten. Die pan- 

nonische Stufe ist als ziemlich müchtige Schichtenfolge vertreten. Zu unterst 

lagert fossilienführender gelber Ton, darüber folgen in bedeutender Michtig- 

keit sandige Sedimente, dann blüulicher Ton, sehlieBlieh gelblieher Tonmergel. 

/ 

11. LupwiG RorH v. TELeGD: (reologischer Bau des Siebenbürgisehen 
Beckens in der Umgebung von Balázsfalva. S. 145—150. 

Prütertiáre Bildungen sind auf dem Gebiete nicht vorhanden. Die ülteste 

Bildung ist das Mediterran, welches überwiegend aus schieferigen, harten 

Tonmergeln besteht, in denen Dazittuffeinlagerungen vorkommen. Diese medi- 

terranen Schichten führen Reste von Sübwasserorganismen. Die sarmatische 

Stufe wird durch Sand vertreten, welcher charakteristisehe Fossilien führt. 

Die pannonische Stufe spielt auf dem begangenen Gebiete eine bedeu- 

tende Rolle. Zu unterst lagert fossilienführender mergeliger Ton, über welchem 

sechotteriger, Sandsteinkonkretionen führender Sand, hierauf aber wieder mer- 

geliger Ton folgt. Den pannonischen Schiechten ist in einzelnen Partien 

Augithypersthenandesittuff aufgelagert. 

12. Anron LACKNER: Bericht über meine im Jahre 1906 durehgeführte 

geologische  Aufnahme in dem Hochgebirge bei Szászváros und 

Kudzsir. S. 151—156. 

Die kristallinischen Schiefer werden auf diesem Gebiete durch 

Muskovit-Biotit-Glimmerschiefer, Gneisse und Amphibolite vertreten. Auberdem 

kommen nur noch Eruptivgesteine, namentlich Serpentine, Granite, Por- 

phyre und Pegmatite vor. 
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13. Dr. Hugo v. Böckn: Über die geologische Detailaufnahme des in 
der Umgebung von Nagyrócze, Jolsva und Nagyszlabos gelegenen 
Teiles des Szepes-Gömörer Erzgebirges. 8. 157—159. 

Die am meisten verbreitete Bildung des Gebietes ist das Karbon, 

welches nach oben zu unmerklich in das Perm übergeht. Auch Trias kommt 

vor, jedoch nur im 5-lichen Teile des Gebietes. 

14. FRasz Bönm: Reambulation zwischen Csetnek und Henckó. 

S. 160—171. 

Es gelang Verfasser nachzuweisen, dab die von VIKTOR v. PAUER aus 

den Gebieten des Na Ivadjo, Kivesvadjo und Saer als Schiefer besehriebenen 

Gesteine Porphyroide sind und daB hingegen einzelne bisher für Porphyroide 

gehaltene Gesteine — so auch dasjenige des Marchibelberges — als Schiefer und 

Ouarzite betrachtet werden müssen. Diese Bildungen sind unter karboniseh; 

auBerdem kommt auf dem (Gebiete nur oberes Karbon und Perm, sowie 

Alluvium vor. 

15. HErmwRrIcn Honusrrzky: (Greologische und bodenkundtiche Beschrei- 
bung des westlichen  Teiles des ungarischen kleinen Alföld. 8. 172—186. 

Aus dem geologiscben Abschnitt geht hervor, da8 das Gebiet aus Granit 

und Diorit, aus pannonischen Sedimenten, fraglichem levantinischen Schotter, 

Diluvium und Alluvium aufgebaut ist. Im bodenkundlichen Teile findet sich, 

nach Beschreibung des KoPzcxgYschen Bodenaushebungsapparates, die Zusammen- 

fassung der Ergebnisse der physikalisehen Untersuchung von vier Boden- 

arten (alluvialem kalkigem schlammigen Sand, kalkigem sandigem Schlamm, 

diluvialem Landlöb und sehlieBlieh einer Bodenart, welche zwischen dem 

DLand- und Sumpflöb steht). Von Bodenarten kommen auf dem Gebiete vor: 

lángs der kleinen und groBen Donau Vályog mit Anschwemmungssehlamm 

im Untergrund, welchem wieder Schotter unterlagert. Auf der Insel Csalló- 

köz herrscht eine humose. tonige Bodenart vor. Der Sur bei Szentgyörgy ist 

ein torfiges Moorgebiet; hier findet sich Moorboden. An den Lehnen 

des Gebirges kommen schlieBliceh LöBflecken vor mit kalkigem Vályog- 

oberboden. 

16. Dr. AuREL LIFFaA: (Geologische Notizen aus dem (rerecsegebirge und 

dessen Umgebung. 3. 187—202. 

Von den das Gebiet aufbauenden Gesteinen hat der obertriassisehe Do- 

lomit und Dachsteinkalk in bodenbildender Beziehung nur geringe Bedeutung. 

Noch unbedeutender ist in dieser Hinsicht der Liaskalk sowie der Neokom- 

sandstein. Letzterer verwittert zu rotem Ton. Die tonigen Schichten des 

Bozán liefern einen bindigen Tonboden, die sandigen hingegen Sandober- 
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boden. Die Oligozünschichten verwittern bald zu Ton, bald zu einem losen, 

grauen, etwas schotterigen Sand, je nachdem sie aus Ton oder Sandstein 

bestehen. Wichtig ist die bodenbildende Rolle der pannonischen Schichten. 

Diese Schichten liefern meist einen schotterigen Sandboden, hier und da 

kommt aber auch schotteriger sandiger Ton vor. Im Unterboden ist bindiger 

Ton vorhanden. 

17. EmERrcH Timkó: Agrogeologische Notizen aus der Umgebung von 

Budapest. 8. 203—213. 

a) Die Umgebung von Budapest—Kerepes— Dunakesz. Die ülteste Bildung 

des Gebietes ist das untere Mediterran, das jedoch in bodenbildender Be- 

ziehung wenig Bedeutung besitzt. Der schotterige Kalk und die hürteren Kalk-, 

d. i. Celleporenbünke liefern einen braunen, sandigen Tonboden mit Stein- 

trümmern. Der Pyroxenandesittuff verwittert zu eisenhaltigem, tonigem Sand, 

gelblichem sandigem Ton und grandigem Nyirok. Der Oberboden der panno- 

nischen Schichten ist ein toniger, bezw. kalkiger und sandiger Vályog. Hier 

und da, besonders auf bewaldeten Gebieten kommt auch roter Ton vor. Hine 

viel grölere Verbreitung als die angeführten Bildungen weist der diluviale 

Sand und Schotter auf. 
b) Das Besitztum Mácsa des kgl. ungar. Krongutes. Mit der Aufnahme 

dieses Besitzes beginnt die agrogeologische Erforschung der an das Gebiet 

anstobenden Krongüter. Am Aufbaue des Gebietes beteiligen sich Pyroxen- 

andesit, dessen Tuff, pannonische Sedimente, Diluvium und Alluvium. Das 

Verwitterungsprodukt des Andesits ist Nyirok. Die pannonischen $Schichten 

liefern bald roten Tonboden, bald kalkigen, sandigen Vályog, je nachdem sich 

tonige oder sandige Schichten an der Oberfláche befinden. Der Oberboden 

des diluvialen Lösses sehlieBlich ist toniger oder sandiger Vályog, oder aber 

vályogartiger Sand. 

18. WirHELm GÜLL: Agrogeologische Notizen aus dem Gebiete zwischen 
Irsa, Cegléd und Örkény. 8. 214—225. 

Die ülteste Bildung des Gebietes ist pannonischer Ton, der jedoch nur 

auf Grund petrographischer Analogien zu dieser Stufe gestellt werden kann. 

Diese Bildung wird von diluvialem, grauem und rotem Ton überlagert, worauf 

roter und gelber Sand folgt. Das ganze wird von LöB bedeckt. Dieser LöbB 

ist am Rande des Rückens von Ceglédbercel, wo das Wasser von den tiefer 

gelegenen Stellen keinen AbfluB hatte, sodahaltig. AuBerdem ist auch LöbB- 

lehm sehr verbreitet, auf welchem sich die aus Flugsand bestehenden Hügel- 

züge erheben. Die ülteste bodenbildende Ablagerung ist der rote Sand, dessen 

Oberboden eisenhaltiger Sand ist. Der tonige LöB gibt bindigen Sandober- 

boden, der sodahaltige LöB hingegen sodahaltigen sandigen Vályog. Der 

Oberboden des Flugsandes ist hellbrauner Sand. Schliebliceh kommt auch 

Moorboden vor, sowie in der Umgebung von Cegléd toniger Torf. 
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19. Perek TgRemirz: Bericht über die agrogeologische Aufnahme im 
Jahre 1906. S. 226—934. 

In der Gemarkung von Martonos und Magyarkanizsa kommen dreierlei 

Bodenarten vor. Am meisten verbreitet ist altalluvialer Löb dessen Material 

aus einzelnen alten, von N kommenden Nebenflüssen der Tisza ausgeweht 

wurde. Die ülteste Bodenart ist diluvialer LöB, welcher die Hochebene von 

Telecske bedeckt, der jüngste der Anschwemmungsboden der Tisza, gröbten- 

teils toniger Anschwemmungsschlamm und Wiesenton. 

20. Virmos Izzés: Beilrüge zur (Geologie. des (rebietes zwischen dem 
Kissajó- und dem Balogbache im Komitate (Gömör. 8. 235—246. 

Das Gebiet gehört zam Gömör Szepeser Erzgebirge, der Granitkern des (Ge- 

birges entfállt jedoch nicht auf das Gebiet, so dab sich hier nur Karbon, Perm, 

Trias und tertiüre Sedimente, ferner Diorit, Serpentin und Hypersthenaugitandesit 

findet, wüáhrend Granit nur untergeordnet vorkommt. Das Karbon ist haupt- 

süchlich in der Form von Tonschiefern, graphitischen Schiefern, Sandsteinen und 

Kalksteinen ausgebildet. Perm kommt hauptsáchlich in der Umgebung von Bo- 

rosznok vor, wo es durch Ouarzsandsteine vertreten ist. Die Trias bedeckt in 

der Form von Werfener Schiefern einen groben Teil des Gebietes ; diese 

Bildung führt stellenweise auch Fossilien. Die palüogenen (Gesteine erschei- 

nen aus Trümmern der permischen und triassischen Sedimente aufgebaut; 

aus der mitgeteilten kurzen Fossilliste geurteilt, seheinen sie unterrbartonischen 

Alters zu sein. Hierauf folget Ton, Ouarzschotter und Sand, welche vom Ver- 

fasser für pliozán und diluvial gehalten werden, wenngleich ihr AÁlter 

auf Grund von Fossilien nicht genau zu ermitteln war. 

91. Dr. GaABRIEL v. LÁszLó und Dr. KoLroman Emszr: Bericht über die 

Torf- und Moorforschungen im Jahre 1906. S. 247—269. 

In diesem Jahre wurden die Torfe der Komitate Esztergom, Pozsony, 

Nyitra, Fejér, Veszprém, Zala und teilweise Somogy untersucht. Im vor- 

liegenden Berichte wird eine eingehende Beschreibung des cNagyrétsv im 

Komitat Esztergom, des cSuro, sowie des Moores von Németgurab-Pusztafödémes 

(Komitat Pozsony), der Torfgebiete der Insel Csallóköz, des cSárréts, im Ko- 

mitat Fejér, der Moore im Komitat Zala (Moore von Tihany u. s. w.), sowie 

der Torfmoore der Komitate Zala und Somogy gegeben. Als AbschluB ist 

dem Berichte eine Tabelle der echemischen und physikalischen Daten der 

Torfe beigefügt, V. vV. 

(2.) v. Lóczy, Dr. Lupwic. Megfigyelések a Keleti Himalájábam. Föld- 
rajzi Közlemények XXXV. köt. 6—7. füzet. (Beobachtungen im öst- 

lichen Himalaya. Abrégé Bd. XXXV, Heft 6—7.) 

Als Mitglied der SzÉcHEnyrsehen Expedition verbrachte v. Lóczy 1878 

zehn Tage im östliehen Himalaya. Uber diesen Ausflug berichtet die obige Ab- 
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kandlung, in der über die geographischen und geologiscehen Originalbeobach- 

tungen des Verfassers berichtet wird. Für uns ist nun zunáchst der vierte Teil 

der Studie von Interesse, in welchem v. Lóczy seine geologischen und tek- 

tonischen Beobachtungen zusammenfabGt. Nach seinen Ermittelungen sind die 

höchsten Erhebungen der Erde vom Fube des Himalaya über Sikkim bis zum 

Hochland von Tibet (mit den ültesten beginnend) aus folgenden Bildungen 

aufgebaut : 

1. Die Gneis-Granitgruppe erstreckt sich in 8§—N-licher Richtung in 

120 km Breite ; es ist dies von Kursiong über Dardschiling und den Singalila- 

Kamm und von Kalimpung über den Cola-Kamm eine zusammenhüngende 

Masse bis zum orographischen Hauptkamm des Himalaya und der Tibeter 

Wasserscheide des Tistaflusses. 

2. Die groben Ouarzite, phyllitischen, kupfererzführenden Schiefertone 

der paláozoiscehen oder kambrischen Daling-Schichtenfolge und endlich Phyl- 

liíte die stellenweise in Glimmerschiefer übergehen. 

3. In der triassischen Damuda-Schichtengruppc kommen in der Um- 

gebung von Punkabarri, am FuBe des Dardschilinger Himalaya, Sandsteine, 

kohliger Tonschiefer, Konglomerate und dünne Kupferlager vor. 

4. Die am FuBe des Butaner Himalaya auftretende Baxa-Schichtengruppe 

berührt das Gebiet des Dardschiling nur mit ihrem W-Ende. Das Hauptglied 

dieser Gruppe ist ein michtiger Dolomit, dem sich bunte Tonschiefer und 

weibe Ouarzitlager anschlieRen. 

5. Tertiüre Schichten folgen dem FuBe des Himalaya an beiden Ufern 

des Tistaflusses in weiter Verbreitung. Hierher sind weiche Sandsteine mit 

dünnen Braunkohlenflözen zu stellen. Dic am FuBe des Himalaya entwickelte 

Gruppe der Siwalik-Schichten ist miozán und terrestrisceh (Sübwasserbildung). 

Sehr verschieden von all diesen Gesteinen ist die jenseits der Granit- 

riesen des Himalaya sich erstreckende Schichtengruppe, d. i. das Tibetaner 

Hochland, die aus marinen (karbonischen, permisehen, triassischen, juras- 

sischen, kretaziscehen und eozünen) fossilienreichen Gesteinen aufgebaut er- 

scheint, wáhrend die Gesteine der am FuBe des Himalaya auftretenden Gruppe 

gröbBtenteils, metamorph, fossilleer und ihre triassischen und tertiáren Sedi- 

mente kontinentalen Ursprungs sind. 

Demnach können also im östlichen Himalaya zwei Fazies unterschieden 

werden, u. z.: 1. diejenige am FuBe des Himalaya, d. i. die der Indischen 

Halbinsel; 2. die Tibetaner Transgression. 

B-lieh vom Tistaflusse gelangt die indische terrestrische Fazies in die 

Nachbarschaft der Tibetaner marinen Fazies, 

Die Hauptperiode der gro8Ben Faltung des Himalaya und der hinter- 

indischen Gebirgsketten wird durch die durch das SE-liehe Asien dahin- 

ziehende mezozoische Flyschzone bezeichnet. 

Die 1878 vom Verfasser gemachte Beobachtung, wonach die Tektonik 

nur durch eine riesige Schichtenübersehiebung, d. 1. eine überkippte Anti- 

klinale zu erkláüren sei, wobei der Gneis in einer Breite von 25 km jüngere 

Schichten bedeckt — wie er dies auch in der Fachsitzung der Ungar. Geolo- 
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gischen Gesellschaft am 2. Mai 1883 vorgetragen hat! — wurde durch die 

seither bewerkstelligten Untersuchungen im vollen MaBe gerechtfertigt, indem 

es heute auBer Zweifel steht, daB der Gneis von Sikkin in einer Breite von 

65—75 km den jüngeren metamorphen Schiefern von Daling aufgelagert ist. 

Dies wüáren in groBen Zügen die hauptsüchliehsten geologisehen Ergeb- 

nisse der Studien v. Lóczys. Die Abhandlung ist mit einigen guten Profilen, 

einer geologiscehen Kartenskizze und einer — leider sehr sehleecht reprodu- 

zierten — farbigen geologischen Karte des zwischen den Dardschiling, Butan, 

Sikkin und Tibet entfallenden Grenzenwinkels im MadGstabe 1 : 250,000 versehen. 

— s. 

(3.) GuBáNnYyI, KaRr. Ausztrália artézi kútjai. Földrajzi Közlemények 

XXXV. köt. 8. füz. 341—349. 1. (Die artesischen Brunnen Austra- 

hiééns. Abrégé Bd. XXXV, Heft 8, S. 131—133.) 

Unser in Australien lebender vorzüglieher Landsmann gibt in dieser 
schön illustrierten kleinen Abhandlung ein überaus interessantes Bild der 

dortigen artesisehen Brunnen und der damit in Verbindung stehenden Wasser- 

versorgungsverhültnisse. Der erste artesische Brunnen wurde in Australien 

1880 gebohrt und seitdem ist die Zahl der Brunnen auf über Tausend gestie- 

gen. Hiervon entfallen allein auf Oueensland 620in Gebrauch stehende arte- 

sisehe Brunnen, deren mittlere Tiefe 400 m, der durchsehnittliehe Wasser- 

reichtum aber 29450 Hektoliter tüglich betrágt. In diesem Staate befindet sich 

bei Bimerah der tiefste artesiscehe Brunnen Australiens (1564 m), dessen 

Wasser eine Temperatur von 58 9 C besitzt. 

In New South Wales gibt es 350 artesiscehe Brunnen; der tiefste (bei 

Dolgetty) hat eine Tiefe von 1266 m und gibt tüglieh 30,000 hl Wasser. Es 

gibt jedoch auch einen solchen (bei Kenmarc), aus welchem tüglich 92,000 hl 

Wasser hervorsprudeln. 

Das Gebiet des Staates Victoria, sowie der §-lichste Teil von Süd- 

australien liegt bereits auBerhalb dem groBen Becken der artesisehen Brunnen 

und die hier niedergeteuften Brunnen geben kaum aufsteigendes Wasser. 

Auch lángs den Eisenbahnen wurden 44 artesische Brunnen gebohrt; jedoch 

auch von diesen geben nur wenige aufsteigendes Wasser. 

In Südaustralien kommen die wasserreiechsten artesisehen Brunnen im 

Becken des Eyre-Sees vor. Hier enthült das artesische Wasser überall be- 

tráchtliche Mengen von Kochsalz und kohlensaurem Natron. 

Das groBe Becken der artesischen Brunnen ist das durch die am E- und 

W-Rand des Kontinents sich erhebende Gebirgskette und den mittelaustrali- 

schen Anhöhen umsüumte Gebiet. Die Basis der Brunnenbecken besteht überall 

aus Granit, auf dem in 30—200 m Michtigkeit feinkörniger Jurasandstein 

lagert. Dieser Sandstein ist die wasserleitende Schicht der australischen arte- 

1 Földtani Közlöny, Bd. XIII, S. 270—272. 
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sisehen Brunnen. Der Sandstein wird von hartem, wasserundurchlássigem, 

blauem Tone überlagert. 

Verf. weist auf den Umstand hin, da8 die Wasseraufnahmsfáhigkeit des 

Bodens in Australien viel geringer, die Intensitát der Verdunstung aber viel 

gröBer ist, als man früher annahm. Die bisherigen Beobachtungen wiesen 

nach, daB die Menge des jáhrlieh einsickernden Wassers bedeutend geringer 

ist als jene Wassermenge, die in derselben Zeit von den artesischen Brunnen 

Australiens geliefert wird. Die Temperatur des aufsteigenden Wassers ist höher, 

als sie der Tiefe der Brunnen entsprechend sein sollte, auch ist das Wasser 

nicht konstant, sondern weist periodische Schwankungen auf. Alldies sehliebt 

nach GREGoRY aus, dab das Wasser einfach durch hydrostatisehen Druck 

emporgetrieben werde und weist darauf hin, dab die durch artesische Bohrun- 

gen zutage gebrachten Wasser plutonischen Ursprunges sind und dab ihr 

Emporsteigen, sowie dessen Heftigkeit durch Gase, Wasserdampf und kom- 

primierte Luft verursacht wird. — s. 

(4.) v. Lozisszvx, WALERY Ritter. A podoliai palaeozotkus horszt völgyei- 
nek túlmélyítése. WFöldr. Közl. XXXVI. köt. 5. füz. 196—201. 1. 

(Über die Übertiefung der Tüler des paláozoisehen Horstes von 

Podolien. Abrégé Bd. XXXVI. Heft 5.) 

Verf. beobachtete an allen Wasserlüufen des paláozoisehen Horstes von 

Podolien die Erscheinung, dab das Gefülle der Wasser von der Ouelle bis zur 

Mündung bestündig zunimmt und dab die gröbte Zunahme des Gefülles an 

einer Stelle erfolgt, wo sich die Wasserlüufe in die aus devonischen und 

siluriscehen Schichten (Tone mit eingelagerten Sandsteinbánken und Kalksteinen) 

aufgebaute Basis einzuschneiden beginnen. 
Verf. gelangt an der Hand seiner Beobachtungen zu dem Schlusse, dab 

die Übertiefung der Töüler kein eigentümliches Merkmal der ehemals ver- 

gletscherten Gebiete ist, — wie dies PEwxcxk von den übertieften Alpentülern 

behauptet — sondern dab diese Erscheinung auch eine Folge der Erosion 

des Flubwassers sein könnte. 

Die übertieften Töler von Podolien sind nach ihm also Folgen der im 

Pliozán begonnenen und im ülteren Diluvium ihren Höhepunkt erreichten 

Erosion. In dieser letzteren, zweiten Phase der Erosion bildeten sich die 

engen, kafüonartigen Bette und damals entwickelten sich im allgemeinen die 

heute zu beobachtenden Gefállsverhültnisse. — s. 

(5.) GORJANOVIÓ-KRAMBERGER, Dr. KaRr. El volt-e jegesedve a zagrebi 

hegység és hogyam keletkezett a zagrebi terrasz? Földr. Közlem. 
XXXVI. köt. 3. füz. 87—97. I. (War das Gebirge von Zagreb 

vergletsehert, und wie entstand die Terrasse von Zagreb? Abrégé, 

Bd. XXXVI, Heft 3.) 

Verf. stellt PinaR gegenüber eine ehemalige Vergletseherung des Gebir- 

ges von Zagreb in Abrede, und hült die Terrasse von Zagreb nicht für eine 
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glaziale Bildung, sondern für das Produkt eines an der 5-Lehne des Gebirges 

einst vorhanden gewesenen postpliozünen Sees sowie damaliger Flüsse, welches 

von unten nach oben anwuchs. Die beiden von Pirag zur Bestátigung der 

Vereisung angeführten stürksten Beweise — d. i. die in dem Tone der Ter- 

rasse vorhandenen scharfen Ouarzstücke, die nach ihm nicht durch FluBwasser 

dahingeschwemmt werden konnten, und die von ihm für durch Gletscher 

geritzt betrachteten Kalksteine und Ouarzstücke — können nach den Beobach- 

tungen von GokJanovió nicht bestehen. Verf. weist námlich nach, dab die im 

Ton der Terrasse háufig vorkommenden scharfen, eckigen Steine gerade infolge 

der Erosion und Denudation aus den die Basis der Terrasse bildenden paláo- 

zoiscehen Ton und Grünschiefern herauswitterten; die Gesteinstücke mit den 

nach Pirag Gletscherritzen entsprechenden Furchen sind nichts anderes, als 

gefaltete und infolge des groBen Druckes an ihrer Oberfláche metamorphisierte 

(scheingeschichtete) Kalksteine, oder nachtrüglich mit Kieselsüure infiltrierte 

und auf diese Weise struktruiert gewordene Kalksteinstücke, Ouarzstücke, bezw. 

Ausfüllungen von Ton- und Grünschieferhöhlungen. In letzterem Falle kann 

die Furchung auf sekundüre Verschieferung zurückgeführt werden. 

Auf Grund alldessen weist Verf. darauf hin, dab die Theorie der Ver- 

gletscherung des Gebirges von Zagreb vollstándig unbegründet ist, umso- 

mehr als in diesem Gebirge die zur Vergletscherung nötige orographische und 

meteorologische Grundbedingung, die Höhe, bestándig fehlte. Die Hauptursache 

der Entstehung der Terrasse von Zagreb ist aber nach ibhm in postpliozünen, 

stehenden und flieBenden Gewüssern zu suchen. Die Ablagerung der Schichten 

der Terrasse erfolgte nach der Erhebung des Gebirgskörpers, u. z. lángs jener 

Bruchlinien, die an der 8-Lehne des Gebirges in WSW—ENE-lieher Richtung 

dahinziehen. Demnach ist die Terrasse von Zagreb nach ihm in die Gruppe 

der tektonischen Terrassen zu stellen. — s. 

(6.) v. MénEny, L. Prospalax priscus (NIrg), a mai spalaxok pliocaen- 

kori óse. Math. és Termtud. Közl. XXX. k. 2. sz. 1908. Prospalaxm 

priscus (NHna.), die pliozüne Slammform der hewigen Spalaxarten. 

Ann. Hist. Nat. Musei Nationalis Hungarici. Vol. VI, 1908, I, S. 305—316. 

Indem sich Verf. mit der Phylcgenie der Spalaxrarten befaBt, wühlt 

er die vom Chefgeologen weil. Dr. K. Hormass am Nagyharsányer Berge bei 

Villány gesammelte und von dem seither ebenfalls verstorbenen Prof. NEHRING 

als Spalax priscus besehriebene Art als Ausgangspunkt. 

Seine anatomischen und phylogenetisehen Untersuchungen überzeugten 

den Verfasser davon, dab der heute in Ágypten, Palüstina und Syrien lebende 

Spalax Ehrenbergi NHRc., welcher von allen lebenden Spalaxarten den ein- 

fachsten Organismus aufweist, ein direkter Nachkomme des ungarischen Pro- 

spalax ist. Der Prospalax kommt auBer dem Nagyharsányer Berge auch in der 

Knochenbrekzie von Beremend vor, wo er 1904 vom Verf. selbst in Gesell- 

sehaft einer neuen, noch nicht beschriebenen Spalaxart gesammelt wurde. 

In dieser Brekzie kommen auler dem Prospalax noch mehrere vollstándig 
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ausgestorbene Gattungen vor, von welchen der 1847 von PerÉnyi gesammelte 

und 1898 von NEHRIÖxG beschriebene Dolomys Malleri und eine 1904 von 

MéÉnHELny entdeckte neue Dolomysart besonders interessant sind. Die nüchsten 

Verwandten der Gattung Dolomys, die Genera Phenacomys und Fiber leben 

heute nur noch im borealen Nordamerika. Hine in der Knochenbrekzie von 

Beremend entdeckte, der Gattung Dolomys öhnliche, von NEwrow als Arvicola 

intermedius besehriebene, von NEHRING aber in die Gattung Phenacomys ge- 

stellte Nagerart aber gelangte aus dem als pliozin bekannten cForest Bed, 

in England (Norfolk und Suffolk) zutage. Wenn man aulBerdem in Betracht 

zieht, dab die aus pleistozánen Schichten bekannten Spalaxarten — u. z. der 

russische Spalax diluvii Nogpm., der südostungarische, noch auf eine Beschrei- 

bung seitens des Autors harrende neue Spalax antiguus, sowie der in einer 

Höhle des Libanongebirges gefundene und von NEHRING beschriebene Spalax 

ritschi — alle echte Spalaxe sind und eine dem Prospalax öhnliche Form 

aus pleistozánen Schichten nirgends bekannt wurde, erscheint es unzweifelhaft, 

daB der Prospalax und die Knochenbrekzie von Beremend pliozán ist, u. Z. 

jedenfalls in einen spüteren Abschnitt dieses Alters gehört, da die nördlichen 

Tiere zwar auch noch in Südungarn lebten, jedoch auch schon die neuwen 

EBinwanderungen von § her begonnen hatten. Zu dieser Zeit konnten sich 

irgendwo in Palástina als Nachkommen des Prospalax schon echte Spalaxe 

entwickelt haben, wührend dieselben nach Ungarn erst viel spáter in einem 

trockenen Abschnitt der pleistozánen Periode gelangen konnten. — s. 

(7.) Lovassy, Dr. ALExaANDER: A keszthelyi Héviz tropikus tündérrvózsát. 

A Balaton tudom. tanulm. eredm. 2. köt. II. rész; a 2. szakasz 

függeléke. (Die tropiscehen Seerosen des Héviz bei Keszthely. Ev- 

gebnisse der wissensch. Erforsch. des Balatonsees. 2. Bd., II. Teil. 

Anhang des 2. Abschnittes.) Budapest, 1908. 

Verf. befaBt sich in einer ausführlichen Abhandlung mit den tropischen 

Seerosen des Héviz bei Keszthely. Nach der anatomischen Beschreibung folgt 

die Behandlung des ehemaligen Vorkommens des üágyptischen weiBen Lotus 

in Ungarn, wobei Verfasser zu dem als KERNER-STraAUuB-KokRmosschen Auffas- 

sung bekannten Resultate gelangt. Demnach ist es nömlich zweifellos, da8 das 

Vorkommen der Nymphaea lotus L. in Püspökfürdő weder als Werk von 

Menschenhand, noch als eine Übertragung von Vögeln zu betrachten ist, son- 

dern dab diese Art dort ein Relikt aus dem Tertiür darstellt. Im weiteren 

behandelt Verf. die mit N. lotus und anderen tropiscehen Nympheaceen unter- 

nommenen Verpflanzungsexperimente. — s. 

(8.) GüRrcm, GEzokRG: Leilfossilien. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen von 

Versteinerungen bei geologisehen Arbeiten in der Sammlung und im 

Felde. Erste Lieferung : Kambrium und Silur. 8. 1—95. Mit 28 Tafeln; 

Berlin, 1908 (M. 14-80). 

Im ungarischen Text eingehend besprochen. — s. 



MITTEILUNGEN AUS DEN FACBSITZUNGEN DER UNGARISUHEN 
GEOLOGISUHEN GESELLSUHAET. 

— 5. Jünner 1909. 

1. In Vertretung des Prüásidenten Dr. Axron KocH eröffínete der zweite Prü- 

sident Dr. FRANZ SCHAFARZIK die Sitzung mit folgenden Worten : 

cBevor wir zur Tagesordnung der heutigen Sitzung übergehen, sei es mir 

gestattet mit einigen Worten jener schrecklichen Erdbebenkatastrophe zu gedenken, 

welche in den letzten Tagen des soeben verflossenen Jahres (am 28. Dezember 5? 

20m morgens) die blühenden Gestade der Meerenge von Messina verwüstet hat. 

Vor allem anderen erlaube ich mir den Antrag zu stellen, dab die Ungarische 
Geologische Gesellschaft aus ihrer heutigen Sitzung ihren ita- 

lienisehen Kollegengegenüberihrerinnigen Sympathie und ihrem 

tiefgefühlten Beileide Ausdruck verleihe aus AnlaB jenes elementaren 

Unglückes, von dem die italienische Nation vor einigen Tagen in Sizilien und 

Calabrien so hart betroffen wurde.s 

Nach einer kurzen Reassumierung der aus der Tagespresse bekannt gewor- 

denen AuBerlichkeiten dieses Erdbebens, bei dem mehr als 100,000 Personen ihr 

Leben eingebüBt haben, besprach der Vortragende die geologiscehen Elemente dieses 

Falles, soweit sich dieselben in diesem Momente überblicken lassen, in kurzen 

Zügen folgendermadően : 

Der Charakter dieses Erdbebens ist ein tektoniseher, worauf man einer- 

seits aus dem Umstande schlieBen kann, daB alle in der Nühe befindliehen Vulkane 

sich zur Zeit im Zustande der Ruhe befanden, andererseits aber aus der Lage des 

zentralen Teiles des pleistoseisten Gebietes. Auf Grund der geologisehen Karte und 

der geologisehen Profile, die vom Corpo reale delle ingenieri minieri von Sizilien und 

den benachbarten Teilen von Calabrien angefertigt und dem Werke L. BALDACCIS 

über die Geologie von Sizilien beigelegt worden ist, kann im Kanale von Messina 

auf eine eminente Grabenversenkung geschlossen werden. Die daselbst teilweise von 

E. CoRTESE, teils von W. H. HoBes in seiner tektonisch so hochwichtigen Arbeit über 

das calabresische Erdbeben im Jahre 1905 nachgewiesenen und den vom Vortra- 

genden weiters supponierten Bruchlinien ziehen jedenfalls in bedeutendere Tiefe und 

begrenzen daselbst gewi8 eine Anzahl von Schollen, die, wenn sie in ihrem Gleich- 

gewichte gestört werden, als vollkommen geeignet erachtet werden műüssen, um ein 

tektonisches Erdbeben erzeugen zu können. Die eigentlicehe Grundursache meint 

der Vortragende in jenen plutouischen Tiefen annehmen zu dürfen, wie sie in letz- 

terer Zeit bereits in mehreren Füllen auf Grund geophysischer Berechnungen ge- 

wonnen worden sind. Aus groler Tiefe mag auch in diesem Falle die erste StoB- 

welle ausgegangen sein, nümlich diejenige, die auch in Budapest von den Seismo- 

graphen aufgefangen worden ist, wohingegen die weiteren aus unzühligen schwü- 

cheren oder stürkeren StölBen bestehende Reihe von Bewegungen auf eine seismisch 

erregte, jedoch in weit nüher zur Erdoberflüche gerückte tektoniseh gestörte Zone 

zurückgeführt werden könnte. Auf diese Weise suchte der Vortragende den schein- 

baren Widerspruch zwischen dem Begriffe eines tektonischen Bebens mit den durch 

geophysikalisehe Beobachtungen unlüugbar nachgewiesenen tiefgelegenen Zentren 

in plutonisehen Regionen zu überbrücken. Es würe demnach einein miBiger Tiefe 
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ünter dem Epizentrum gelegene und tektoniseh zum Erdbeben veranlagte Region 

als eine Relaisstation ersten Ranges zu betrachten. Die Ausführungen des Vor- 

tragenden gipfelten in dem Satze, dab eine aus abyssischer Tiefe ausge- 

hende Erschütterung sich auf der Oberfláche als Erdbeben blo8 

durch die Klippen und Klappen der über ihr befindlichen tektoni- 

schen Region zu áuBern vermag, in Akkorden die von ihnen vorge- 

zeichnet und durch sie vermehrt werden. Der Vortragende brachte secblieB8- 

lich diese Beziehung in einem schematischen Bilde auch graphisch zur Anschauung. 

(Ausführlicher und mit mehreren Illustrationen ausgestattet erschien dieser Vor- 

trag im 3-ten Hefte am 1. Februar 1909 des Természettudományi Közlöny, der 

Zeitschrift der Kön. Ungarischen Gesellschaft zur Verbreitung naturwissenschaft- 

licher Kenntnisse, Budapest.) 

2. Dr. KARL Zimányi legte seine Abhandlung über Baryikristalle von Sajó- 

háza (früher Nadabula, Komitat Gömör) vor. (Siehe dieses Heft Seite 106—109.) 

3. Dr. FRgasz Baron Norcsa besprach die Angeligenheit des N-lieh vom 

Marosflusse auftretenden Danien. Vor allem bezweifelt er die Zugehörigkeit jener 

bei Algyógy auftretenden roten Sandsteine zum Danien, in welehen Dr. M. v. PÁLFY 

Trigonien gefunden hat. Stellen wir den marinen Charakter dieser Schichten der 

bekannten SübBwasserfazies des Danicn gegenüber und ziehen wir in Anbetracht, 

daB8 bei Oláhpián unter den Mergeln des Rotomagien ebenfalls rote Sandsteine und 

Konglomerate auftreten, so glaubt Br. Nopcsa hier auf Cenoman sehlieBen zu dür- 

fen. Den von Gy. v. HaALavárs 1905 getanen Ausspruch, daB8 die bei Lámkerék 

gefundenen Knochenstücke unbestimmbar würen, wies Br. Nopcsa entschieden 

zurück und wiederholte L. Rorn v. TELtGD gegenüber, daB die bei Borberek in 

situ an ursprünglicher Lagerstátte vorkommenden, vorzüglieh erhaltenen Dino- 

saurierknochen die Zugehörigkeit des dortigen roten Tones und Konglomerats zum 

Danien jeden Zweifel aussehlieBend beweisen. Besonders hob Br. NopcsA hervor, 

da8 diese Schichten mit den bci Lámkerék ebenfalls Dinosaurierknochen führenden 

Schichten identisch sind und betonte die tertiáren Fundorte v. RorHs vor Augen 

haltend, dab die bisher sicher bekannten Oligozünfossilien N-lich von Gyulafehérvár 

an beiden Marosufern vorkommen, wührend 5-lieh von Gyulafehérvár, ebenfalls zu 

beiden Seiten des Marosflusses auch $Schichten des Danien vorhanden sind. 

Br. Nopcsa erblickt die Schwierigkeit bei der Lösung dieser Frage darin, dab auf 

diesem Gebiete offenbar zwei bunte Ton- und Konglomeratsebiehten auftreten, deren 

Fazies schon deshalb die gleiche ist, da die Ausbildung sowohl der Sedimente des 

Danien wie des Oligozán durch wahrseheinlich gleiche physikalische Verhültnisse 

beeinflubt wurde. Jene Limneen und Helici, die L. v. Rora E-lich von Gyula- 

fehérvár gesammelt hat, wurden von Br. Nopcsa nur deshalb erwáhnt, weil sie an 

die bei Szentpéterfalva vorkommenden  Mollusken erinnern, worauf er jedoch 

keinerlei Gewicht legen möchte. 

LupwIG RorH v. TELeGD hebt in seiner Entgegnung vor allem aufs neue 

hervor, dab die aus rotem Ton, weilem Sand, losem Sandstein und Konglomerat 

bestehenden Siechten im N bei Magyarigen aufzutreten beginnen, wo sie konkordant 

unmittelbar unter den Leithakalk einfallen und durch GCyrena semisíriala, Potami- 

des mavrgaritaceum u. a. m. gekennzeichnet sind. Von hier setzen sie sich einer- 

seits gegen E im inselartigen Sárd—Borbánder Hügelzüuge, die hier auftretenden 

kleinen Nummulitenkalkklippen verdeckend und (in der Ördögszoros) zahlreiche 

Exemplare von Ostrea aginensis führend, auch auf das linke Marosuler hinüber- 

Földtari Közlöny. XXXXI. köt. 1909. . 9 
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greifend fort; anderseits lassen sie sich §-lich von Magyarigen und dem Ompoly- 

tale den turonischen und weiterhin senonischen Schichten des Gebirges auflagernd 

in einer breiten, §-lieh von Poklos sich plötzlieh verschmiülernden Zone bis Bor- 

berek verfolgen, wo sie nur mehr in der Form einzelner kleinerer Partien auf dem 

höheren Senon sitzen. In der nüchsten Nühe des Br. Nopcsaschen Dinosaurier- 

fundortes, nümlieh am linken Gehünge der Talmündung des Valea Vinci, füllen 

diese roten Ton- und weiBen Sandsteinschichten eine Spalte des entzweige- 

barstenen senonen konglomeratisehen Sandsteines aus, woraus er- 

hellt, da8 diese rote Ton- und wei8e Sandsteinablagerung jünger ist, und zwar 

nolwendigerweise wesentlich jünger sein muh, als die beiden auseinander 

gerissenen senonen Teile. Abgesehen von der auffallenden petrographischen Ver- 

schiedenheit des Materials der beiden Ablagerungen und der Art des Auftretens des 

roten Wones, legt also die erwáhnte Tatsache den Gedanken nahe, daB die von 

Br. Nopcsa gesammelten Dinosaurierreste wührend der Ablagerung des roten Tones, 

weiBen Sandsteines usw. aus den umgebenden Schichten des Campanien in diese 

jüngeren Schichten eingescehwemmt worden sind. Nichts weist aber auf die An- 

nahme Br. Nopcsas hin, da8 auf diesem Gebiete eventuell zwei rote Tonablagerun- 

gen verschiedenen Alters vorhanden würen. Infolgedessen hült L. v. RorH an seiner 

Auffassung fest, wonach die roten Ton-, weiBen Sand-, Sandstein- und Konglomerat- 

schichten auf dem von ihm kartierten Gebiete nicht dem Danien angehö- 

ren, sondern oberoligozünen Alters sind. 

Dr. Asrox KocH bemerkte, er könne Br. Nopcsas Vorgehen, daB8 er die im 

Liegenden des Bozán vorkommenden roten Tone mit den roten Kreidetonen ver- 

einigt und dies damit begründet, dab KocH die Arten als nicht sicher bestimmbar 

mit cfr. aufzühlt, nicht billigen. Denn wenn diese roten Tone kretazischen Alters 

wáren, so könnten die Formen ihrer Faunen nicht den eozünen Arten verglichen 

werden (cfr.), sondern müBten auf kretazische Arten verweisen. DaB die untere 

fossilleere Partie des roten Tonkomplexes bereits kretazischen Alters sein, und das 

Eozün sonach unvermerkt in die Kreide übergehen könne, gibt KocH zu. 

4. Dr. THEODOR KoRmos legte die Ergebnisse seiner auf dem Sárrét genann- 

ten, im Komitat Fejér gelegenen Moore über Autftrag der Balatonseekommission 

durchgeführten Forschungen vor. Das Becken des Sárrétmoores liegt in der vom 

Balaton- und Velencesee vorgezeichneten Bruchlinie und seine Enstehung reiclit 

auf das Ende des Neogen zurück, als die tektoniscehen Becken des Balaton, Sárrét 

und Velencesees vom pannonischen Meere überflutet wurden. Die Ausbildung des 

heutigen Beckens füllt in jüngere Zeit, die sich auf Grund der im Liegenden des 

Torfes vorgefundenen und z. UV. aus zirkampolaren Elementen zusammengesetzten 

Fauna auf den Anfang des Pleistoziün verlegt werden kann. Der Ursprung der 

Fauna ist der gleiche wie bei der Fauna des Balatonsees, die des Velencesees ist 

jünger. In der Geschichte des Sárrétmoores lassen sich drei scharf begrenzte 

Perioden unterscheiden. In der ersten, pleistozánen Periode befand sich an der 

Stelle des heutigen Sárrét ein dem Balatonsee ühnlicher See mit offenem Wasser- 

spiegel. In der zweiten Periode nahm zu Ende des Pleistozün die Vermoorung des 

Sees ihren Anfang und die Torfbildung hielt biszu Beginn des XIX. Jahrhunderts 

an, als durch die Entwüásserung des Sárrét dem Moorstadium ein Ende gesetzt 

wurde. In der nun folgenden dritten Periode der Gegenwart nehmen aus dem um- 

gebenden Gebieten einwandernde Festlandselemente die Stelle der Wasserfaune ein. 

Diese Umwandlung wührt auch heute noch. (Diese Studie wird demniüchst in den 

Veröffentliehungen der Balatonseekommission erscheinen.) 
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— 4. Feber 1909. (Generalversammlungsvortrag. ) 

Prásident Dr. Awrox KocH hielt einen Vortrag über die neuesten Theorien 

der Gebirgsbildung. Er besprach zuerst die von DANA inaugurierte Kontraktions- 

theorie, welche durch E. LuEsz und ALB. HErm weiterentwickelt wurde, sowie die 

dagcgen erhobenen Einwendungen. Dann überging er auf die Besprechung der 

G. PELaáRschen Verwerfungs-, der H. Durroxschen isostatiscehen, der READE MALARD- 

schen thermischen und der E. BeYERschen Rutschungstheorie sowie der Ansichten, 

die gegen dieselben laut wurden. Zum Sehlusse befaBte sich Vortragender auf Grund 

der Arbeit von K. ScHmipDT: Bild und Bau der schweizer Alpens, auch mit der 

neuesten, der Überschiebungstheorie, ohne für oder gegen einzelne übertrieben 

secheinende Folgerungen derselben einzutreten. 

— 17. Feber 1909. 

1. Dr. ALEXANDER v. KALECSINSZKY legte den kurzgefalbten Inhalt seines am 

15. Feber 1909 in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gehaltenen Vor- 

trages Über die Wirkung der Temperatur bei artesischen Brumnmen auch der 

Ungarischen Geologischen Gesellschaft vor. Vortragender hat in kommunizieren- 

den Röhren gröBeren Durchmessers die durch die Temperatur verursachte Aus- 

dehnung des Wassers bestimmt und fand, wenn die Temperatur des Wassers in 

der einen Röhre 129 C, in anderen aber, in 1 m Lüönge, 1009 C war, zwischen 

dem kalten und warmen Wasser eine Niveaudifferenz von 426 cm, bei 74" C eine 

solehe von 2:46 cm; das warme Wasser nahm also dem kalten gegenüber ein um 

426 cm, bez. 246 cm höheres Niveau ein. 

Wenn demnach das Experiment nicht in einer 1 m, sondern 1000 m langen 

Röhre durchgefübrt werden würde, so würe die durch die Erwármung verursachte 

Niveaudifferenz 42:6 m, bez. 246 m. 

Unter seinen auf verschiedene Art konstruierten Apparaten ist jener am 

interessantesten, bei welechem ausschlieBlieh nur infolge der Temperaturdifferenz 

der in den beiden kommunizierenden Röhren befindlichen Wassersüulen, aus der 

einen der gleichhohen Röhren das warme Wasser bis zu einer dem obigen Ver- 

háltnis entsprechenden Höhe frei emporspringt. 

Auf Grund dieses. Experimentes kann es erklürt und zugleich anschaulich 

nachgewiesen werden, da8$ z. B. bei dem artesiscehen Brunnenwasser im Városliget 

(Stadtwáldehen) zu Budapest, welches aus 970 m Tiefe mit einer Temperatur von 

749 C 135 m hoch über die Oberfláche emporspringt, sich das Wasserreservoir 

nicht — wie bisher vorausgesetzt wurde — irgendwo in den Budaer Bergen in 

entsprechender Höhe befinden müsse, sondern daB es, wenn keine sonstigen Hin- 

dernisse vorhanden würen, hinreichen würde. wenn dasselbe nahe zum Donau- 

niveau lüge. 

Sicherlich entsprechen diese Experimente nicht vollkommen der sonst ein- 

fachen Erscheinung in der Natur. Denn die Temperatur wird auch im külteren 

Teile der kommunizierenden Röhren eine allmühliche Veründerung erleiden, ferner 

wird der Druck des Wassers sowohl durch die kapillaren Krüfte, als auch dié 

Reibung, desgleiehen durch die gelösten Gase und festen Bestandteile in höherem 

Mabe beeinflubt werden. Jedenfalls mu8 aber bei den artesischen Brunnen die 

durch die Temperatur hervorgerufene Ausdehnung, die Verringerung des spezi- 

fischen Gewichtes durch don Geologen berücksichtigt und in Rechnung gestellt 
werden. 

94 
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Bisher haben die Geologen diese Erscheinung kaum beachtet, ausgenommen 

Dr. G. A. Kocn, der in seiner 1907 gehaltenen Antrittsrede der Rektorinauguration 

auch dieser Erscheinung sein Augenmerk zuwendet.! Bei uns befa8te sich mit 

dieser Idee zuerst kgl. ungar. Chefgeolog Dr. Mogirz v. PánrY und stellte im 

Frühjahre 1908 auch Berechnungen an, wonach die Ausdehnung des Wassers der 

Bohrtherme im Budapester Városliget einer Höhe von cca 20—25 m entspricht, 

was durch meine Experimente am besten nachgewiesen wird. 
MoRrrz v. PárFY setzte die Gründe auseinander, die ihn im Frühjahre des 

vorigen Jahres dazu veranlabt hatten, für das Aufsteigen der Thermalguellen an 
die Oberfláche eine andere Erklárung zu suchen, als den bisher allgemcin an- 

genommcnen hydrostatischen Druck. (Siehe Seite 110 dieses Heftes.) 

THOMAS v. SZONTAGH bemerkte den interessanten Vortrag betreffend, daB 
durch die in demselben entwickelte Theorie allein das Emporsteigen des Wassers 

namentlich bei den artesisehen Brunnen des Flachlandes, jedoch auch bei anderen 

Ouellen nicht erklürt werden kann. TH. v. SZONTAGH sehreibt bei dieser Erseheinung, 
den geologischen Verhültnissen angemessen, dem Druck und der auftreibenden 

Kraft der Gase eine sehr wichtige Rolle zu. 

Zur Bekráftigung dieser seiner Anschauung beruft er sich auf Beispiele aus 

seinen langjührigen Frfahrungen. Bei der sehr gründlich studierten sSalvators 

Ouelle wurde beobachtet, da8 als bei einer der angestellten Probebohrungen Gas 

ausströmte, der Auftrieb des Mineralwassers zu scehwanken und sinken begann. 

Nach fachmibBiger Verschüttung des erwühnten Bohrloches hörte dies auf. Auch 

bei der 20—40 m über die Oberfláche emporspringenden Szent Antal-Ouelle in 

Buziás kann dies sozusagen ausschlieőlich nur auf unter starker Expansion be- 

findliche Gase zurückgeführt werden. 

Bei der intermittierenden Ouelle in Ránkfüred schrieb bereits BÉLA v. ZSIG- 

moNDY den unterirdisehen Gasen grolbe Wichtigkeit zu. 

Im weiteren weist TH. v. SZoNTAGH auf den infolge der Dürre der letzten 

4--5 Jahre eingetretenen niedrigen Stand der Grundwasser sowie auf die bei den 

artesisehen Brunnenbohrungen sich in grölBerer oder geringerer Menge sich hüufig 

zeigenden Gase hin. Er ist der Ansicht, da8 der Transport an die Oberfláche und 

das AusstoBen des Wassers auf mehrere cinander negativ beeinflubende oder einan- 

der fördernde Faktoren zurückgeführt werden kann, worunter aber der Tátigkeit 

der Gase eine sehr groBe und wichtige Rolle zufállt. 

An eine hydrostatische Erklürung ist oft gar nicht zu denken. — 

Die wertvollen Studien des Vortragenden sind allgemein bekannt, -so aucl 

sein groBes Wissen und glückliche Hand, mit deren Hilfe ihm schon somanches 

wichtiges und sehweres Problem zu lösen gelungen ist. 

THzopoR KoRmos weist auf die Analogie der artesischen Brunnen Australien- 

hin. Dort ist die jührlieh einsickernde Wassermenge geringer als die aus den 

artesisehen Brunnen hervorguellende Ouantitát und die Höhe der Wassersüule voa 

uf ein und demselben Gebiete befindliehen artesisehen Brunnen zeigt keinerjein 

Zusammenhang. Aus diecsen und anderen Beobachtungen GRxGoRgYs ging hervor, 

da8 in dem Jurasandstein Australiens das Wasser der artesischen Brunnen n-.cht 

auf Grund des Gesetzes der kommunizierenden Röhren empordringt, sondern durch 

die im Wasser gebundenen Gase, den Wasserdampf und die komprimierte Luft 

1 Über einige der ültesten und jüngsten artesisehen Bohrungen im Tertiür- 
becken von Wien. Von Dr. Gusrav" AporLy KocH. Wien.1907:; II. Auflage. Antritts- 
rede der feierlichen Rektorinauguration. S. 12—13. 
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an die Oberfláche gepreBt wird. In vielen Füllen dürfte sich die Ersecheinung wohl 

auch bei den ungarischen artesisehen Brunnen Ungarns wiederholen. 

2. BÉLA MauRkirz führte in seinem Vortrage aus, da8B die Hauptmasse des 

Mátragebirges aus tertiüren Effusivgesteinen und Tuffen besteht. Diese Gesteine 

können nach ihrer mineralogisehen Zusammensetzung folgendermabBen gruppiert 

werden : 

1. Plagioklasrhyolithe, die nur an zwei Punkten anstehen: am Kishegy bei 

Solymos und am Mulatóhegy bei Lőrinci. Ihre Tuffe besitzen, zwischen die Schich- 

ten der untermediterranen Sandschichten eingekeilt, grobe Verbreitung. 

2. Biotitamphibolandesíte mit wenig Augit beschrünken sich auf die Um- 

gebung von Parád—Recsk; sie besitzen keine Tuffe. Ihr relatives Alter zu den 

Pyroxenandesiten ist unbekannt. 
3. Hypersthenaugitandesíte mit groBen Tuffmassen bilden den überwiegen- 

den Teil des Gebirges. 

4. Pyroxenbiotttandesite, auf die Gegend Gyöngyöszö—Tarján beschrünkt, re- 

prásentieren wahrscheinlich nur eine besondere Fazies der vorhergehenden Gruppe. 

Die Eruptionen reihen sich entlang N—S und E—W-licher vulkaniseher 

Linien, deren Verlauf parallel den entsprechenden Zügen des Cserhát ist. 

Die Zeit der Eruptionen dürfíte mit der der Cserhátandesite identisch sein 

(zwischen Unter- und Obermediterran), worauf sümtliche Beobachtungen hinweisen. 

Das Alter der Rhyolithe (bez. ihrer Tuffe) ist teils mit dem der Cserhátrhyolithé 

identiseh, doch ist der Rhyolith des Kishegy bei Solymos jünger als der Pyroxen- 

andesit, welche Beobachtung den Anschauungen SzABós und SZTERÉNYIS wider- 

spricht. Ihrer chemischen Zusammensetzung naeh stehen die :Pyroxenandesite 

jenen der Steiermark (St. Egidi) am nüchsten. 

LupwiG v. Lóczy richtete an:den Vortragenden die Frage, ob er das Alters- 

verháltnis der erwáhnten Gesteine zu den ebendort vorkommenden und verschieden- 

altrigen Sandsteinen untersucht hat, da z. B. bei Salgótarján Eger der Rhyolith 

unter dem oberoligozünen Sandstein vorkommt.. 

BÉLA MavuRgirz erwiderte, dab dies nicht Aufgabe seiner spezielle petro- 

graphischen Studien war, doch sah er, dab hier Sandsteine verschiedenen Alters 

vorkommen. 
JosEPH KRENNER bekráftigte, dab auf der NW-Abdachung der Mátra tatsüch- 

liceh auch auf Grund von Fossilien untersecheidbare oberoligozáne und untermedi- 

terrane Sandsteine auftreten. 

FRANZ SCHAFARZIK vernahm aus dem Vorgetragenen mit Freude, daG die 

vulkanischen Gesteine der Mátra — obwohl hier die Verhültnisse einigermalen 

verwickelter sind — jenen des Cserhátgebirges doch in vielem ühnlich sind. Die 

untermediterranen sedimentierten Rhyolithdazittuffe sind auch im Cserhát vorhan- 

den und über ihnen nehmen als Aufbruechsgesteine die vulkanisehen Formen des 

Pyroxenandesits Platz. Der Unterschied in den geologischen Verhültnissen dieser 

Gesteine besteht hauptsüchlich darin, da8 im Cserhát keine wiederholten, sondern 

nur ein vulkaniseher Ausbruch stattgefunden hat, jedoch unter solchen Verhült- 

nissen, die für den Pyroxenandesitausbruch sehr charakteristiseh sind, insofern 

derselbe genau an der Grenze der unter- und obermediterranen Zeit 

erfolet war. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt dieses Alter auch einem groben 

Teile der Pyroxenandesite der Mátra zu. Jüngere Rhyolithdazittuffe oder gar 

Dazite, wie sie im Mátra- und Bükkgebirge vorkommen, fehlen dagegen im Cser- 

hát günzlich. 
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3. THEoDOoR KoRmos legte einen vorlüufigen Bericht über den pleistozánen 

Menschen von Tata vor. Im Steinbruche bei Tata stieB man nümlich vor kurzem 

im Kalktuff auf Reste von Mammutknochen, zu deren Beaugenscheinigung Vor- 

tragender von der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt entsendet wurde. Bei der 

auf die Freilegung der Knochen abzielendem Arbeit stie8 Vortragender auf primitive 

Steinwerkszeuge, angebrannte Knochen und Feuerherdspuren. Da sich diecselben 

mit den Mammutknochen in einer Schicht befanden, steht das pleistozáne Alter 

dieses Fundes auBer Zweifel. Vortragender behült es sich vor nach eingehendem 

Studium des Fundes und Fundortes über dieselben eingehend zu berichten. 

Dr. OITOKAR Kapié bemerkte, daB er Gelegenheit hatte die vorgelegten Stein- 

werkzeuge nüher zu besichtigen. Er ist überzeugt davon, da8B es mensehliche 

Werkzeuge sind, da er an mehreren ganz deutliche Retouchen erkannte. Das Vor- 

kommen des diluvialen Menschen in Tata geht übrigens aus den angebrannten 

Knochen und Holzkohlenpartikeln zur Genüge hervor. Die in Rede stehenden 

Werkzeuge sind unregelmüBige Silexstücke, unter welchen Kapiéó keine einzige 

differenziertere Form fand. Sollte eventuell das ganze Material ein derartiges sein 

so haben wir es mit Eolithen zu tun. Eolithe beginnen im Tertiür und übergehen 

in das Diluvium, wo sie die zielbewuB8ter bearbeiteten Steinwerkzeuge der ein- 

zelnen Industrien begleiten. Demnach kann aus dem bisher gesammelten geringen 

Material das Alter der Tataer Steinindustrie noch nicht sicher bestimmt werden. 

Erfreulich ist die Tatsache, daB die Steinwerkzeuge von einer Fauna begleitet 

sind, u. zw. von einer Elephasart. Die Reste dieses wichtigen Süugetiers werden 

bei der Altersbestimmung der Steinwerkzeuge entscheidend sein. 

4. M. ELEMÉR Vapász besprach seine im Bükkgebirge in bezug auf die 

Stratigraphie des Grundgebirges gemachten Beobachtungen, sowie seine an der 

von ihm in den dortigen Karbonschichten gesammelten reichen Fauna vergenom- 

menen vorláufigen Untersuchungen. Nach letzteren können die Karbonschichten 

auf Grund der aus ihnen hervorgegangenen Fauna in den obersten Teil der Pro- 

ductus giganteus-Stufe oder nach den sich spürlich zeigenden Fusulinen vielleicht 

schon in die Stufe des Spirifer mosguensis gestellt werden. 

Unter den am Grundgebirge des Bükk beteiligten Bildungen dehnt Vor- 

tragender die oberfláchliche Verbreitung der Karbonschichten auf Kosten der Jura- 

und Triasbildungen aus. Nach seinen Beobachtungen sind die als triadisch bezeich- 

neten Sehiefer und Kalksteine, sowie auch die Kreide zu den Karbonbildungen 

zu zühlen. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXXIX, KÖTET. 1909, MÁRCIUS-ÁPRILIS, 3—4, FÜZET, 

ÚJABB ADATOK A LÖSZRŐL ÉS A DILUVIÁLIS FAUNÁRÓL. 

HonRusIiTrzkY HENRIK-től. 

Következő soroknak az a célja, hogy a löszről való fogalomnak 

tisztázását egy lépéssel előbbre vigye. 

Esetleges félreértések elkerülése végett, mindenekelőtt szükséges- 

nek tartom megjegyezni, hogy a lösz talajtani, vagyis kőzettani szempont- 

ból mindig csakis azt a nyers anyagot jelenti, mely szűzies állapotá- 

ban megbolygatva még nincsen. A lösz tehát humuszt nem tartalmaz- 

hat s ebből kifolyólag nitrogén vegyületek is hiányzanak belőle. Mező- 

gazdasági szempontból a lösz csakis mint alsó talaj játszik szerepet. 

Amint a löszt egyszer meglazítják, megforgatják s hozzá több-kevesebb 

humusz keveredik, az már nem lösz-közet többé, hanem termő 

talajnem. 

E rövid bevezetésből önkénytelenül az is következik, hogy a lösz 

korára is lehet következtetni, a mit a következőkben bizonyítani is 

igyekszem. Ha a lösz humuszt nem tartalmazhat, akkor alluviális 

löszünk sem létezhetik. 

Igaz, hogy a jelen korban is kergeti még a szél az alföldön a 

homokbuckákat és kavarja azokat a sűrű fellegeket, melyek után, — a 

költő szavai szerint —  avékonyka porréteg marad, a hol leszáll ;s 

csakhogy eme porréteg rendesen a humuszos termő talajjal keverődik 

össze és nem alkot löszt. Az időszakonként fölkeveredett por, mely ismét 

leszáll, olyan kis mennyiségű, igazi evékonyka porrétegv, hogy az a 

különböző éghajlati viszonyok folytán egyforma nagyobb komplexust 

nem képezhet. Amint leszáll, rendesen a termőtalajjal keveredik össze 

és így mintegy eltűnik, azaz önálló geológiai képződményt nem alkot, 

hanem a felső, termő talajt növeszti. A jelenkorban szállingózó por 

elég szerves anyagot is tartalmaz; ha tehát az leszállva kőzetet 

alkotna, úgy az illető kőzet a lösz fogalmával okvetlenül ellen- 

keznék. 

Egészen más éghajlati viszonyok között képződött a mi igazi 

löszünk, mint a minő viszonyok most vannak. Tudjuk valamennyien, 

hogy a lösz keletkezésének főoka és a legfontosabb tényezője éppen az 

Földtami Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 10 
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éghajlat, a klima. Már ez oknál fogva sem vehetjük a mostanság 

nálunk leülepedő vékonyka porréteget, a RIcHTHOFEN-féle lösz fogalma 

alá. Jelenleg nagyobb a csapadékmennyiség, kisebb az átlaghőmérséklet, 

mint az a löszkorszakban (diluviumban) volt. Az akkorihoz hasonló 

klimaviszonyokkal mostanában csakis Ázsia belsejében, a magasabb 

fekvésű sivár puszta (steppe) birodalmában és annak peremén találkozunk. 

A löszkorszak alatti klima nálunk jelentékenyebben csak egyszer 

változott meg, a mikor tudniillik rendesnél nagyobb esőzések uralkod- 

hattak. Ebben az időben is rakodhatott le a por, csakhogy jóval kisebb 

mennyiségben. És tekintettel a nedvesebb klima következtében élt bujább 

növényzetre, az akkor leszállt porból nem lösz lett, hanem olyan humuszos 

kőzet, aminőt a lösz között több helyütt láthatunk. Helyenként ezt a 

humuszos réteget veres agyagos réteg váltja föl, a szerint, hogy annak 

idején milyen növényzet borította az illető területet. E  képződések 

azonban csakis legtöbbnyire lokális jelentőségüek. 

Ha ezt a rövidebb ideig tartó klimáváltozást tekintetbe vesszük, 

akkor igenis beszélhetünk régibb és fiatalabb löszről ; de mivel mind a kettő 

közvetlenül egymás után hasonló viszonyok között, a diluvium máso- 

dik felében rakódott le és sem petrografiailag sem pedig paleontológiai- 

lag a kettőt egymástól megkülömböztetni nem lehet, csak egy korbeli 

löszről szólhatunk. 

A magyarországi lösz diluviális voltát bizonyítják a benne elteme- 

tett emlős maradványok, melyek általánosságban véve, már nagyon 

ismeretesek lévén, erről itt bővebben nem szólok; azonban e helyett a 

löszben található csigahéjakról akarok röviden megemlékezni, melyek 

sok tekintetben irányadók. Eddig az a nézet volt elterjedve, hogy a 

csigák alapján a lösz korát s általában a diluviális képleteket megálla- 

pítani nem lehet. Most azonban, midőn részletes tanulmányaim alkalmá- 

val több helyről gyűjtöttem s a gyűjtött anyagot áttanulmányoztam, 

már is megerősíthetem ama régi nézetemet, hogy az összfauna alapján 

egyes képződmények korát biztosan megállapítani nem is nehéz dolog. 

1. Vannak oly alakok, melyek Magyarországon jelenleg már nem 

élnek." 

2. Vannak olyan fajok, melyek hazánknak csak egyes területeire 

nézve haltak ki, illetve ahonnan tovább vándoroltak. 

3. Mások ismét élnek ugyan még, de mint ritkaságok, mig dilu- 

viumban óriási mennyiségben voltak elterjedve. 

1 A csigákról itt mondottak Magyarország erdélyi részére, valamint Horvát- 

Szlavonországra nem vonatkoznak, mert onnét semmiféle pleisztocén fauna ren- 

delkezésemre nem áll. Az alluviális fajok elterjedését pedig CsIKI, Soós és KoRMos 

összeállításai alapján közlöm. 



ÚJABB ADATOK A LÖSZRŐL ÉS A DILUVIÁLIS FAUNÁRÓL. 137 

4. Az előbbeniek megfordított esetével is találkozunk, a mikor 

olyanokról szólunk, melyek a diluviumban ritkák, míg a jelen korban 

igen elterjedt közönséges alakok. Ilyen például a közönséges kerti csiga, 

Helix pomatia, L. 
5. Végül vannak kizárólag alluviális csigák, melyek a diluviumból 

ismeretlenek, mint p. o. KoRMmos szerint Aerophila carthustana, MÜnn. 

Xerophila obvia, HARTM. . Buliminus delritus, MÜLL. 
Az első három pont alatt említetteket jelenlegi ismereteink alap- 

ján szisztematikus sorrendben, a következőképen csoportosíthatomn : 

Vitrinidee. 

Hyalina (Polita) pura, ADLER. (lenticularis Hexnp.) 

A diluviumból circa 20 helyről ismeretes. A jelenleg élők nyir- 

kos és árnyékos s leginkább forrásos területeken tartózkodnak és csakis 

a Kárpátokból és az erdélyi részekről ismeretesek. Az alföldeken és a 

dombos területeken nem fordulnak elő, vagy legalább eddig ismeretlenek. 

Hyalina, ( Polita) radiatula, Gnax. (Hammonis, STRöm.) 

A diluviális képletekből öt helyről fordult elő. Egyébként a H. purá- 

val egyforma jelentőséggel bír. 

Helicidee. 

Vallonia tenuilabra, BRAUN. 

Eléggé elterjedt alak volt a diluviumban, ez idő szerint cirka 

40 helyről ismeretes. Jelenkorban azonban már nem él. 

Fruticicola (Petasia) bidens, CHEMNITZ. 

Ennek a fajnak azért van jelentősége, mert jelenleg már csak 

erdős s leginkább hegyes területeken tartózkodik, míg diluviumból az 

alföldről és dunántúlról 20 helyről ismeretes. Az utóbbi területekre 

nézve a P. bidens fosszilis. 

Fruticicola (Trichia) sericea, DRAPARNAUD. 

Ez is az előbbihez hasonlóképen a hegységek felé húzódott, s azért 

a sík és dombos területekre nézve a P. bidenssel együtt, onnan elván- 

dorolt alaknak vehető. 

Fruticicola (Trichia) hispida, LINNÉ. 

Ez a legközönségesebb alaknak egyike, a mely jelenkorban is még 

él. Mindannak dacára pedig a kormeghatározására nézve is sokszor 

irányadó. Ez a kihalófélben lévő alak most már csak elszórtan és 

ritkán él, míg diluviumban ezerével együtt tartózkodtak. Tehát nagyobb 

mennyiségű NF. hispidás képződmény okvetlen diluviális. Eddig leg- 

kevesebb 100 helyről már ismeretes. 
10 
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Fruticicola (Trichia) rufescens, PENNANT. 

A 12 helyről ismeretes 7. rufescens spéciest fosszilisnak veszem. 

Irodalom alapján jelenleg még Pozsony környékén a dunai ligetekben 

állítólag elszórtan található volna. Mivelhogy azonban máshonnan isme- 
retlen, talán az ott ritkán található alak is más lesz. 

Fruticicola (Trichia) rufescens, PENNaNT var. danubialis, CLESBIN. 

Ez is az előbbivel hasonló jelentőségű: Diluviumból öt helyről 

ismeretes. a 

Fruticicola (Trichia) terrena, CLESSIN. 

Ez a már szintén kihalt alak a diluviumból 20 helyről került elő. 

Campylaea (Arianta) arbustrorum, LINNÉ var. alpesíris, PFEIFFER. 

Ez a válfaj a sik területeinkre nézve szintén már fosszilis alak. 

Ismeretes circa 20 helyről. 

Bulimidaee. 

Buliminus (Napaeus) montamus, DRap., var. carthusianus, LOocARD. 

Valamint a három helyről ismeretes törzsalak, N. montanus, éppen 

úgy ez a válfaja a diluviumból eddig ismeretlen volt. A var. carthusianus 

alluviumból is ismeretlen eddig. Mindannak dacára azonban fosszilisnak 

nem tartom. 

Buliminus (Mastus) reversalis, Bizuz. 

A magyar nagy Alföldről 3 helyről került elő ez az alak, a mely 

most már csak Erdélyben él. 

Buliminus (Mastus) reversalis, Bixuz. var. elongatus, BIEtz. 

Ennek az eddig szintén ismeretlen alaknak, a törzsalakkal egyenlő 

jelentősége van. A diluviumból csakis Mezőhegyesről sikerült gyűjtenem. 

Chondrula tridens, MürLER, forma elongata. 

Élő példányai eddig ismeretlenek, fosszilisnak azonban eme formát 

még sem merem venni. Azt hiszem, hogy ezen meghosszabbodott alak 

a törzsalakkal együtt még jelenleg is előfordul. 

Chondrula Horusitzkyi, KoRmos. 

Ezen egészen új faj csakis a Nagybecskerek határában lévő lösz- 

ből került elő. 

Pupidee. 

Pupa (Torguilla) varitabilis, DRAPARNAUD. 
wz a faj a diluviumból csak egy helyről került elő, Püspökfürdő- 

től DK-re a Somlyó-hegyoldalról, a melyet Kokgmos gyűjtött. Alluvium- 

ból ismeretlen. 
Vertigo (Alaea) pygmaea, DRap. var. nanedenta, v. GEN. 

Ezt is dr. KoRmos említi, a mely Deliblátról került elő. Az allu- 

viális rétegekből nem ismerjük. 
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Sphyradium columellum, BExz. 

Ebben a fajban ismét egy teljesen kihalt alakkal találkozunk, a 

mely hazánkban csak Alsódákóról és Deliblatról volt ismeretes. Nekem 

ezenkívül még 15 helyről sikerült ezen nevezetes fosszilis speciest gyűj- 

tenem. 

Clausiliidee. 

Clausilia (Kuzmocia) pumila, ZIEGLER. 

Élő példányai hegyesebb, nyirkosabb, erdős területeken eléggé kö- 

zönségesek. Sik és dombos területeken azonban már nem fordulnak elő. 

Így a magyar nagy Alföldre, a honnan 14 helyről ismeretes és Dunán- 

túlra, a kis Alföldre, a honnan 17 helyről előkerült, már fosszilisnak 

vehető. 

Clausilia (Kuzmocia) pumila, LIEGL. var. succosa, A. ScHM. 

Alluviumból csak Nagyszebenből ismeretes. A diluviális rétegekből 

Kormos csakis Paksról gyűjtött. 

Clausilia (Kuzmocia) dubia, DRAPARNAUD. 
Hasonló jelentőséggel bir, mint az előbbi. 

Duccineidee. 

Suecinea (Lucena) oblonga, DRAPARNAUD, var. elongata, BRAUNx. 

A. meghosszabbodott L. oblonga a diluviumban nagyon elterjedt 

alak volt, s jelenlegi törzs-L. oblongá-k között már nem fordul elő ; 

tehát ez is egy kihalt válfaj. 

Succinea (Lucena) oblonga, DRAPp. var. paludiniformis, CLESSIN. 

A diluviumból új alak öt helyről ismeretes. Alluviumból nem 

ismerjük. 

Limneeidaee. 

Limnaea (Limnus) stagnalis, LIssé, var. subulata, WESTERLUND. 

A diluviumból új alak csak Nagyszentmiklós alsó homokjából 

került elő. Alluviumból ismeretlen. 

Limnaea (Limnus) stagnalis, LAINNÉ var. arenaria, CorBEAU. 
Ez a válfaj is eddig az alluviumból ismeretlen. Diluviumból csak 

Bábolnáról került elő. 

Limnaea, (Gulnaria) peregra, MürtER var. attenuata, CLESSIN. 

A két helyről előkerült válfaj a diluviumból eddig nem volt isme- 

retes. Élő példányai is eddig Magyarországról ismeretlenek. 

Limnaea (Limnophwysa) palustris, Münn. var. septentrionalis, COLEss. 

Ez is ez idő szerint az alluviumból még ismeretlen. A diluviumból 

Szegedről ismerjük. 
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Limnaea (Limnophysa) turricula, HELD var. diluviana, ANDR. 

Ezen kihalt válfaj a diluviumból eddig nem volt ismeretes. Jelen- 

leg hét helyről már előkerült. 

Limnaea (Leptolimnaea) glabra, MÜLLER. 

Az alluviumból ezt a fajt sem ismerjük. A diluviális rétegekből 

10 helyről gyűjtöttem. 

lLimnaea (Fossaria) truncatula, MÜLLER, var. turrita, CLESSIN. 

A diluviumból új alak három helyről került elő. Élő példányai 

eddig nem ismeretesek. 

lLimnaea (Fossaria) truncatula, MÜLLER var. ventricosa, Mo9-TAnp. 

Ez is a diluviumból új s alluviumból ismeretlen. 

Planorbidaee. 

Planorbis (Gyraulus) timnophylus, WESTERLUND. 

A bajmoki alsó löszből előkerült (7. limnophylus, Magyarországon 

a diluviumból új; alluviumból ismeretlen. 

Planorbis (Gyraulus) Rossmásslert, ÁUERSwALD. 

Ezt sem ismerjük még az alluviumból. A diluviumból Zsombolyá- 

ról a legalsó agyagrétekből gyűjtöttem. 

Hydrobiidaee. 

Lithoglyphus amtiguus, KoRmos. 
Ez az új faj Pilismarótról, tipusos lösz alatti homokos kavicsból 

származik. Valószínűleg kihalt faj. 

Valvatidaee. 

Valvata (Tropidina) macrostoma, STEENBACH. 

Ezen faj a diluviumban nagyon el volt terjedve, 24 helyről ismer- 

jük már. Jelenleg már nálunk nem él. Budapest környéki állítólagos 

V. macrostoma nem hiszem, hogy az volna. Én a V. macrostomát 

fosszilisnak tartom. 

Cycladidee. 

Pisidium (Fossarina) glaciale, CLESSIN. 

A delibláti diluviális homokból előkerült kis Pisidium az alluvium- 

ban már nem él. (KoRmos említi.) 
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Összefoglalva a mondottakat 

1. a kihalt alakok és olyanok, a melyek az alluviumból eddig 
még elő nem kerültek, a következők: . 

tekre 

1. YVallonia tenuilabra, BRAuNx. 

2. rTrichia rufescens, PENNANT. 
3. rTrichia rufescens, PENNANT var. danubialis, CLESSIN. 

4. s Trichia terrena, CLESSIN. 

5. Napaeus montamus, DRAPARNAUD, var. carthusianus, LOCARD. 

6. Chondrula tridens, MÜLLER forma elongatd. 

7. Chondrula Horusitzkyi, KoRmos. 

S. Pupa (Torguilla) variabilis, DRAPARNAUD. 

9. Vertigo (Alaea) pygmaea, DRaP. var. nanedenta, v. GEx. 

10. Sphyradium columellum, BENxz. 

ha HezJé xIucena oblonga DRAPARNAuUD, var. elongata, BRAUN. 

12. Lucena oblonga DRAPARNAuD, var. paludiniformis, CLGESBIN. 

13. Limnus stagnalis LINNÉ. var. subulata, WESTERLUND. 
. Limnus stagnalis LINNÉ, var. arenaria, COLBEAU. 

15. Gulmaria peregra, MÜLLER var. attenuata, CLESSIN. 

16. Limnophysa palustris, MÖLGER var. septentrionalis, CLESSIN. 

17. "Limnophysa turricula, HELD var. diluwiana, ANDR. 
18. rLeptolimnaea glabra, MÜLLER. 

19. Fossaria truncatula, MÜLGER var. turrita, CLESSIN. 

90. Fossarta truncatula, MÜLLER var. ventricosa Mog TAwp. 

21. Gyraulus limnophylus, WESTERLUND. 

992. xGyraulus Rossmásslert, AUERSWALD. 

25. rLithoglyphus antiguus, KoRMoB. 
24. rTropidina macrostoma, STEENBACH. 

25. $Fossarina glarialis, CLESSIN. 

ha Ko 

2. Olyan fajok, a melyek Magyarországon sik és dombos terüle- 

nézve eddigi ismeretek alapján fosszilisak a következők: 

Petasia bidens, CHEMNITZ. 

Trichia sericea, DRAPARNAUD. 

Arianta arbustorum, LINNÉ, var. alpestris, PFEIFFER. 

Mastus reversalis, BIEuz. 

Mastus reversalis, Bizuz, var. elongatus, Brmuz. 
Kuzmiéia pumila, ZIEGLER. 

Kuzmicia pumila, ZIEGLER, var, succosa, A. ScHm. 

Kuzmicia dubia, DRAPARNAUD. 

§ A csillaggal jelzettek valószinűleg már kihalt alakok. 
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3. Az egyes területekről vagy már tovább vándoroltak, vagy pedig 

ha ugyan még ott találhatók az előfordulásuk igen ritka, tehát a dilu- 

viumban aránytalanul gyakoribbak, mint az allurviumban a követ- 

kezők : 

Polita pura, ADLER. 
Polita radiatala, GRAY. 
Trichia hispida, LINNÉ. 

Dr. KoRmos ezekhez még a következőket sorolja : 

Hyalina erystallina, MÜLL. 

Vallonia pulchella, Münn. 

Xerophyla striata Müönn. var. costulata, C. Prn. 
Arianta arbustoruimn, L. 

Pupilla muscorum, L. 

Eucena oblonga, DRAp. 

Az itt fölsorolt kövületekből is látjuk, hogy a löszben szárazföldi 

és mocsári csigák egyaránt vannak. És ez igen természetes is. A lösz 

nemcsak szárazföldeket választott ki magának leülepedési helyül, hanem 

vízzel borította területekre is hullott. Azért egyik helyen csak szárazföldi, 

míg másutt kevert faunát találunk. A szerint most már, hogy a lösz 

milyen fizikai körülmények között keletkezett, megkülömböztetek száraz- 

földi löszt és mocsári löszt," vagyis vízi löszt. 

Az első, vagyis a szárazföldi lösz akkor keletkezett, mikor a por- 

szemek száraz területre hullottak. Míg a mocsári lösz keletkezésénél a 

porszemek időszakosan víz alá kerülő területekre hullottak. 

Állandóan vizes területen lehulló por már nem alkot többé löszt. 

A szárazföldi lösz, annak petrografiai s kémiai tulajdonságai sze- 

rint ismét többféle lehet; valamint a mocsári lösz (vízi lösz) válfajainak 

egyik szélsősége a tavi üledékekbe, a másik pedig a typusos löszbe 

megy át. 

A lösz származására vonatkozólag is akarok még egész röviden 

megjegyzést tenni. Honnan származik az a nagymennyiségű por, a 

mely nálunk oly hatalmas rétegeket alkot, erre vonatkozólag tévesnek 

tartom ama nézeteket, melyek alapján azt vagy az Északnémetországi 

glecseriszapból, vagy az ázsiai sivatagokból származtatják. A lösz anyaga 

a makroszkopos vizsgálat szerint nagyon közel áll a hazánkbeli, első 

sorban a pliocén, másodsorban a miocén korbeli tengeri homokok és 

1 Hogy a mocsári lösz elnevezés nem egészen megfelelő, azt beismerem ; de 

minthogy helyette sem én nem tudtam megfelelőbbet találni, sem mások nem tud- 
tak jobbat ajánlani, kényszerítve vagyok a régi elnevezésemnél megmaradni. A két 

képletet különválasztani azonban okvetlenül szükségesnek tartom. 
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márgák anyagához, a miből csak az következik, hogy a szél a löszün- 

ket leginkább csakis azokból fujta ki. Remélem, hogy a pontos talajtani 

vizsgálatok később eme nézetemet is megfogják erősíteni. 

Végül a midőn semsei SEMSEY ANDOR mecénásunknak és BöcEH JÁNos 

ny. miniszteri tanácsosnak a lösz tanulmányozásom alkalmával tanu- 
sított jóindulatukat és pártfogásukat e helyütt is hálásan köszönöm, 

köszönöm egyszersmind S. CLESSIN úrnak Regensburgban és dr. KoRmos 

TrvapaR kollégámnak az egyes csigák meghatározásánál szives segít- 

ségüket. GÜLL Virmos kollégámnak, valamint SCHAFARZIK, HALAVÁTS, TREITZ 

és Timkó kartársaimnak gyüjtött anyaguk szíves átengedésükért e helyüttt 

is köszönetet mondok. 

Lóczy Lasos egyetemi tanár úrnak, a földtani intézet igazgatójának 

lösz tanulmányaim folytatásának kilátásba való helyezését is előre 

köszönöm. 

E cikkhez szóló fontosabb irodalom : 

Hatavárs GyuLa. Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai. 

(M. K. Földt. Int. Évk. XI. köt.) 1895. 
TREITzZ PÉTER. A Duna-Tisza közének agrogeológiai leirása. WFöldt. Közl. 

XXXIII. köt. 1903. 
HOoRUSITZKY HENRIK. A diluviális mocsárlöszről. Földt. Közl. XXXIII. köt. 1903. 
WEIsS ARTHUR. A Balaton vidékének pleisztocénkorú faunájáról. Balaton tud. 

eredményei 1903. 

KoRkwmos TivapAR. A dunántúli keleti részének pleisztocénkorú faunája. Balaton 

tud. eredményei 1905. 

Soós LaJos. Magyarország Helicidái. Állattani Közl. 1904. 

WEIrss ARTHUR. Balatontóban és környékén élő puhatestüek. Bal. tud. ered- 

ményei. 

KoRmos TIvapaR. Balatontóban és környékén élő puhatestűek. Bal. tud. ered- 

ményei. 

HoRusirzgkY HENRIK. Előzetes jelentés a Nagy-Alföld diluviális mocsárlöszé- 

ről. Földt. Közl. XXXV. köt. 1905. 
KoRmos TIVADAR. A Püspökfürdő hévvizi faunájának eredete. Földt. Közl. 

XXXV. köt. 1905. 
CsSIKI ERNŐ. Fauna regni Hungarie. Mollusca. 1906. 

KoRMmos TIVADAR. Magyarország új pleisztocéncsigák. Földt. Közl. XXXIX 

köt. 1909. 



CAMPYLAFA BANATICA (PARTSCH) RM. ÉS MELANELLA 

HOLANDRI FÉR. A MAGYAR BIRODALOM PLEISZTOCÉN 

FAUNÁJÁBAN. 

Dr. KoRmos Tivapaxk-tól. 

Az 1907. év nyarán Pávax VaJwa FEREwc tanárjelölt úrtól a (/am- 

pylaeca banatica (PaRrscH) Rm. több — Miriszló, alsófehérmegyei köz- 

ség határából származó — példányát kaptam, melyek mindamellett, 

hogy kétségtelenül igen fiatal rétegekből származtak, megtartásuk után 

itélve idősebbeknek látszottak. 

Kérésemre Pávax úr az elmult év nyarán ismét gyűjtött azon a 

helyen s egyúttal fölvette a hely geologiai szelvényét is, mely a mellé- 

kelt 1. ábrán látható s a melyet szavakkal következőleg vázolhatunk : 

§ ELTIZző S SENZS 5 S 37 zi Zozo SS I ESSÉS Bánt tt ze 

EZT ZZTZZZTÉ TT 
— ps e mi pp 

A Miriszló és Marosgombás közt elterülő Maros-völgy alatt és az 

északnyugaton, valamint délkeleten kiemelkedő magaslatokban az alap 

mindenütt a miocén (mediterrán és szarmata) rétegcsoport. E fölé pan- 

nóniai rétegek helyezkednek. A mellékelt szelvényen ezt a két réteg- 

csoportot 1 szám alatt egybefoglaltam, minthogy a pannóniai rétegek 

vastagságát nem ismerem. A miriszlói 300 méreres magaslaton e réte- 

gek fedőjében sárga, mészeres kőzet található (2), a mely petrografiai 

minősége után itélve kétségtelenül szárazföldi képződés s melyet a ma- 

gam és agrogeologus kartársaim többségének véleménye szerint bátran 

lösznek nevezhetünk. Ennek az anyagnak a pleisztocén korát kétség- 

telenné teszi a Marosgombás 44 m magas terrasszán elterülő kavics- 

takaró (3), melyet a Maros többi hasonló magasságú színlőivel együtt 
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pleisztocénnek ismerünk s mely a miriszlói lösznél 10 m-rel alacsonyab- 

ban fekszik. A lösz faunája is némileg jellemző, amennyiben 

Trichia hispida 1. 

Vallonia pulchella MÖLL. 
. Pupilla muscorum MüLL. 
Vertigo pygmaea DRp. és 
Succinea oblonga DRe. 

vannak benne. Ezeken kívül talált itt Pávav egy jól felismerhető ((am- 

pyulaea banatica töredéket is. 
A Miriszló és Marosgombás közt elterülő völgy fenekét kavics 

borítja (4) melyre 0-5 m kékes szürke iszap és 2 m vastagságban 

iszapos tőzeg (5) következik. Ebben Pávax a következő fajokat gyűj- 

tötte : 

Zonitotdes nitida MüLnn. 

Petasia bidens CHEMN. 

Tachea vindobonensis FÉR. 

Pupilla muscorum MÜLL. 
Limnophysa palustris Münn. 

( ( cOTVUS GMEL. 

fŰ ( transsylvanica Kim. 

Velletia lacustris 1. 
Spirodiscus cornmeus L. 
Tropidiscus umbilicatus MÜLL. 
Gyrorbis vortex L. 

Bathyomphalus contortus L. 

Segmentina nitida  MÜLL. 

Bitlujmia ventricosa. GRAY. 

Valvata cristata MÜLLn. és 

Fossarina. pusilla  Gm. 

A tőzeges réteg fölött sárgásbarna homok fekszik (6), mely mint- 

egy 4 m vastag; alsó és fölső részében kavicsos, a közepetáján pedig 

agyagos. Itt a középső részben igen sok CG. banatica található s azok 

a példányok, a melyeket PávaY első ízben hozott, ebből a rétegből 

származtak. Ezen kívül [/ruticicola strigella DRp. és Eulota fruticum 

MüLL. voltak benne. 

A 7. számmal a szelvényben a termőföldet, a Maros bevágódott 

völgyében pedig a folyó alluviális hordalékát jelöltem. 

Ha a 6. sz. rétegben talált Campylaeákat a 2. sz. löszben gyűj- 

tött töredékkel összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy megtartásuk 

állapota ugyanaz s ha a mellékelt szelvényre tekintünk, nagyon való- 



146 b: KORMOS TIVADAR 

színűnek látszik ennek kapcsán, hogy a 6. sz. rétegben található (am- 

pylaeák eredetileg a fölső löszben feküdtek s abból kerültek bemosás 

útján a miriszlói síkra, a hol a fölszín alatt 1 méterre már gyűjthetők. 

Élő példányok a közelben Nagyenyedről ismeretesek. 

Ha azonban ennek a fajnak a löszből történt bemosását nem is 

tekinthetjük véglegesen bebizonyítottnak, annyi mindenesetre kétségte- 

len, hogy. a C. banatica ezen a vidéken már a pleisztocén korban ho- 

nos volt. s 

A C. banatica hazánkból ezideig csak élő alakjában volt ismere- 

tes. Mint ilyennek, elterjedési körét aránylag szűk határok között ismer 

tük. A Krassószörényi hegység, a keleti Kárpátok, a Mármarosi havasok, 

Nagyvárad és a Hegyes-Drócsa (Aranyág, Aradmegye) volnának nagyjá- 

ban azok a határok, melyek között e faj előfordulási helyei ismerete- 

sek. Ilyen körülmények között és úgy tudva azt, hogy a CG. banatica 

sehol másutt nem él, nagyon közel álltunk annak a föltevésnek a jogo- 

sultságához, hogy ez a klasszikus faj az erdélyrészi ismeretes reliktum- 

faunának egyik jellemző endémikus tagja. Föntebb ismertetett előfordu- 

lása a pleisztocénben, ennek a valószínűségét csak igazolni látszik. 

Ámde két fontos körülmény ellene szól ennek a föltevésnek és 

arra utal, hogy a C. banatica hajdan sokkal szélesebb körben 

volt elterjedve, mint most. IHzt elsősorban a türingiai (Weimar és 

Burgtonna) pleisztocénből ismeretes (7. canthensis BEyxkR. bizonyítja, a 

mely nemcsak hogy közeli rokona a mi (7. banaticánknak, mint azt 

KorEur állítja " hanem a mellékelt (2 a, b) ábra tanúsága szerint vele 

teljesen azonos és tőle semmi körülmények között el nem választható. 

Weimar és Burgtonna messze vannak Miriszlótól s nem tudom 

elképzelni, hogy miképpen állhatna ez a két pleisztocénkorú lelethely 

egymástól teljesen izoláltan. A közbeeső területeken bizonyára élt másutt 

is a C. banatica, sőt még az sem lehetetlen, hogy ma is él. 

Éppen efelől tanúskodik a másik bizonyítékom. Nemrégiben ugyanis 

dr. SzorvraGm Tamás m. kir. bányatanácsos úrtól a gondozásom alatt 

álló intézeti gyűjtemény részére egy (7. banaticát kaptam, melyet ő 

1904. évben a szlavoniai Vocaricán, Pozsega-megyében gyűjtött. Miután 

mindezideig úgy tudtuk, hogy e faj elterjedésének legnyugatibb határa 

Nagyvárad; illetőleg Aranyág (saját lelethelyem, 1899), a szlavoniai 

CG. bamatica csak azt bizonyítja, hogy a pleisztocénről nem is szólva, e 

faj mai elterjedésével sem vagyunk még tisztában. 

A C. banatica egy további, nem kevésbbé érdekes, ámbár az én 

felfogásom szerint a pleisztocénnál fiatalabb előfordulását konstatálta 

SZONTAGH dr. Esküllőn, Biharmegyében. Itt ugyanis a falutól délre, a 

1 Studien zur Zoogeographie. I. 329. I. Wiesbaden, 1897. 
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La Crucev nevű krétakorú (Reguienia) mészkőszikla hasadékát kemény 

forrásmészkő töltötte ki, melyben rendkívül sok — annak idején a repe- 

désbe hullott — (GC. banatica fekszik egymáson. Valóságos csigabreccsia 

ez. Ezt a kőzetet s a benne levő csigákat is első pillantásra pleiszto- 

cénkorúnak tartottam, közelebbi megtekintésnél azonban kiderült, hogy 

nehány más Helix faj meg nem határozható töredékein kívül több Buli- 

minus detritus Mürn. is van benne. Erről az ázsiai eredetű fajról pedig 

az eddigi megfigyelések azt igazolták, hogy az csak a pleisztocén korszak 

után, a legfiatalabb periodusban vándorolt be Hurópába s vándorol még 

ma is keletről nyugat felé a kultura nyomában. 

Ennek a fajnak a jelenléte tehát, mint azt már több izben volt 

alkalmam kifejteni, az én felfogásom szerint a pleisztocén kort kizárja. 

2. ábra. 

a C. banatica (PaáARrscH) Rm. Miriszló. 

b C. canthensis BEYR Burgtonna — C. banatica Rm. 

Az esküllői C. banatira-breccsia azonban, ha nem is pleisztocén- 

korú, eléggé érdekes ahhoz, hogy fölemlítését érdemesnek találjuk. 

x 

Pleisztocén faunánk még egy új tagjáról óhajtok ezúttal beszá- 

molni. Ez a Melania (Melanella) Holandri FÉR. 

Tata környékének fiatalabb képződései közt igen érdekes helyet 

foglal el a termális eredetű mészkövek hosszú sora, melyek közül 

ezúttal csak a tatai temető mellett, az ú. n. esporhanyó bányában föl- 

tárt mésztufával lesz dolgunk. 

Ennek a mésztufának a tekintélyes vastagságából bízvást arra 

következtethetünk, hogy a tatai angolkertben fakadó és jelenleg is 

bővizű langyos források már csak utolsó maradványai annak a hajdan 

itt működött hatalmas forrásrendszernek, a mely ekkora mésztömeg 

lerakására. képes volt. 

A bánya föltárásában legalul mintegy 5—6 m vastag rétegben csö- 

ves mésztufát találunk, a melyben rendkívül sok növénymaradvány és 

források nyomai láthatók. Ezt homokos, helyenként kavicseres, meszes 

murva borítja, a mely fölött végezetül mésztufadarabokkal és homokkal 

kevert humusz következik. 
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Az alsó, csöves mésztufában igen érdekes kis faunát sikerült gyűj- 

tenem. Ebben vannak ugyanis: 

Hemisinus acicularis FÉR. 

( Esperi FÉR. 
Melanella Holamdri afra (Z.) Rum. 

Neritina Prevostiana C. PFrR. 

Vagyis ugyanazok a fajok, melyek a M. Holandri kivételével az 

angolkert langyos forrásainak lefolyásában ma is élnek. Utóbbit ott a 

legszorgosabb keresés mellett sem sikerült megtalálnom, holott a mész- 

tufában eléggé gyakorinak nevezhető. 

A mésztufa felső, homokos részében, melynek a keletkezése a ter- 

mális vizeknek más vizekkel való keveredéséből magyarázható, ezek a 

fajok úgyszólván alig találhatók s helyüket ott a következők foglal- 

ják el: 

Limnophysa palustris transsylvamica Kim. 

Radix peregra MütLtn. 
ac lagotis ScHR. 

Valvata cristata MÜLL. 

Chondrula tridens Münn. 
Síriatella, striata costulata C. PFn. 

A termális faunának ezt a hirtelen megváltozását csak úgy tudom 

magyarázni, hogy míg a források egy része lehült s utóbb el is apadt, addig 

a többiek, az angolkert mai forrásai, továbbra is állandó hőmérsékletűek 

maradtak. Ezekben a termális fauna részben fennmaradt, míg a hide- 

gebb forrásokban s a közelükben levő pocsolyákban más fajok teleped- 

tek meg. A szárazföldi alakok bemosottak. 

Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy a tatai mésztufában 

gyűjtött Neritinákat eredetileg! N. fluviatilis L. nak tartottam. Később 

azonban dr. Soós LaJos tanulmányai ? arról győztek meg, hogy a tatai 

Neritina nem fluviatilis, hanem N. Prevostiana C. Pre. Ilyen értelem- 

ben tartom ezt most magam is kiigazítandónak. 

A Neritinákon kívül a mésztufa alsó, termális részének leggyako- 

ribb kövületei a hemisinusok. 
A Melanella Holandri már sokkal ritkább, de azért ennek is 

számos példányát gyűjtöttem. 

1 A püspökfürdői és tatai neritinák kérdéséhez. Állatt. Közl. IV. köt. 1905. 

2 A magyarországi neritinák kérdéséhez. Annales Musei Nationalis Hung. 

IV. köt. 1906. 
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A M. Holándri, illetőleg annak itt szereplő változata (ufra) fosz- 

szilis alakban ezideig tudtommal sebonnan sem ismeretes. A M. Ho- 

landri élő alakját a szorosan vett Magyarországból szintén nem ismerjük, 

hanem csupán Horvát-Szlavonországok, Szerbia, Bosznia, Krajna, Stájer- 

ország, Karintia, Istria és Dalmácia területéről. A var. afra Horvát- 

országból, Karintiából és Krajnából ismeretes. 

A tatai előfordulás e szerint a legészakibb pont az eddig ismert 

lelőhelyek közül s egyrészt azt bizonyítja, hogy a M. Holamdri fau- 

nánknak szintén régi tagja, másrészt pedig azt, hogy annakelőtte ez a 

faj is szélesebb körben volt elterjedve, mint most. 

A mi a tatai mésztufa rétegek korát illeti, erre nézve határozott 

adatok birtokában vagyok. 
A m. kir. földtani intézet gyűjteményében ugyanis van egy fog, 

mely a tatai mésztufából származik s a mely kétségtelenül Elephas 

amtiguus  Fanc.-tól származik. Ez a lelet tehát megdönthetlen bizo- 

nyíték arra nézve, hogy a tatai mésztufa lerakódásának kezdete a 

pleisztocénkorszak elejére esik. 

E fogon kívül magam is gyűjtöttem néhány csontmaradványt (Cer- 

vus?), melyek azonban közelebbről meghatározva nincsenek s nem is 

olyan nagyjelentőségűek, mint az flephas fog, mely a mésztufa alsó 

részében gyűjtött kövületek pleisztocén korát föltétlenül igazolja. 

A mésztufából a fölsorolt leleteken kívül néhai BaALoGH FERENC 

tatai tanító rendkívül szép rák- (Astacus) maradványt is gyűjtött, mely 

a földtani intézet dinamogeologiai gyűjteményének egyik dísze. 

A PLEISZTOCÉN ŐSEMBER NYOMAI TATÁN. 

(Előzetes jelentés.) 

Dr. Kormos Tivapax-tól.! 

Ez évi februárius hó 13.-án a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága 

azt az értesítést kapta Tatáról, hogy az ottani mésztufa-bányában, mely 

ESTERHÁZY FERExc gróf tulajdona, kőfejtés közben nagy ősemlősök csont- 

maradványaira akadtak. 

E sorok írójának jutott a szerencse, hogy e lelet megtekintése 

végett a helyszínére kiszálljon. 

1 Hlőadta a Mh. Földtani Társulat 1909 februárius 17.-én tartott szakülésében. 
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Engem ez a lelet kétszeresen érdekelt, annál is inkább, minthogy 

a tatai forrásmészkő puhatestű faunájával és korával éppen mostaná- 

ban foglalkoztam, és a mészkő korát illető felfogásom támogatására 

csupán egy régi és nem személyesen gyűjtött Elephas amtiguus Fanc. 

foggal rendelkezvén, ez a lelet döntő fontosságúnak igérkezett. 

Föltevésemben nem csalódtam. A tatai bányából most előkerült 

csontok és fogak kétségtelenül szintén valamelyik mammut-fajtól szár- 

maznak — hogy melyiktől, azt a további tanulmányok fogják eldönteni — 

s így ennek a mészkőnek a pleisztocén korához immár szó sem fér. 

Tatai kiküldetésem második napján, mikor a csontok kiszabadíi- 

tásával s a szelvény megállapításával voltunk elfoglalva, figyelmemet 

egyszerre egy mészkődarabba zárt vörös szarukőszilánk kötötte le. 

Tovább kutatva, több hasonló darabot találtam, egyik mészkő- 

darabból pedig faszén-szilánkocska pattant ki. E leletek nagy 

jelentőségével azonnal tisztában lévén — a csontok rossz megtartása 

folytán amúgysem sokat igérő kőbontó munkát abbahagytuk s ezután 

teljes figyelmemet a csontleletnél mind fontosabban előtérbe nyomuló 

másik kérdés megoldására fordítottam. 

Mindenekelőtt a helyzetet kellett tisztáznom. Ekkor kiderült, 

hogy a mészkőben, a fölszíntől számítva mintegy 8 m 6 mélységben 

egy — körülbelül 60 em vastag — homokér van, mely alatt ismét 

tömör, kemény forrásmészkő következik. A csontok legnagyobb része a 
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homokréteg felső határán a mészkőbe van beágyazva, a melynek a 

homokkal érintkező alsó határán, valamint a homokban magában szá- 

mos primitiv ecehellei tipusú kőeszköz (1. a mellékelt ábrát), égetett 

csontok, faszéndarabok — valóságos konyhahulladék — talál- 

hatók. Ezek a tárgyak föltétlen biztossággal arra utalnak, 

hogy Tatán a pleisztocén korban az ősember a mammuttal 

együtt már jelen volt, s tanyáját a meleg források közelé- 

ben ütötte föl. A mészkőbe zárt homokréteg nagyobb vízfolyás ered- 

ménye, mely eléggé intenzivus volt arra. hogy közel félkilogrammos 

kavicsokat (guarc, az egyik darabban rutilkristályokkal, szarukő) szál- 

lítson magával. 
Ilyen kavicsok a homokban nem ritkák s az itt élt ősembernek 

éppen kapóra jöhettek, mert — mint a feltört darabokon látható — 

ezekből készítette eszközeit. 
Nevezetes, hogy a homokban túlnyomóan szárazföldi csigák ([rutici- 

cola rubiginosa ZGuk., Slriatella striata  costulata C. PrR., Ghondrula 

tridens MüLnn.) találhatók. 

A tatai viszonyok némileg a krapinaiakra emlékeztetnek s éppen- 

séggel nem lehetetlen, hogy további kutatásaink emberi csontmarad- 

ványokat is fölszínre hoznak. 

De még abban az esetben is, ha ez nem történnék, ez a hazánk- 

ban eddig páratlanul álló lelet oly nagyfontosságú, hogy a legteljesebb 

figyelmet igényli. 

Hiszem, hogy a tudományért nemesen hevülő s minden szépet és 

jót melegen pártoló tulajdonos: EsTERHÁZzY FERENC gróf úr teljes erejé- 

vel támogatni fogja a birtokán megejtendő további kutatásainkat. 

Ha ebben a reményemben nem csalódom, akkor erről a nagy- 

fontosságú leletről alkalomadtán bővebben fogok beszámolni. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 11 



ÚJ FÖLSŐ BOCÉN LELETHELYRŐL. 

Dr. VoGgL Vixkroxtól.! 

1907 pünkösdjén dr. Lóczy LaJos egyetemi tanár úr hallgatóival 

kirándulást tett Urhidára (Fejér m.) s többek között az ottani eocén- 

képződményeket látogatta meg. Ezen a kiránduláson résztvett dr. Vapász 

M. ELEMÉR egyet. gyakornok is, ki a gyűjtött anyagot földolgozás végett 

nekem átengedte, amiért neki ezuttal is őszinte köszönetet mondok. 

További gyűjtés céljából a nyár folyamán magam is fölkerestem a szó- 

ban forgó lelethelyet, melyről az irodalomban eddig még említés 

nincs téve. 

E két kirándulás szép kis faunát eredményezett, mely két réteg- 

ből származik. Ezek az üledékek a szétszórtan épült faluban 8—10 

kisebb-nagyobb gödörben, bányában igen jól föl vannak tárva. 

A falu déli részén levő gödrökben csak mészkő van föltárva. 

E mészkő szürkésfehér, tömött s helyenként jól látható rajta a meg- 

lehetősen erős DK-i dőlés. Északabbra, különösen a templomtól D-re 

levő nagy urasági bányában látható, hogy ebbe a mészkőbe körülbelül 

két méter vastag, meglehetősen laza, sárgásbarna márga telepszik. 

A mészkőben — mint ottjártamkor meggyőződtem — meglehető- 

sen kevés kövület van: echinusok, néhány kagyló és cephalopoda, kevés 

rák; a foraminiferák közül csak nummulitesek s orbitoidesek voltak 

meghatározhatók, "mig az apróbb foraminiferák, melyek szétmállott 

anyagból igen nagy számban kerültek ki, kopottságuk miatt teljesen 

fölismerhetetlenek voltak. 

A mészkőből a következő 16 fajt sikerült meghatározni : 

Nummulites (Hamtkenia) striata DORB., Orthophragmina patellaris 

ScHLoTH., O. tenuicostata GümB., KEchinanthus sculella BLam., Macro- 

pneustes Hamtkenmi Páv., Eupatagus sp. ind., Serpula sp. ind., Tere- 

bratulina caput-serpentis L., Spondylus Buchi Pniz., Pecten Thorenti 

D/AaRcn., P. cefr. soleus DEsm., Ostrea gigamted BRAND., Aturta cfr. 

Rovasendiana PaRowna, Ramina Reussi Woopw., Typilobus Semseyanus 
Lőn., Charcharodon anguslidens AG. 

Gazdagabb a márga faunája, de ebből nagy alakok: csigák, kagy- 

lók stb. teljesen hiányoznak. A fauna zömét bryozoumok teszik, melyek 

elég szép fajszámmal s rendkívül nagy egyedszámban gyűjthetők; egy 

1 Tlőadta a Mh. Földtani Társulat 1908 ápr. 1-én tartott szakülésében. 
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részük igen jó megtartású. A bryozoumok mellett több foraminifera-faj, 

crinoida-nyéltagok, cidaris-tüskék s egy terebratulina fordul elő. 

A márgából 25 fajt határoztam meg; ezek a következők : 

Verneuwilina abnormis HTx. sp., (raudryina Reussi HTx., G. efr. 

syphonella Rss., Gristellaria depauwperata Rss., (Grlobigerina bulloides 

D/oRs.? Discorbina eximia HTx., Anomalina  grosserugosa Güme. sp., 

Bourguetierinus  Thorenti DARcn.? Gidaris-tüskék, Batopora multi- 

radiata Rss., Hornera, concatenata Rss., H. D Achiardii Rss., Idlmonea, 

reticulata Rss., I. concava Rss., I. gracillima Rss., Entalophora atte- 

nuata Sror., Entalophora pulchella Rss., Acropora coronata  Rss., 

Membramipora  amyulosa Rss., Porina papillosa Rss. sp. Fschara, 

fenestrata Rss., E. bisulca HRss., Biflustra macrostoma Rss., Vincularia 

Haidingeri Rss., Terebratulina caput-serpentis L. 

Az urhidai mészkő faunájában s petrografiai minőségében is telje- 

sen megegyezik a budai orbitoidás mészkővel, s avval teljesen azonos, 

egykorú képződménynek tekintendő. Evvel egyuttal a márga kora is 

meg van határozva, mert települési viszonyaiból önként következik, 

hogy a két réteg között csak faciesbeli különbség van. 

Ami ezt a márgát illeti, faunája csupa olyan alakból áll; mely a 

budai bryozoásmárgában is előfordul, úgy hogy ez a körülmény arra 

útalna, hogy az urhidai márga s a budai bryozoásmárga egykorú, 

azonos képződmények, s hogy ennélfogva du bryozoásmárga s az orbi- 

toidásmészkő egyazon szintnek csak különböző faciesét képviselik, a 

mint azt többen gyanították. 

A két képződmény faunájának egybehangzása azonban csak látszó - 

lagos. Igaz ugyan. hogy mindaz a 25 faj, melyet fentebb az urhidai 

márgából felsoroltam, a bryozoásmárgában is előfordul, de ez nem 

jelent sokat. Hzek az alakok — legnagyobbrészt foraminiferak s bryo- 

zoumok — olyanok, hogy szintjelző becsük alig van, s ezeknek egybe- 

hangzását is teljesen lerontja az a körülmény, hogy az urhidai márgá- 

ban a bryozoásmárga szép makrofaunájának semmi nyoma sincs. Oly 

körülmény ez, mely a két képződmény különböző képződési viszonyaira 

utal, s azoknak azonosítását semmi esetre sem engedi meg. 

Hasonló márgabetelepülések fordulnak elő különben a kissváb- 

hegyi orbitoidás mészkőben is. Ezek dr. LŐRENTHEY IMRE! tanusága 
szerint, az eddig ismert kevés alakból ítélve, fauna dolgában szintén 

teljesen eltérnek a bryozoásmárgától s ilyképen szintén nem nyujta- 

nak bizonyítékot arra nézve, az orbitoidás mészkő és a bryozoásmárga 

között csak faciesbeli különbség volna. 

1 Tanulm. a harmadk. rákok köréből. Math. és Termtud. Értesítő, XVII. 

köt. 150. 1. , 

114 Viz 



NÉHÁNY RENDELLENES AMMONITESRŐL. 

Dr. Vapász M. ELEMÉRtől. 

A rendellenes jelenségeknek vizsgálata a leíró őslénytanban nem 

kevésbbé fontos, mint a normális esetek tárgyalása. Az egyes esetek 

pontos ismerete, a rendellenességek fellépésében esetleg megnyilvánuló 

rendszeresség megismeréséhez vezet, a mi sokszor becses törzsfejlődés- 

tani adatokhoz juttathat bennünket. Különösen fontosak az ilyen adatok 

az ammoniteseknél, a hol a tiszta zoologiai alap hiánya arra kényszerít 

bennünket, hogy minden olyan észlelhető adatot felhasználjunk, melyek 

közelebb vihetnek bennünket az állat szervezeti viszonyainak vagy élet- 

módjának megismeréséhez. 

Az ammoniteseknél mutatkozó rendellenességekre vonatkozó adatok 

elég gyakoriak az irodalomban. A rendellenességek mibenlétének meg- 

állapítása azonban éppen az ammoniteseknél sok nehézségbe ütközik, 

mivel itt a megtartási állapot sokszor hangoztatott hiányosságán kívül 

esetről-esetre mérlegelnünk kell, vajjon valamely xcrendellenesv jelenség 

nem tekintbető-e ezeknéi az érdekes alakoknál éppen a rendes törzs- 

fejlődés mozzanata gyanánt. 

Az idevágó elszórt irodalmi adatok legnagyobbrészt (vExsTEpT-nél 

találhatók !; egyesek OPPEL-nál? és NEumavR-nál? is, míg a többi régibb 

szerző, ZIETHEN, ORBIGNY adatai azért nem vehetők tekintetbe, mivel a 

rendellenes alakokat legtöbbször külön fajok gyanánt tekintették s nem 

vizsgálták azokat a rendes typusokhoz való viszonyukban. Rendszeres 

áttekintő összefoglalást ENGEL" nyujtott a sváb Jura OvEwxsrEmpr-nél 

ábrázolt s azóta gyűjtött rendellenes ammoniteseiről, nem számítva ide 

azokat a munkákat, a melyek, mint PomPEcKkJ-é," a rendellenesség egy 

1 Der Jura — Ammoniten d. schwáb. Jura. 

2 Palaeont. Mitteilungen. 

3 Zur Kenntn. d. Fauna d. unt. Lias in den NO. Alpen. (Abh. d. k. k. Geol. 

Teo dass ATALE E) 
4 Über kranke Ammonitenformen im schwübischen Jura. (Nova acta acad. 

Cesar. Leopold.-Carol. Bd. 61. 1894.) 

5 Über Ammonoiden mit canormaler, Wohnkammer. (Jahreshefte d. Ver. 

f. Vaterl. Naturk. in Württemb. 1894). 
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nemével vagy egyes csoportok speciális rendellenességeivel foglalkoznak, 

mint pl. ToRweuIsT-é." 
. — ExGEL a sváb Jurában előforduló rendellenességeket a következő 

négy csoportban foglalja össze: 1. születésüktől fogva korcs ala- 

kok (cvAmmonitenkrüppel ab ovos); 2. bastard és senilis alakok ; 

3. tulajdonképeni beteg alakok; 4. sérült ammonitesek. Ezek 

az esetek végeredményben két főcsoportra vezethetők vissza; az egyikbe 

tartoznak az egyén fejlődésében mutatkozó (ontogenetikus) 

rendellenességek, a másikba pedig atörzsfejlődéstani fontos- 

sággal bíró rendellenességek. A kettő között állanak azok a 

senilis jelenségek, a melyek egyének vagy nemek életének végén lépnek 

ugyan fel, de a melyek bizonyos körülmények között törzsfejlő- 

déstani fontosságúakká lehetnek. 

Az elég gazdag magyarországi ammonites-anyagban hasonló rend- 

ellenségekről eddig még kevés irodalmi adatunk van. A csernyei eryci- 

tesek kanyarulatainak bizonyára törzsfejlődéstani vonatkozással bíró 

alakbeli megváltozásán kívül? alkalmam volt a közelmultban a piszkei 

felső-liászból olyan lytoceras-fajt leírni, a melynél senilis jelenség gya- 

nánt szabadon álló, a többi kanyarulattal nem érintkező lakókamra 

észlelhető." Ezenkívül felemlíthetem itt még az alsórákosi alsó-liászkorú 

faunában leírt Arietites carenatus Fuc. sp. var. antigua kamravarratá- 

ban mutatkozó fejlődésbeli rendellenességet is, a melyet a varietás leírásá- 

nál" annak egyik megkülönböztető jellege gyanánt tekintettem. Ez a 

jelleg valószínűleg szintén egyéni rendellenességnek tekinthető, a 

mennyiben ez az egyén fejlődésének előrehaladottabb fokán eltér a typus- 

tól s eltérése a kamravarrat megváltozásában nyilvánul. 

A mostani alkalommal az említett adatokat néhány, a tatai acan- 

thicus rétegekből származó aspidoceras-on észlelt rendellenességgel 

bővíthetem ki." Ebből a gazdag faunából ugyanis három olyan aspi- 

doceras került elő, a melyeknél a sipholobus többé-kevésbbé oldalra 

tolódott, a nélkül azonban, hogy a ház alakjában eltorzulást lehetne 

észlelni. Az egyik, mintegy 20 em. átmérőjű Aspidoceras acanthicum 

1 Die degenerierten Perisphinctiden d. Kimmeridge von Le Havre. (Abh. d. 

schweiz. Pal. Ges. Bd. XXIII. 1896.) 

2 PRIsz : Az Ék-i Bakony idősb jurakori rétegeinek faunája (Földt. int. évkönyve 

XV. k. 1904). 

3 Szabad lakókamrás lytoceras-faj a felső liászból (Földt. Közl. 1908. XXXVIII. 

4 A nagyküküllőmegyei Alsórákos alsó-liászkorú faunája (Földt. int. évkönyve 

XVI. k. 1908) p. 348. X. tábla 7. 7a b ábra. 

5 A tatai Kálváriadomb geologiai és palaentologiai viszonyainak feldolgozá- 

sával az egyet. föld- és őslénytani intézetben KocH NÁNDOR úr jelenleg foglalkozik ; 

a szóbanforgó aspidocerasok leírás céljából való átengedését az ő szivességének 

köszönöm. Ugyancsak tőle valók a faji meghatározások is. 
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Opp. sp. typusos lakókamrás példánya, legnagyobb mértékben mutatja a 

sipholobus oldalra tolódását (2. ábra). A -másik két példány egyike 

43 mm átmérőjű fajilag biztosan meg nem határozható, míg a másik 

az Asp. Montisprimi Man. em. Cax.-val azonos; mindkettő végig kam- 

rázott példány és a sipholobus eltolódását jól mutatja (1. és 3. ábra). 

A szóbanforgó jelenség közelebbi vizsgálatánál megállapíthatjuk, 

hogy ebben az esetben az egyén fejlődésével összefüggő rend- 

ellenességgel van dolgunk. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy ez 

a jelenség a gazdag aspidoceras-anyagban csak három példánynál ész- 

lelhető, tehát ritkának mondható, mégis már az egyén fejlődésének 

korai szakán mutatkoznia kellett, a mit kisebb példányainkból követ- 

keztethetünk. Az ok tehát, mely a rendellenességet előidézte, már az 

1. ábra. Aspidoceras Montisprimi CAN. 

állat fiatal korában megvolt vagy bekövetkezett. Ennek az oknak meg- 

állapítását azonban jelen esetben megnehezíti az a körülmény is, hogy 

a esipholobus erős eltolódásával szemben a sipho helyzetét nem ismerjük. 

Ha ugyanis a sipho szintén oldalra tolódott, úgy csaknem kétségtelen, 

hogy a rendellenesség oka belső szervezeti elváltozásban vagy betegség- 

ben keresendő; ha azonban a sipho rendes helyén maradt, úgy a 

kamravarrat rendellenes kifejlődése más, sokkal nehezebben magyaráz- 

ható okra vezetendő vissza. Utóbbi esetben a külső körülmények meg- 

változására gondolhatnánk, ha ez a jelenség állandó természetű volna. 

A külső körülmények megváltozása ugyanis éppen a kamravarrat meg- 

változásában vagy rendellenes fejlődésében tükröződik vissza — a mint 

azt SOLGER valószínűvé tette! — de csak úgy, hogy a külső behatások 

1 Die Lebensweise d. Ammoniten. (Naturw. Wochenschr. Bd. XVII. N. F. 1.. 

1901--2.) 
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állandó természetűek. A mi esetünkben azonban, mint fentebb említet- 

tük, csak egyéni rendellenességről lehet szó s nem egyszer megszerzett 

s átöröklődő jellegekről, azért erre az esetre ez a magyarázat nem 

vonatkoztatható, más magyarázatot pedig a rendelkezésre álló kevés 

adat alapján nem adhatunk. 

2. ábra. Aspidoceras acanthicum OPpPp. sp. siphonális oldala felől. 

3. és 34. ábra. Aspidoceras acamthicum sp. (efr. allenense ORB. sp.) oldaláról és 

siphonális oldaláról tekintve. 

A kamravarrat elemeinek rendellenes elrendezésében megnyilvánuló 

hasonló — egyéni rendellenesség gyanánt tekintendő jelenséget — csak 

egyet találtam az irodalomban. OvENsTEDT vAmm. cfr. doricusn néven 

említ ugyanis a württembergi (Hinterweiler) középső-liásból egy kis ala- 

kot," a melynek sipholobusa épen úgy oldalra tolódott, mint a tatai 

aspidocerasoké. Az irodalomban elég gyakran szereplő egyéb kamravar- 

ratbeli eltorzulások, asymmetrikus kifejlődések vagy magasabbrendű, 

messzebb kiható, phylogenetikus változások gyanánt tekintendők, mint 

1 Die Amm. d. sehwáb. Jura. p. 266. Tab. 33. Fig. 27. 
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pl. a krétakorú ceratites-typusú alakok, vagy a SoLGER-nél említett 

hoplitoidesek," vagy pedig senilis jelenség gyanánt veendők, mint a 

HauErx-nál leírt asymmetrikus kamravarratú törpe chierlatz-psilocerasok) , 

a Ps. Suessi Hav. sp. és a Ps. abnorme Hau. sp.? 

ENGEL a rendellenességeknek egyes nemeken belül való előfordu- 

lásánál kiemeli, hogy cVon Lytoceras, Phylloceras und Aspidoceras z. B. 

ist uns noch kaum ein krankes Exemplar vor Augen getreten...v? ; 

ilyenformán tehát a piszkei senilis lytoceras és a tatai aspidocerasok 

ezeken a nemeken belül az első rendellenes alakok gyanánt tekinthetők. 

A REKETYEFALVA (HUNYADMEGYE) MELLETTI FÖLSŐ 

MEDITERRÁNKORSZAKI RÉTEGEK 

TELEGDI RorH KÁRoLYy-tól. 

1907 nyarán dr. SCHAFARZIK FERENC kedves professzorom szíves 

meghívása folytán az ő oldalán réset vehettem az országos geologiai 

fölvételekben. Ezek során látogattuk meg a Reketyefalva melletti fölső 

mediterrán lelethelyet SCHRÉTER Zorráws barátommal együtt, hogy e kövü- 

letekben gazdag rétegeket lehetőleg jól kiaknázzuk. A gyűjtött fauna 

meghatározásának munkáját SCHAFARZIK professzor úr reám bízta, kinek 

kiapadhatatlan jóakaratú szívességeiért a leghálásabb köszönetemet ki- 
fejezni e helyütt sem mulaszthatom el. 

A reketyefalvai lelethelyet báró Nopcsa FERExc dr. fedezte föl és 

ismertette először, az előfordulás körülményeit, szelvényét és jellemző 

kövületeinek rövid jegyzékét adva. Az én föladatom tehát csak az ő 

adatainak kiegészítése lehet. 

Mint báró Nopcsa is említi, a fölső mediterránkorú rétegek igen 

alárendelt kiterjedésűek, úgyszólván egyetlen, a templom közelében 

ÉK-nek kiinduló, mélyen bevágódó árok föltárása az egész, közel hori- 

zontálisan fekvő, előfordulás, a melynek fekvője a mélyebb felsőkréta 

1 Über den Zusammenhang zwischen der Lobenbildung und der Lebensweise 

bei einigen Ammoniten (Verh. d. V. internat. Zool. Congr. z. Berlin 1901). 

2 Über einige unsymm. Ammonit. aus d. Hierlatzschichten (Sitz.—Ber. d. 

k. Ak. d. Wiss. Bd. XIII. 1854). 

elsos ásó. 

4 Előadta a Mh. Földtani Társulat 1909 március 5-én tartott szakülésében. 

5 Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a romániai határ közé eső vidék 
geologiája. Magy. kir. Földtani Intézet Évkönyve XIV. kötet, 4. füzet. j 
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(báró Nopcsa szerint cenoman) szürke márgája és palás homokköve. 

Ugyancsak közvetlen közelségben kezdődik a kristályospala formáció is, 

ennek törmeléke nagy mennyiségben található a fölső mediterránban, az 

agyag és homok iszapolási maradékában s nagyobb zárványokként is. 

A mellékelt szelvénynek közlése, minthogy részletesebben mu- 

tatja a petrografiai kifejlődést és a kövületek eloszlását, talán jogosult. 

E szelvény az árok mentén, tehát ÉK—DNy-i irányban készült, míg 

báró Nopcsa vázlatosabb szelvénye nagyjából K-Ny-i irányú. A legfölső 

lajtamészkő alatt nagyjából három rétegcsoportot lehet megkülönböztetni. 

I. Alsó agyag komplexust (1, 2 és 3 réteg), melyben a 2-vel jel- 

zett kb. 0-3 m vastag homokos-kavicsos lithotamniumokat tartalmazó 

réteg fordul elő. A 3. számú réteg magasabb része néhol kissé homo- 

kos agyag. Innen egyenként lelhető (tehát padot nem alkotó) Osírea 

cochlear, Porxi példányok kerültek ki, különben pedig az egész réteg- 

csoportból foraminiferákon kívül egyebet nem ismerek. Ez a komplexus 

és pedig annak főleg mélyebb (1. számú) része felelhet meg b. Norcsa 

Vaginella depressa tartalmú mélyebb tengeri fáciesének; látható vas- 
tagsága kb. 15—20 m-re becsülhető. 

E EK D JN. I 

ZF ám 

1. agyag, 2. lithothamniumos homokkő, 3. kissé homokos agyag, 4. meszes homokkő, 

5. homokos agyag lithothamniumos homokkőpaddal, 6. kövületes agyag, 7. kék agyag, 

homokrétegekkel és homokkőpaddal, 8. lajtamészkő, a. m.—mélyebb tölsőkréta. 

II. E fölött homokosabb agyag komplexus foglal helyet. A 4. sz. 

réteg kb. 3 m vastag meszes kemény komokkőpad kövületek nélkül, az 

5. sz. réteg kevéssé homokos agyag gyéren kövületekkel és 0-2—0-3 m-es 

lithotamniumos és alárendelten korallos keményebb homok-kavicspad- 

dal. A 6. sz. réteg anyaga szürke, csillámos, kissé homokos agyag, vas- 

tagsága nem több 2—3 m-nél, kövületekben igen gazdag. Az alább föl- 

sorolandó kövületek legnagyobb része, a nagyobb csigák és kagylók 

kivétel nélkül előfordulnak e rétegben és legnagyobb részt csakis innen 

valók. E komplexus vastagsága 10—15 m. 

III. A 20—30 m vastag 7. sz. réteg, bár tisztán homokból álló 

betelepedéseket is tartalmaz, a maga egészében mégis inkább agyag- 
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komplexusnak nevezhető. Így közepe táján egy Oslrea cochlear-ral 

tömött homokréteg s fölső részében 0-3 m vastag kemény homokkőpad 

van. Fölépítésében legnagyobb szerep a kékesszürke, igen finom iszappá 

szétázó és homokos részekben igen szegény agyagnak jut. Foramini- 

ferákon kívül egyéb kövület ritka benne. A foraminiferákat — melyek 

ugyan az egész képződményben szerepelnek — ez agyag szolgáltatja a 

legnagyobb mennyiségben és a legkitünőbb megtartási állapotban. 

A mi már most magát a faunát illeti, a makrofauna tulajdon- 

képpen — mint említettem — úgyszólván kizárólag a 6. számú réteg 

faunája, a mikrofauna pedig főleg ebből és a 7. számú rétegből való. 

Báró Norcsa 43 fajával szemben én 134-et határoztam meg. E 134 faj- 

hoz hozzáadódik az a 17 is, melyet báró Nopcsa említ, de amely 

anyagunkból nem került elő, úgy hogy összesen mintegy 151-re tehető 

a Reketyefalváról eddig ismeretes fajok száma. 

A teljesség kedvéért fölsorolom ezt a mi anyagunkból hiányzó 

17 fajt is; ezek között vannak a báró Nopcsa-féle mélytengeri alakok is : 

Pholadomya Iuchsi, SCHAFFER ; Chama gryphina Lam. ; Solenomya 

Döderleini, MAYER; Pecten denudatus, Rss.; Buccinum semistriatum, 

Bnrocc. ; Fusus rostratus, Onxvi; (Gancellaria Bellardii, Micn.; Pleuro- 

toma  dimidiata, BRocc.; Turbonilla sp.; Monodonta Araonis, Basr.; 

Solarium simplex, BRaus; Capulus sulcatus. BRaus; Vaginella de- 
pressa, Daup.; Aturta aturi, Basr.; CGlypeaster sp. a lajtamészkőből ; 

Stylocoenia, taurinensis, M. Epw.; Trochosmilia sp. 

Az alábbi felsorolásban azokat a fajokat, a melyek báró Norpcsá- 

nál is előfordulnak csillag (7)-gal jelölöm. 

Horaminifera. 

Spiroloculina canaliculata, d ORB. ; Miliolina (Ouingueloculina) cf. 

Ungeriana, VOR. ; Miliolina (Ouingueloc.) cf. secans, dORB. sp. (— Ou. 
Haidingerii dOrb); Cornuspira sp.; Alveolina melo, FicHT. és MoLnL. 

sp.; Nodosaria bacillum, DEFR.; Nodosaria cf. badenensis, d"ORB. ; 

Nodosaria (Dentalina) filiformis, d"ORB. sp. (—elegans, d"Orb.) ; (íristel- 

laria sp. (Robulina) mely [Hantken arcuatostriata fajához áll közel s 

valamennyi cristellaria között a leggyakoribb;  Gristellaria cultrata, 

Mowxrr. sp. ; Gristellarta  echinata, dORB. sp.; (Gristellaria  clypeiformis, 

VORB. sp.; Gristellaria cf. moravica, KaRR.; Gristellaria cf. semiluna, 

VORs.; Polymorphina, gibba, dORB. sp.; Polymorphina spinosa, dORB. 
sp.; Polymorphina problema, dORsB. var. deltoidea, Rss.; Polymor- 

phina digitalis, dORB.; Uvigerina pygmaea, dORB.; (rlobigerina  tri- 

loba Rss.; Orbulina universa, dORB.; Anomalina cf. grosserugosa, 

GümB. sp. (—A. badenensis, dOrb.); Pulvinulina sp. a leggyakoribb 
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ez az egyenlőre pontosabban meg nem határozott faj; Pulvinulina 

Schreibersii, dVORB. sp. ; Pulvinulina Partschiana, d"ORB. sp. ; Pulvinu- 

lina Haueri, AORB. sp.; Nonionina cf. Soldamit, d"ORB.; Polystomella 

erispa, Lam. ; Amphistegina Lessonit, dORB. sp. (— A. Hauerina, d Orb.) : 
Heterostegina costala, dORB. 

Az itt fölsorolt foraminifera fajok csak kis, gyakrabban előforduló 

részét teszik az egész foraminifera faunának. Evvel, valamint általában 

az igen gazdag mikrofaunával, melyben különösen igen sok az apró 

csiga és kagyló, továbbra is szándékozom foglalkozni. Általános képet 

az eddigi adatok is nyújtanak. A 6. és különösen a 7. számú réteg- 

ben a nodosariák, (dentalinák), cristellariák (robulinák), pulvinulinák, 

polystomellák és uvigerinák mellett, különösen sok az amphistegina és 

heterostegina. A mélyebb (1. és 3. sz.) rétegekben az amphisteginák és 

heterosteginák kevésbé gyakoriak, itt a nodosariák, eristellariák stb. mel- 

lett különösen a globigerinák találhatók nagy számban. A miliolinák álta- 

lában nem tartoznak a leggyakoribb alakok közé. 

Anthozoa. 

Isis melitensis, Gorpr.; Dendrophyllia Poppelacki, Beuss; Dip- 

lohelia Sismondiana, Ac.; Flabellum cf. Royssyanum, M. Epw. Stylo- 

phora subreticulata, Beuss.; Heliasíraea Defrancei, M. Epw.; Helias- 

traea heussana, M. Epw.; Porites incrustans, DEFR. 

A korallok (Heliastr:ea) első nyomára az 5. sz. réteg lithotamniu- 

mos padjában akadtunk. Gyakoriak a korallok a 6. számú rétegben. Itt 

jó megtartási állapotú, eredeti helyükön lévő egyes korallok mellett a 

zátonyképzők (Heliastraa, Porites) erősen lekoptatott és legömbölyödött 

darabkák és tuskók alakjában vannak meg, amely tuskók fúrókagylóktól 

össze-vissza vannak furkálva. Másodlagos helyen lévőknek, nagyobb 

koralltömzsök töredékeinek látszanak ezek, bár magában a föltárás 

(6. számú) szürke, csillámos agyagjában és a mélyebb rétegekben ere- 

dési helyüknek nyoma nincsen. 

A legfölső lajtamészkőben — eredeti helyen — Heliastraea Reussana,, 

M. Epw. igen gyakori. 

HBchinodermata. 

Cidaris avemionensis, DEsMmouLn. tüskéje és echinodermata táblák 

töredékei. 

Bryozoa. 

Cellepora. globularis, BRONN a 6. számú rétegből kitünő megtartási 

állapotban. 
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Brachiopoda. 

Terebratula, sp. egy erősen összenyomott példánya a 7. számú 
réteg ostreás homokpadjából ; Argiope cf. derollata, CHEMN. a 6. számú 
rétegből. 

Lamellibranchiata. 

Corbula gibba, Onzrvi; Gorbula revoluta, BRocc.; Venus sp.; 

Lucina, incrassata,  Duzors; Lucina Dujardimi, DEsn.; Divaricella, 

divaricata, 14. sp. var. ornata Aa. sp. (—Lucina ornata, Ag.); Cardita 

Partschi, Gorpr. ; Cardita Transsylvamica, M. HoERx. ; Cardita scala- 

ris. Sow. ; Nucula Mayeri, M. HoEnx.; Leda pellucida, Pnrw.; Pectun- 

culus (Axineg) pilosus, Lam.X; Pectunculina anomala, Ercaw.; Arca 

Noae, LISx.; Arca barbala, LISN.; Arca diluvii, Lam.; Arca (Fossu- 
larca) lactea, Laxx.; Arca (Fossularca) papillifera, M. HoERN.; Arca 

(Acar) clathrata, Dxra.; Lithodomus lithophagus, LISS. a 6. számú 

réteg koralltuskóiból; Pecten cristatus, BRoNw ; Pecten duodecim-lamel- 

latus, BRons; Pecten cf. revolutus, Micnr.; Pecten sp. (ef. spinulosus, 

Münst.); Aeguipecten spinosovatus, Bacc. ; Spondylus sp. (cf. crassicosta, 

Lam.); Ostrea (Pycnodonta) cochlear, Pozrs; Ostrea (Pycnodonta) 
cochlear, Pornr, var. navicularis, BRocc. ; Ostrea (Cubitostrea) cf. fron- 

dosa, DE SERR. 

A. 6. számú réteg kagylói az ostreák kivételével leginkább véko- 

nyabb héjú és kis alakok, vagy nagyobb fajoknak kisebb példányai, 

mint az iszapos fenék lakói és így az agyagos fácies kövületei. 

Gastropoda. 

Conus ef. subraristriatus, Da Cosra; CGonus (Leptoconus) amtedi- 
hwianus, BRuc. ; Gonus (Leptoconus) Dujardim, Desn.F; Conus (Lepto- 

conus) Brezinae, R. HöRx. és Av. ; Conus (Chelyconus) fuscocingulatus, 
BRoxs; Conus cf. ventricosus, BRonw ; Oliva sp."; Amncillaria glandi- 

formis, LAMK.X ; Ancillaria (Anaulaa) obsoleta, BRocc.; CGypraea (Aricia) 

Neugeboreni, R. Hörs. és Av.; Gypraea sp.; Erato levis, DONOovaNn? ; 

Eratopsis Barramdei, R. Hönwx. és Av.; Ringicula buccinea, DEsn.; 

Mitra, Bellardii, R. Hönx. és Av.; Mitra incognita. Basr. ; Mitra (Nebu- 

laria) scrobiculata, BRocc.; Mitra (Costellaria) intermittens R. HöRrx. 

és Au.; Mitra (Costellaria) recticosta, BEnn.; Mitra (Calithea) cupres- 

sina, BRocc.; Columbella cf. nassoides, BEzL.X; Columbella (Mitrella) 

fallaa, R. HöRx. és Avu.; Terebra (Acus) fusitformis, M. HoERx.; Terebra 
Basteroti, Nysr.; Terebra cf. bistriata, Ggar.; Buccinum (Zeugis) res- 

titutianum, Foxr. (átmenet B. Hoernesi, Mayer felé); Buccinum (Zeu- 
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axis?) Grateloupi, M. HoERx.F ; Buccinum (Zeuxis?) badense, PanRrscn ; 

Buccinum (Caesia) limatum, CHEMN.; Gassis (Semicassis) saburon, 

Laux. ; Cassidaria ((Graleodea) echinophora, LINSNÉF; Sirombus corond- 

tus, DEFR.; Chenopus (Aporrhais) alatus, Excnw.; CGhenopus (Aporr- 

hais) pes pelecami, Puin.X; Ranella (Apollon) gigantea DLAamxk.; Murex 

spinicosta, BRoxx ; Murex (Occenebra) allernatus BEnn.; Fusus Vindo- 

bonensis, R. HöRwx. és Av.; Fusus (Chrysodomus) Hoernesi, BELL. ; 

Fasciolaria bilineata, PaARTScH sp.; Gamcellaria (Trigonostoma) lyrata, 

Brocc.; Pleurotoma cf. trifasciata, M. HozRw.; Pleuroloma Annae. R. 

Hönx. és Av. ; Pleurotoma (Drillia) Allionii, BEL. ; Pleurotoma (Drillia) 

spinescens, Pagrscn; Pleurotoma (Glavatula) Juliae, RB. HöRs. és Av.; 

Pleurotoma (Fseudotoma) brevis, BEnn.; Pleurotoma (Dolichotoma) 

cataphracta, BRoccn.£; P.eurotoma (Raphitoma) harpula, BRocc. ; Ceri- 

thium Zeuschneri, Puscn.; Gerithium lignitarum, Ercuw.; Turritella 

turris, Basr.X; Turritella Archimedis, BRowxG.; Turritella subangulata, 

BRocc.X ; Neritopsis radula, M. HoERw.; Niso eburnea, Rxsso; Turbo 

rugosus, LINS.; Vermelus arenartus, LINN.; Natica helicina, BRoco.F ; 

Dentalium badense, Pagrscut ; Dentalium mutabile, DoODERLEISY ; Den- 

talium Michelottii, M. HoERw. 

A gastropodák közül a leggyakoriabbak és pedig a többieknél 

aránytalanul sűrűbben fordulnak elő, különösen a (CGhenopus (Aporr- 

hais) pes-pelicani, Pmin., továbbá a Natica helicint, BRocc. és a Den- 

talium badense, PagrscH. A 6. számú réteg csigái közül egyesek erősen 

koptatottak, így egyes conusok, továbbá az ancilláriák, olivák. E kop- 

tatott és apró nyílásokkal (fúrószivacsok ?) átfurkált példányok élesen 

eltérnek az általában igen jól megtartott gastropoda faunától, így külö- 

nösen a hasasabb fajokhoz tartozó koptatott conusok egyes karcsúbb és 

díszített, teljesen ép conusoktól (antediluvianus, Dujardini), melyek a 

koralltöredékekkel közös eredési helyűeknek tarthatók. 

A lankás domboldalon lévő szántásokban és kukoricásokban nagy 

számmal gyűjthetők a lajtamészkőből eredő gastropodák és lamelli- 

branchiáták, valamennyien a 6. sz. rétegben előfordulókkal közös fajok. 

Pisces. 

Valamennyi rétegből otolithusok, melyek közül leggyakoribb az 

Otolithus (Berycidarum) uustriacus, Kox. 
Az itt fölsorolt fajok az erdélyi gazdag fölső mediterrán faunák- 

ban, így pl. a lapugyiban egy-kettő kivételével valamennyien előfordul- 

nak. Minthogy azonban a lapugyi fauna tudvalévőleg egy nagyobb kom- 

plexus közös faunája és rétegek szerint még nincsen elkülönítve, a reketye- 

falvai kövületeknek e faunával való összehasonlítása nem sokat mond. 
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A kövületeire nézve mondottak szerint legérdekesebb a 6. számú 

réteg, mely a legfölső lajtamészkő alatt, két agyagképződmény között 

foglal helyet. Ezt az előbbiek szerint a cbádeni agyagi fácies és egy 

korallos fácies horizontális határára tehetjük. Olyasféle korallos fáciesre 

gondolok itt, amilyen dr. Vapász M. ELEMÉR " kutatásai szerint a ribicei 

(Hunyad m.) korallpad, bár maga e korallos képződmény a reketyefalvai 

felső mediterrán foszlányból nem ismeretes. Különösen megjegyzem azt, 

hogy a 6. számú rétegből származó gazdag anyagunkban a b. Nopcsá- 

nál fölsorolt mélytengeri alakokat nem találtam, vagyis valószínű, hogy 

b. Norcsának az egész fölső mediterrán képződményre vonatkozó meg- 

jegyzése, hogy benne a határozottan mélytengeri alakok mellett a part- 

lakók koptatott példányait vegyesen találjuk, e réteget nem illeti. 

Végül köszönetet mondok dr. LÖRENTHEY IMRE egyetemi tanár úr- 

nak és dr. Vapász M. ELEMÉR gyakornok úrnak, kik a kövületek meg- 

határozásában mindenkor szíves segítségemre voltak. 

GEOLOGIAI JEGYZETEK A BORSODI BÜKK-HEGYSÉGBŐL. 

Dr. Vapász M. ELEMÉt-től. 

Az elmúlt 1908. év pünkösdjén dr. KocH Anxrar egyetemi tanár 

a Bükk-hegység keleti szélére, továbbá Szendrő, Rudóbánya és Szádellő 

vidékére vezetett tanulmányi kirándulást, melynek végével KocH pro- 

fessor úr beleegyezésével és szives támogatásával további egy hét alatt 

meglátogattam az Érehegység egyes pontjait s gyűjtéseket eszközöltem 

a Bükk-hegység nyugati és középső részében. Minthogy gyűjtésem külö- 

nösen a carbonidőszaki rétegek megismeréséhez igen becses adatokat 

szolgáltattak, újabb hetet szántam tisztán a Bükk-hegység carbon réte- 

geinek megismerésére és faunájának begyűjtésére. 

A Bükk-hegység földrajzi helyzetéből kifolyólag igen fontos geolo- 

giai kérdések csomópontja, ennek dacára azonban geológiai viszonyairól 

még nem tudunk eleget. A hegységet fölépítő képződmények kijelőlése 

és meghatározása Böckn JÁNnos érdeme, a ki térképén az egyes képződ- 

mények kiterjedését nagy pontossággal kijelölte, úgy hogy az lényeges 

módosításra nem igen szorul. A sztratigrafiai viszonyokat tárgyaló leírásá- 

1 A ribicei felső mediterránkorszaki korallpad faunájáról. Földtani Közlöny 

XXXVII. (1907. évi) kötet, 268. 1. 
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ban BöckH megkülönböztet! carbon-, triász- és juraidőszaki rétegeket, 

eocén és neogén képződményeket s föltételezi a krétát is Tapolcsánynál. 

Röviden óhajtok itt előzetesen beszámolni az alaphegységre 

vonatkozó megfigyeléseimről, míg a fedőhegység képződményeit figyel- 

men kívül hagyom, bár ennek egyes részeire vonatkozólag szintén 

becses adatok birtokába jutottam. Az alaphegység képződményeihez 

sorolhatjuk BöckH carbon-, triász- és jura képződményeit. Ezekről 

szólok az alábbiakban megfigyeléseim alapján. 

A carbonidószaki képződményeknek elsőrendű szerepök van a 

Bükk-hegység fölépítésében. Kifejlődési módjukat BöcgH pontosan jelle- 

mezte leírásában.? Szerinte mészkő és szarukő betelepülésekkel meg- 

szakított nagy kiterjedésű, jól hasadó sötétszürke és fekete agyag- 

palák képviselik a carbont. Az agyagpalába betelepült, tömött fekete 

színű calciteres mészkövek szabálytalanul vannak elszórva s sokszor 

tiszta mészpalába mennek át. A szarukóő BöckH szerint sok helyen 

szintén a palával váltakozik, de a hegység nyugati részén a szarvaskő- 

felsőtárkányi edéli palaövbeny E—D-irányú vonulatot alkot, mely 

egyszersmind a carbon és juraképződmények között levő határt is jelzi. 

Ezenkívül még a palába települt guarcitszerű homokkövet is említ 

BöckH a szarvaskői völgyből. 

BöcgH jellemzése mindenben találó s csakis annyiban óhajtom 

kiegészíteni azt, amennyiben az ujonnan épített eger-putnoki vasut- 

vonal az alaphegység nyugati szélén BöcgH xdéli és északi pala- 

övében a szóbanforgó rétegeket igen tanulságosan föltárta, úgy hogy 

a különböző kőzetek egymáshoz való viszonya pontosan tanulmányoz- 

ható volt. Az uralkodó kőzet a fekete vagy sötétszürke, néhol vörhenyes 

színű tiszta agyagpala, mely legtöbb helyen igen jól hasad. Mésztar- 

talma igen alárendelt, ahol azonban kövületeket tartalmaz, mint Dédes 

és Visnyó között az cészaki palaövbeny, ott erősen mésztartalmú, 

márgás, lazább anyagú s nem olyan jól hasadó, mint a tiszta agyag- 

pala. 

A sötétszürke, caleiteres rétegzettséget nem mutató vagy pados 

mészkő kisebb-nagyobb rögök, szirtek, zátonyok alakjában települ a 

palarétegek közé. Egyes helyeken, mint Zsércen és Nekézsenynél oolitos 

féleségek is vannak. Az említett kövületes északi palaövbens, 

Visnyónál a pala és mészkő között petrografiailag is kimutatható az 

átmenet. Hasonlóan faciesbeli eltérés gyanánt kell tekintenünk a BöckH- 

nél is említett szarvaskői guarcitokat és a szarukő betelepüléseket is. 

1 Die geolog. Verhültnisse d. Bükkgebirges u. d. angrenzenden Vorberge. 

(Jahrb. d. k. k. Geol. R. A. Bd. XVIII. 1867) p.-227—242. 

rab ren ju szeb 
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Utóbbiaknak a palával és mészkővel való egyidejüsége mellett szól a 

települési viszonyokon kívül még az a körülmény is, hogy Rüsr car- 

bonra jellemző radioliáriákat talált bennük." 
BöcxH a rétegek korának pontos megállapításához szükséges kövü- 

letek közül csak kevés biztos adathoz jutott. Dédes és Visnyó között 

fekvő cészaki palaövbenv crinoidea nyéltagokat és egy productust 

említ. Ezekből megállapítja a rétegek carbon korát, míg a petrografiai 

kifejlődés alapján a bleibergi palákkal azonosítja azokat. Ezenkívül 

BöckH még előforduló furókagylónyomokról is tesz említést, a melyek 

szerinte Visnyónál észlelhetők a sőtétszürke mészkőben. Ezek a furási 

nyomok nemcsak Visnyón, hanem Dédesen is, tehát a vonulat északi 

részén is megtalálhatók, nem tartoznak azonban a carbon rétegekhez, 

hanem az egykori mediterrán partvonalat jelzik. Leggyakrab- 

ban teredora utalnak egyes furási lyukakban azonban lithodomusok 

és pholasok héjjai is fölismerhetők voltak, a miért is keletkezési 

idejük az alsómediterrán korba tehető.? 

Az eger-putnoki vasutvonal építkezéseivel létesített mesterséges föl- 

tárások, vasúti átvágások kövületgyűjtés szempontjából kedvező alkalom 

gyanánt szolgáltak. A visnyói vasutállomás közelében, attól kissé északra 

a palában eszközölt átvágás kövületes rétegeket tárt föl, melyekből gaz- 

dag és a Magyarországból eddig ismert carbon-faunáknál (Dobsina és 

Kornyiaréva) sokkal jobban megtartott fauna került elő. A mészkőből 

szintén sikerült olyan jellemző alakokat gyűjtenem, melyek alapján 

ennek stratigrafiai és faciesbeli helye világossá válik. Különösen ki kell 

itt emelnem a mészkő szerves maradványai között nagy mennyiségben 

előforduló, kőzetet alkotó mészalgákat, melyek Nekézseny, Dédes és 

Visnyó carbon mészköveiben egyaránt előfordulnak, de megtalálhatók a 

Dédeshegyen és a Mályinkától délre triásznak jelzett sötét- 

színű mészkövekben is. Ezek a mészalgák erősen emlékeztetnek a 

Velebit felsőcarbonjából ScHuBEnr-nél leírt mizziára és stolleyellara," 

1 Beitrüge z. Kenntniss d. foss. Radiolarien aus Gesteinen der Trias u. d. 

palaeozoisehen Schichten (Palaeontographica XXXVIII.) p. 118. 

2 Felemlítésre méltó, hogy míg az alaphegység déli peremén levő mediter- 

rán képződmények agyagos, homokos faciessel vannak képviselve, addig az északi 

oldalon a leghatározottabb litoralis képződményeket találjuk kavicsrétegekkel s 

hatalmas 50—60 emt is elérő ostreákkal teli ostreáspadokkal. Kétségtelen jele ez 

annak, hogy a hegység északi és déli pereme a szóbanforgó időben eltérő partvonalat 

s fenékviszonyokat mutatott, a mi valószínűleg a mediterrán időszakot megelőző 

tektonikus okok következménye. Az északi perem alsó-mediterrán kavicsrétegeinek 

anyaga túlnyomó részében az alaphegység kőzeteiből származik. 

3 Zur Geologie d. österr. Velebit. (Jahrb. d. K. K. Geol. R. A. 1908.) p. 382. 

"Taft XI 
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melyekkel való rokonságukat dr. Tuzson Jáwxos egyetemi magántanár 

úrtól foganatosítandó részletes vizsgálat lesz hivatva megállapítani." 

A palából és a mészkőből gyűjtött fauna részletes földolgozását 

összehasonlító anyag hiányában olyan időre kell halasztanom, a midőn 

ilyennel rendelkező gyűjteményt kereshetek föl. Az előzetes vizsgálat 

eredményének közlését azonban ebből az okból, de a fauna fontossága 

szempontjából is szükségesnek és érdemesnek tartom. Mielőtt a gyűjtött 

fauna meghatározásának előzetes jegyzékét adnám, teljesség okáért fel- 

sorolom a Bükk-hegység kovapaláiból Rüsr-nél leírt radioláriákat.? 

Ezek a következők : 

Cenellipsis multiplex Rüsr. 
Druppula, cornus Rüsr. 

Druppula amgustiporata RüsrT. 

Pentalastrum primilivum Rüsr. 

Hegxalastrum infams Rüsr. 

Lithocampe tutata Rüsr. 

Stichocapsa bükkiana Rüsr. 

Stichocapsa, biceps Rüsr. 

Föntebb említettem a kövületes pala eléggé meszes. A benne levő 

kövületek általában összenyomottak ugyan, de legnagyobbrészt héjjas 

példányok és elég jól fölismerhetők. Különösen gyakoriak a erinoidea 

nyéltagok és karízek, e mellett jellemző alakjaia brachiopodák, 

főként a productusok. A kagylók legrosszabb megtartásuak s bár 

fajszámban első helyen állanak, egyedszámra ritkáknak mondhatók. 

Legritkábbak a csigák. Az előzetes meghatározás alapján a palából a 

következő fajokat sorolhatom föl : 

Anthozoa: 

Amplexus sp. 

Crinoidea: 

Poteriocrinus ? sp. 

Nagymennyiségű megközelítőleg idesorolható nyéltagon és karízen 
kívül egy kis kehelyrészlet s egy másik nemre utaló nyéltag is elő- 
került. 

1 Ezen a helyen is köszönettel kell felemlítenem, hogy dr. R. J. SCHUBERT 

úr a Bükk-hegység carbonkorú mészalgáinak tanulmányozásához készségesen kül- 

dött a Mizzia Velebitana-ból összehasonlító anyagot, a mi a vizsgálatot kétségtelenül 
megkönnyíti. 

2 Beitráge z. Kenntniss. d. foss. Radiolarien aus Gesteinen d. Trias u. d. 
paláozoischen Schichten (Palaeontogr. Bd. XXX VIII.). 

Füldtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 12 
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Bryozoa: 

Fenestella membramacea. PHiru. sp. 
a plebeia M"Cov. 
fj crassa M Cox. 
a sp. (cfr. Jabiensis WaAAaG. PircHL.) 
c sp. ind. 

Polypora. sp. ind. 

A fenestellák általában igen gyakoriaknak mondhatók s az itt föl- 

sorolt alakokon kívül, melyek SHRUBSoLE felfogása szerint veendők,! 

bizonyára még több faj is előkerül. Már itt ki kell emelnem azt a kö- 

rülményt, hogy a fenestellák Magyarországból irodalmilag itt szerepel- 

nek ugyan először, de a FRrcH-nél feldolgozott ? dobsinai carbon anyag- 

ban is megvannak, bár ott jóval ritkábbak. 

Brachiopoda: 
Productus punctatus MAnrr. sp. 

( semireticulatus Manr. sp. 
a corrugatus M-Cov (P. Cora ORB.J" 

fi scabriculus MART. sp. 

a sublaevis Kox.? 

Chonetes cfr. Laguessianum Kox. 
a c Buchianum Kox. 

Spirifer bisulcatus Bow. sp. 

[j striatus MARr. sp. 

a trigonalis MARr. sp. 

Spiriferina cfr. octoplicata Sow. sp. 

Ezek közül a leggyakoriabbak a Pr. corrugatus M"Cox. és a Pr. 

semireticulatus MART. sp. 

Lamellibranchiata: 

Lima semisulcata M Cov. 
Limatulina linguata Kox.? 
Pecten cfr. dissimilis FELEM. 

( (Pseudamussium) cfr. auriculatum M Cox. 

1 Review of the Britisch carboniferous Fenestellidae (Ouart. Journ. Vol. 

35. 1879). 
2 A tengeri eredetű carbon Magyarországon. (Földt. Közl. XXXVI. k. 1906 

1—49. old.). 
SSRIRKOH LO. ND 807 
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Aviculopecten ecfr. Knockonianus MCovx sp. 

a Partschianus Kox. 

c intortus Kox. 

( stellaris PHInu. sp.? 

c sp. (dupliciradiatus Kowx. és obliguatus Kox. 

köréből). 
Streblopteria cfr. cellensis Kox. 

c sp. ind. 
Avicula efr. laevigata Kox. 
Modiola radiata  Kox. 

( sp. (ecfr. impressa, Kon.) 

( efr. arguta Kox. 

Parallelodon efr. decussatus M"Covx. sp. 
( sp. (P. perplexus Kow. köréből). 

c ecfr. Lacordaireanus Kox. 
Ctenodonta cfr. pusilla Kowx. 
Nucula cfr. pergibbosa Kox. 
Solemya sp. 
Cardinia cefr. phaseolus Sow. 

Pachydomus cfr. depressus Kox. 
Cardiomorpha concentrica Kox. 

Edmondia sp. ind. 

Ezenkívül még több nehezen fölismerhető töredék van, de már az 

itt felsorolt alakokból is kitünik, hogy a pectinidae-családba tartozó ala- 

kok uralkodók. 

Gasteropoda: 

Entalis efr. prisca MÜNsrT. sp. 

Straparollus caelatus Kowx. 
Rhaphistoma jumior Kox. 

FEuomphalus cfr. catilloides Kox. 

Murchisonia cfr. Kokemi FRrcn. 

a c Archiacina Kox. 

Capulus compressus Kox. 
c cfr. vetustus Sow. 

A palarétegek közé települt sötétszürke mészkő makrofaunája jóval 

szegényebb. Az említett mészalgáktól eltekintve korallok (elisiophyl- 

lum?), erinoidea maradványok vannak benne, ezenkívül közelebbről 

meg nem határozható euomphalusok és bellerophon-metszetek. 

Annál gazdagabb azonban a mikrofauna, a mészkő vékony csiszolatai- 

191 
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ban bryozoumra emlékeztető nyomokon kívül gazdag foraminifera- 

fauna észlelhető. Ezeknek földolgozását a részletes vizsgálat idejére 

halasztom, itt csak megemlítem, hogy képviselve vannak a trocham- 

mina, endothyra, valvulina, nodosaria, stacheia stb. nemek. 

Fel kell még ezenkívül említenem azokat a fusulina-maradványokat 

is, melyeket dr. Kocsis Jásos 1883-ban a Dédes és Visnyó között levő 

sSzelecsi-kőv calciteres mészkövének vékony csiszolatában talált s a 

melyeket az irodalomban dr. PaPP KÁRonY említett először." Ezek a csiszo- 

latok az egyetemi föld- és őslénytani intézet gyűjteményében vannak, 

de a bennük levő fusulinák fajilag aligha lesznek meghatározhatók. 

Fusulinákat magam is találtam ezenkívül a Dédes község temploma 

alatt levő mészkőből vett csiszolatban. Ritkaságukat azonban eléggé 

bizonyítja az a körülmény, hogy mintegy harminc vékonycsiszolatban 

mindössze három példányt észlelhettem többé-kevésbbé hiányos meg- 

tartásban. 

Mint föntebb említettem BöckH a Bükk-hegység szóbanforgó car- 

bonkorú rétegeit főként petrografiai kifejlődés alapján a  bleibergi 

hasonló rétegekkel hasonlítja össze s ezt írja:? ... csehr warscheinliech 

dass der grösste Theil der Schiefer des Bükk-Gebirges die Kulmforma- 

tion repröüsentire, so ist doch die Mögliehkeit nicht ausgesehlossen, 

dass ein Theil derselben einer noch ülteren Formation angehören 

könnev. Kétségtelen azonban, hogy ezek a rétegek egész vastagságukban 

csak a carbont képviselik s ennél idősebb képződmények a Bükk-hegy- 

ségben nincsenek. A petrographiai kifejlődés alapján könnyen megálla- 

pítható a fácies, míg az itt felsorolt fauna is már kétségtelenül mu- 

tatja, hogy ezek a rétegek a szoros értelemben vett kulmhoz 

nem tartoznak. A faunának leggyakoribb alakjai a brachiopodák, 

melyek fajszámban nem vezetnek ugyan, mégis gyakoriságuk miatt a 

rétegek jellemző alakjai, miért is ezeket a rétegek brachiopodás 

fácies-nek tekinthetjük. Ez a körülmény, valamint a közbetelepült 

mészkőszirtek világosan kijelölik a rétegek sekélytengeri jellegét. 

Böcgn találóan hasonlította össze rétegeinket a bleibergiekkel, mert 

ezek a rétegek, a melyeket FREcH cnötsehi rétegeks névvel illet,? ha- 

sonló petrografiai kifejlődésűek és sok vonatkozást mutatnak a mieink- 

kel faunájukban is. Ennek dacára azonban a Bükk-hegység carbonkorú 

rétegei a cnötsehi rétegekv-től eltérnek bizonyos jellegekben. A xsnötschi 

rétegek uralkodó kőzete FREcH szerint a grauwacke-pala és guarc- 

1 Miskolcz környékének geol. viszonyai (Magy. kir. földt. int. évkönyve, XVI. 

köt. 1907) p. 105. 

2.16. p. 229. (5) 
3 Die Karnischen Alpen p. 103. — Lethea geognost. I. Th. 2. Bd. 2. Lief. 

p. 266. 312. 
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konglomeratum, mig az agyagpala háttérbe szorul. A Bükk-hegységben 

ellenben az agyagpala az uralkodó kőzet, míg a konglomeratum igen 

alárendelten szerepel s a grauwacke csaknem egészen hiányzik, e mel- 

lett nagyobb mennyiségben szerepel a mészkő is. Viszont a két előfor- 

dulás között levő hasonlatosság mellett szól még az a körülmény is, 

hogy a carbonrétegekkel kapcsolatban a Bükk-hegységben is diabasok 

szerepelnek telérek és tömzsök alakjában. 

A petrografiai kifejlődésben mutatkozó eltérés természetesen a 

faunában is visszatükröződik. A fauna összetétele hasonló ugyan, de 

az elemek mások. Ez az utóbbi körülmény talán abban a korban meg- 

nyivánuló — bár nem nagy — különbségben leli magyarázatát, mely 

a két előfordulás képződményei között mutatkozik. 

Mindezeket egybevetve a Bükk-hegység carbonkorú rétegeinek meg- 

jelölésénél nem használom a xnötschi rétegekv elnevezést, s sokkal ki- 

fejezőbbnek tartom ToRwxourisr jellemzését ra szénmészkő palás 

facies)-ét," mert ez egyszersmind ezeknek a rétegeknek a szénmészkő- 

höz, való viszonyát is kifejezi. FREcH idevonatkozó újabb dolgozatában 

ugyan a anötsehi rétegekv-et is a kulmhoz sorolja," de a fogalmak 

tisztázása szempontjából sokkal célszerübb ToRwovisT megjelölése, mert 

ezek a rétegek főként faunában a tulajdonképpeni kulmtól nagyon távol 

vannak. 

Rétegeink korát leginkább a brachiopodák állapítják meg. Ezek 

alapján az alsó-carbon legfelső emeletében a Productus 

giganteus-szintjébe helyezhetők, a hová FREcH cnötschi rétegeiv 

s a ToRwouIisr-nál leírt vogesi rétegek is tartoznak. A brachiopodákon 

kívül a fauna egyéb elemei is legnagyobbrészt olyan fajokkal voltak 

azonosíthatók, melyek ezt a szintet képviselő viséi kőszénmészben 

találhatók. A közelebbi kormeghatározást és a különböző előfordulások- 

kal való egybevetést a végleges tanulmányban adom, itt még csak a 

Productus gigamteus MaRr. sp. hiányát és a fusulinák gyér fellépését 

emelem ki, olyan körülmény gyanánt, a mely rétegeinknek az alsó- 

carbon legfelső határára, esetleg talán már a felső-carbon legmélyebb 

részébe (Spirifer mosguensis emelet) való helyezését teszi szükségessé. 

Már ezekből is nyilvánvalóvá válik, hogy a anötschi rétegekv-kel 

rokon kifejlődésű képződmények korban is mutathatnak eltéréseket, 

vagyis hasonló képződmények esetleg különböző időben is keletkezhet- 

tek, a mire ToRNoeuIsT is utalt." A unötsehi rétegekv elnevezés tehát 

1 Das fossilführende Untercarbon am östlichen Rossbergmassiv in den Süd- 

vogesen (Abh. z. Spez.-kart. Els.-Lothr. Bd. 5. p. 401.) 

2 A tengeri eredetű carbon Magyarországon. (Földtani Közlöny XXXVI. k. 

1906.) p. 47. 
Ses pr 4015 
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csak faciest jelöl. Sokkal ajánlatosabb azonban faciesek megjelölésénél 

azokat jellemző sajátságaikról elnevezni, mint helynevekről, illetve elő- 

fordulási helyük után, mert utóbbi a korbeli azonosításnál sokszor zavaró- 

lag hat, mint azt az alpesi jura-faciesek, különösen a hierlatz-facies 

eléggé bizonyítja. 

A Bükk-hegység carbon rétegei eltérnek a dobsinaiaktól, bár ez is 

brachiopodás faciest képvisel. A Bükkben több és sötétebb szinű a mészkő 

s a grauwacke-typusú, pados, rosszul hasadó, csillámos-homokos palák 

helyett igazi agyagpalák szerepelnek. A fauna összehasonlítására szin- 

tén csak a végleges földolgozás alkalmával térek reá, annál is inkább 

mert még föl nem dolgozott anyag alapján a dobsinai fauna is ki- 

bővítésre szorul. 

A triász képződményekhez sorolt BöcgH a carbon-rétegekkel szo- 

rosan összefüggő és azokra reátelepülő, tarka, kövületeket nem tartal- 

mazó palákat és sötétszinű mészköveket, melyek a Hámorvölgyben, 

Gerendavár, Szentlélekhegy környékén Mályinkától délre előfordulnak. 

Ami az idesorolt palákat illeti, ezekkel megegyező rétegek előfordulnak 

a carbon-palákon belül is, úgyhogy ezektől petrografiai alapon annál 

inkább sem különíthetők el, minthogy a carbon-rétegeknek Bükk-hegy- 

ségi kifejlődése petrografiailag igen változatos képződménynek tekin- 

tendő, melyen belül a kőzetek neme, szine, egész kifejlődése gyakran 

és többszörösen változik. 

A triásznak jelzett mészkövek közül a világosabb szinűek kőzet- 

tani kifejlődésben a jura mészkövekre emlékeztetnek. A sötét szinűek 

ellenben kétségtelenül carbonidőszakiak, amint azt Mályinkától 

délre lévő mészkövekben előforduló mészalgák és foraminiferák bizo- 

nyítják, melyek a carbon-mészkövek alakjaival azonosak. Ezek alapján 

tehát a triász képződményeknek a Bükk-hegységben való jelenlétét két- 

ségbe kell vonnunk s a kijelölt képződményeknek egy részét a jura 

mészkövekkel azonosíthatjuk, legnagyobb részüket pedig a carbonhoz 

sorolhatjuk. BöcrH szerint ezek a képződmények a diabasokkal szoro- 

san összefüggenek, ami mint láttuk éppen a carbon-rétegeket jellemzi. 

A jurához sorol Böcxn világos és sötétszinű mészköveket továbbá 

vörhenyes-sárgás meszes palákat. Ebben a nagy vastagságú rétegössz- 

letben kövület nem található, azért a közelebbi kor biztos megállapítása 

nagyon nehéz. UHLriG kérdésesnek tarja ezeknek a rétegeknek jura korát 

s hajlandó a triászkorba helyezni őket." A mennyire saját megfigyelé- 

seim alapján megitélhetem az idesorolt sötétszinű mészkövek legnagyobb- 

részt szintén a carbonba helyezhetők. A Felsőtárkánytól nyugatra lévő 

.Sötétlápo tetején a világos féleség egy kimállott darabján brachiopodá- 

1 Bau u. Bild. d. Karpathen. p. 703. 
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kat észleltem átmetszetben, melyek leginkább terebratulának mondha- 

tók s bár közelebbről meg nem határozhatók, mégis inkább juratypu- 

súak. Ilyenformán ezek a mészkövek főként a kőzettani kifejlődés szem- 

meltartásával talán a felső-jurába helyezhetők, bár nem lehetetlen, 

hogy ebből a nagy kiterjedésű mészkő-összletből a triász is kiválaszt- 
ható lesz. Ha 

BöckH fölemlíti még röviden, hogy Tapolcsány vidékén mészkő, 

pala és konglomeratumokban actaeonellához leginkább hasonló kövüle- 

tet talált, azért ezeket valószinűség szerint krétába helyezi. Ezenkívül 

még Zsércnél is van a térkép szerint kis krétafolt. Az utóbbi előfordu- 

lás kétségtelenül a carbonhoz tartozik s annak palás kifejlődéséhez 

sorolandó. Az előbbi előfordulást — BöcgkH kövületének ismerése nél- 

kül — egyelőre fönntartássab szintén carbonkorúnak tartom, mert az 

itteni diabastufával és metamorf vasércekkel kapcsolatban előforduló 

konglomeratumok, palák és mészkövek petrografiai kifejlődésben a car- 

bonnal azonosak. 

Az elmondottakat összegezve arra az eredményre jutunk, hogy a 

Bükk-hegység alaphegységének felépítéséhez hozzájáruló képződmények 

között csak kettő különíthető el. Az egyik a korára nézve biztosan meg- 

állapítható carbon, a másik a jóval bizonytalanabb jura. A carbon felü- 

leti elterjedése az eddigivel szemben nagyobbítandó a triásznak jelzett 

képződményekkel s részben a jura rovására is. Mindkét képződmény 

kőzettanilag változatos rétegekkel járul hozzá az alaphegység fölépí- 

téséhez. 
x 

A milyen egyszerű a Bükk-hegység geologiai fölépítésében, olyan 

a szerkezetében is. Az alaphegység középső részében föltárások gyéren 

találhatók, de a széleken annál jobban észlelhető a fölépítés módja. 

Tulajdonképeni gyűrődést seholsem észlelhettem, annál 

gyakoriabbak azonban a litbhoklázisok mentén beállott 

zökkenések, csuszások, lehajlások s megbillenések. A hol 

jó föltárások nagyobb területen tárják föl az egyes képződményeket, ott 

csaknem lépésről-lépésre észlelhető a dűlés irányának hirtelen megvál- 

tozása. A dűlési irányok sokféleségében a közepes dűlés átlagban 3 és 

99 közé tehető, tehát ÉÉK és ÉÉNYy-i irány felé. A rétegeket sűrűn 
átjáró lithoklázisok iránya is változó; megközelítőleg azonban két fő- 

irányra vezethetők vissza egy É— D-ire és egy erre merőleges K— Ny-ra. 

Ezek az irányok szabják meg az alaphegység körvonalait is, ezeknek 

mentén törtek föl a diabasok, fakadtak és fakadnak ma is azok a for- 

rások, melyek a hegység nyugati szélén Monosbélen és Apátfalvánál, az 

északi oldalon Mályinkánál, a keleti peremen pedig Hámornál a mész- 

tufát lerakták. 
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Rövid átnézetes kirándulásaim megfigyelési adatai természetesen 

nem elégségesek a Bükk-hegység részletes tektonikájának kifejtéséhez, 

még kevésbbé a Bükk-hegység geomorphologiai hovatartozásának meg- 

itéléséhez. Éppen ezért kerülni óhajtom a bizonyítékokat nélkülöző 

elméleti fejtegetéseket s csak a Bükk-hegység és a Magyar Középhegy- 

ség sokat hangoztatott kapcsolatára vonatkozólag óhajtok néhány rövid 

megjegyzést tenni. Mindenesetre megállapítható, hogy a hegyképző 

erők a Bükk-hegységben törésekben nyilvánultak. Az intra- 

carbon gyűrődés itt a carbon-képződmények kiemelését és első meg- 

állapítható összetördelését eredményezte a diabasok kitörésével kapcso- 

latban. A carbon után a Bükk-hegységnek önálló szerepe van a Magyar 

Középhegységgel szemben, a hol az intracarbon tektonikus mozzanatok 

az üledékek kétes kora miatt biztosan ki nem mutathatók. Ez az ön- 

állóság adja a Bükk-hegység főjellemvonását a Magyar Középhegységgel 

szemben dacára annak, hogy mindkét hegységben egyformán törésekben 

nyilvánulnak a tektonikus mozzanatok. 

A stratigrafiai viszonyok még világosabban igazolják a két hegy- 

ség különbözőségét. A Bükk-hegység alaphegységének képződményeihez 

hasonló üledékek a Magyar Középhegységben sehol sem fordulnak elő. 

A carbon rétegek nyugati folytatása gyanánt tekintett karancsalji rétegek 

ugyanis KocH professor szóbeli és Noszky Jenő lyceumi tanár barátom 

kimerítő levélbeli közlései szerint! csak megégetett metamorph alsó- 

mediterránkorú palának tekinthető, amivel tehát a sztratigrafiai vonat- 

kozásnak egyetlen bizonyítéka is önként elesik. 

Eddigi észleleteim alapján is csaknem kétségtelennek tartom tehát, 

hogy a Bükk hegység és a Magyar Középhegység között a topographiai 

fekvésen kívül semmi vonatkozás sincsen s már az elmondottaktól el- 

tekintve annál kevésbbé sem lehet, mert a Bükk-hegység körvonalai 

már a jura végével kialakultnak tekintendők, míg a Magyar Közép- 

hegység kialakító főtöréseinek kora csak a középső vagy fölső-krétára 

tehető. 

1 NoszkY JENŐ úr ezt a területet ismételten bejárta, térképezte s föl is fogja 

dolgozni. Az itt elmondottak közlésére felhatalmazott, a miért neki itt is köszö- 

netet mondok. 



IRODALOM. 

1.) A budai várhegyi alagút hidrogeologiai viszonyai. (Az alagút vizsgá- 

latára kiküldött bizottság jelentése) 1—V. rajz melléklettel. Buda- 

pest, 1908. 

A budai alagút 1907-ben tudvalévően állami kezelésbe jutott. Minthogy 

az átvételnél megállapították, hogy az alagút alapos javításra szorul, elsőbb a 

m. kir. kereskedelemügyi Miniszterium, majd pedig 1908 nyarán a m. kir. 

pénzügyminiszterium vezetésével megbizott Miniszterelnök küldöttek ki bizott- 
ságokat az alagút tanulmányozására. Az első bizottság, mely Kar ALBERT, 

máv. felügyelő vezetése alatt működött, alapos műszaki tervet dolgozott ki az 

alagút helyreállításáról. 

Minthogy azonban geologus-szakértők meghallgatása is szükségesnek 

mutatkozott, a pénzügyminiszterium egy második bizottságot küldött ki hely- 

szini szemlére. Ennek az elnöke dr. SzorragH Tamás m. kir. bányatanácsos, 

főgeologus volt; tagjai pedig dr. Papp KáRony m. kir. osztálygeologus, SCHWARTZ 

Gyura m. kir. bányafőmérnök és MacHawx Orró székesfővárosi mérnök voltak. 
Ennek a bizottságnak a jelentése fekszik előttem, mely a bizottság saját 

szavai szerint cElőtanulmány az alagút falazatának vízmentesítése és gyökeres 

kijavítása ügyében készítendő műszaki javaslathoz.v A jelentés első része az 

alagút történetével foglalkozik. A második részben a geologiai viszonyok tár- 

gyalása következik. 

A budai Várhegy felépítésében alsó oligocénkorú budaimárga, diluviális 

mésztufa és diluviális homokos agyag vesznek részt, melyeket a tetőkön jelen- 

kori törmelék takar. Hogy a Várhegy alatt a triászkorú dolomit is ott volna, 

mint azt egyesek gondolták, arra nézve semmiféle biztos adat nincs. 

A budaimárga keményebb rétegei közt itt-ott lágy, agyagos közbetele- 

pülések vannak, melyek az előbbiekkel konkordánsak. Ezeknek mentén a 
felülről beszivárgó vizek láthatólag a mélység felé húzódnak. A márgarétegek 

átlagos 167 dölése általában az egész Várhegyben déli irányú. 

Az alagút nyugati végén határozott vetődés van, melynek mentén a víz- 

szivárgás is fokozottabb, olyannyira, hogy ezen a részen (29—32. szelvények 

közt) az alagút falazata vízzel átitatott és teljesen megrongálódott. 

A várhegy területén tipusos kiscelliagyag sehol sincs s az egész alsó- 

oligocén emeletet kizárólag budaimárga képviseli. A márga rétegcsoportot a 

Várhegy egész kiterjedésében diluviális mésztufa födi. Ennek a rétegei többé- 

kevésbbé szintes településüek. Északfelé a mésztufa mindjobban vastagodik. 
A Várhegy körül, a bástya alatti kertekben szilárd padjai 3—4 m. vastag- 

ságot érnek el. A régi pincék átvizsgálása pedig arra az eredményre vezette 

a bizottságot, hogy a mésztufa-rétegcsoport átlagos vastagsága 5—6 m. között 

változik. 
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A mésztufa-rétegeket lösz-szerű diluviális agyag borítja, e fölé pedig 

jelenkori törmelék telepszik. 

A jelentés harmadik része a hidrogeologiai viszonyokat tárgyalja. 
A bizottság megállapíthatta, hogy az alagútba szivárgó vizek kétségtelenül a 

fölszinről s nem a mélységből erednek. E talajvizek egy része természetes 

csapadék, más része pedig a használati és javarészben fertőzött vizek össze- 

szüremléséből származik. 

A Várhegy fő vízgyűjtő üregei a régi sziklapincék (mintegy 60), melyek- 

nek vízállásáról a jelentés táblázatos kimutatást közöl. Az ezekben fölgyülemlett 
víz egy része leszivárog a budaimárgáig s ennek homokosabb padjai mentén 

tovább folyik a dölés irányában az alagút felé. Dr. EmszT KÁLMÁN vegyi vizs- 

gálatai kimutatták, hogy a pincebeli talajvizek és az alagútban lecsepegő víz 

közös eredésüek. Utóbbi vegyi összetételénél fogva romboló (oldó) munkát 

is végez. 

Ezután a budai alagút és a várhegyi pincék vizeinek vegyi elemzése 

következik táblázatos kimutatásban. 

A negyedik részben a vizsgálatokat összegezi a bizottság s arra utal, 

hogy a víztelenítés kérdésének megoldásánál okvetlenül számolni kell azzal a 

körülménynyel, hogy az alagút felé szivárgó víz sok meszet rak le. A boltozat 

és a hegytest között lévő régi vízréseket, valamint a kövekkel szárazon kirakott 

hézagokat a szénsavas meszes víz idővel bekérgezte s így lassanként maga 

előtt zárta el az utat. Éppen ezért a végrehajtandó javító munkálatokat azzal 

kell kezdeni, hogy az alagút falától az odaszivárgó vizeket elvezessék. 

A rendkívül nagy gonddal és sok fáradsággal készített jelentést öt igen 

jól szemléltető tábla kiséri, melyeken a várhegyi pincék és üregek térképe, 

a Várhegy hosszanti szelvénye, továbbá az alagút és aknájának szelvényei 

láthatók. 
A műszaki véleménynyel karöltve, ez a jelentés bizonyára a javítási 

munkálatok helyes heresztülvitelére fog vezetni. —s. 

(2.) Cvisxó, J. Entwicklungsgeschichte des FEisernen Tores. Petermanns 

Mitteilungen. Erg.: H. Nr. 160; 1908, p. 1—64. 2 térképpel, 9 kép- 

pel és 831 szöv. ábrával. 

A Vaskapu legnagyobb részének kifejezett V-formája van. Magasan a 

V-alakú bevágás fölött egy pliocén völgyfenék látható, széles sík képében. Való- 

szinű továbbá egy miocén előtti völgy nyomainak a megléte is. A V-alakú 

völgybevágásban hét pliocén, diluviális és récens terraszt lehet megkülönböztetni. 

Az alsó Duna területén kétféle mozgást kell mint a völgyfenék és terrasszképző- 

dés okait fölvenni. Az egyik ok fiatal tektonikai mozgásokban rejlik, a melyek 

lokálisan és regionálisan nyilvánulnak; a másik pedig egy általánosan, ritmu- 

szosan ható mozgás, mely a pliocén óta lassankint 7—8 völgyfeneket és ter- 

raszt hozott létre. A Vaskapu fejlődésének történetét főleg kétféle ok befolyá- 

solta: a neogen és diluvialis szinlők negativ eltolása és a postmiocén tekto- 

nikai mozgások. 
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A Vaskapu fejlődéstörténete két periodusra szakad; az egyik a felső 

mediterrán emelettől máig tart s ezt teljes biztossággal lehet követni, a 

másik a felső mediterrán emelet előtti időszak, a melyről csak kevés tény 

maradt fönn. 
1. Úgylátszik, hogy a második mediterrán emelet idejében a Vaskapu 

kész áttörési völgy (Durchbruchs-, Durchgangstal) volt, mely mint tenger- 

szoros a pannoniai medencéből a román medencébe vezetett. A szármát-meoti 

idő alatt lépnek föl az első hullám- vagy redőformájú mozgások, a II. medi- 

terran emelet lerakódásai a belső medencékben mélyre lesülyesztettek, ezek 

között pedig fölemeltettek és leerodáltattak s ugyanabban az időben ment 

végbe a tengerszoros átalakulása a Vaskapu széles, cérett, pannoniai völgyébe. 

Ezekhez a hullámos mozgásokhoz járult a szinlők negativus eltolása is. 

Genetikai szempontból a Vaskapuban három különböző szakaszt s azon- 

kívül az említett belső medencéket lehet megkülönböztetni: 1. Golubáctól 

Donji Milanovacig tisztán eróziós völgy; 2. a Poreéka torkolatától Orsováig 

terjedő szakasz nagyjában az ismert hosszanti diszlokációt követi; 3. a leg- 

fiatalabb (pannoniai, postpanunoniai) szakasz, a Sip szoros, a mely epigenetes ; 

4. apró tektonikai belső medencék. 

II. A felső mediterran emelet előtt is volt ennek a területnek egy duna- 
előtti völgytörténete. Szárazföld és hegység volt a kréta után; az erózió mű- 

ködött és völgyeknek kellett képződniök. Az egész területen széles miocén- 

előtti völgyeket találunk, a melyekbe a felső mediterrán tenger behatolt. Ilyen 

völgy volt az is, a mely a Vaskapu tengerszorosává alakult át. 7 

(3.) Gürrcn, GEoka: Leitfossilien. Ein Hilfsbucn zum Bestimmen von 

Versteinerungen bei geologischen Arbeiten in der Sammlung und 

im Felde. Erste Lieferung. Kambrium und Silur. 1—95.1. 28 táb- 

lával; Berlin, 1908. (14-80 Mark.) 

Remek kiállításban s úgy látszik, a cél helyes szolgálatában meginduló 

nagyszabású kézikönyvnek igérkezik GüRrcH munkája. Az első rész bevezető- 

jében szerző a evezérkövületv fogalmával foglalkozik. Megkülönböztet egyrészt 

olyan tipusokat, melyek kormeghatározásra kevéssé vagy éppenséggel nem 

alkalmasak (persistens, indifferens, diffluens, variáló és permutáló tipusok), 

másrészt olyanokat, melyek erre a célra alkalmasak (terminans tipusok, több- 

kevesebb eltéréssel pedig aberransok). A. bevezetés után a geológiai formációk, 

majd pedig az archeozoikum és paleozoikum szervezeteinek az átnézete követ- 

kezik. Azután áttér előbb a kambrium, majd pedig a szilur fontosabb és 

jellemző kövületeinek az ismertetésére. Szabatos, rövid, könnyen érthető leírá- 

sait a mesés szépségű táblák illusztrálják. Ez a könyv mindenkinek igen 

ajánlható. —s. 

(4.) Kossmar, F. Palüogeographie. (reologische (xeschichte der Meere 
und Festlünder. Mit 6 Karten, 136 Seiten. Sammlung Göschen Nr. 406. 

Az utóbbi időben számos geologiai munkában azt a törekvést lehet 

észlelni, hogy sztratigrafiai adatok alapján egyes geologiai időszakokon belül 



178 IRODALOM. 

a Föld geografiai képét rekonstruálják. Itt természetesen csak valószinűségekről 

lehet szó s a kitűzött cél nem annyira az, hogy a száraz és a tenger közötti 

határt pontosan meghúzzuk, hanem rendesen avval is be kell érnünk, hogy a 

földtömegek és tengerrészek egymás iránti viszonylagos helyzetét mepállapítsuk. 

Pontos rekonstrukciókat már azért sem készíthetünk, mert legtöbb vidéken az 

egyes képződményeket a légbeliek magukkal ragadták, denudálták vagy pedig 

fiatalabb lerakodások födik; a legnagyobb akadály azonban az, hogy a Földnek 

több mint két harmadrészét tenger borítja. Mindazonáltal fáradságos összeállí- 

tások folytán már sok vidék paleogeografiai képét sikerült megszerkeszteni. 

A fentebbi könyvecskében szerző nagy vonásokban az egész Földnek 

képét igyekszik rekonstruálni. Szerinte Földünk az egyes érákban a következő 

változatokon ment át. 
Palezoi éra. Az északi féltekén két földtömeg alakul ki, melyek közül a 

nyugati kb. a laurenti és grönlandi masszivummal megegyezik és széleivel egyrészt 

a keleti Egyesült Allamok felé nyult, másrészt északnyugati Európát érintette 

A keleti tömeg magva Ázsia északi részében feküdt és egyik széle Európáig 

ért. A déli kontinensek valószínűleg egy összefüggő komplekszust alkottak. 

Mesozoi éra. A kontinensek és tengerrészek nagyjában a mai el- 

oszlásúak. A nearktikus földtömeg egy északamerikai és egy skandináviai kom- 

plekszusra oszlik. Az északi kontinensek konszolidálásával szemben a déli 

részek mindinkább szétdarabolódtak. 

Kenozoi éra. A harmadidőszak elejét a kvéta transzgressiók meg- 

jelenése jellemzi. A mostani óceánok legnagyobb része megvan A kontinen- 

sek nagy oszcillációknak vannak alávetve, ezek pedig erupciókkal és gyürő- 

désekkel függnek össze, úgy az Óvilágban, mint az Ujvilágban. A déli és északi 

kontinensek mindinkább növekszenek és egyesülnek. 

Az egyes formációk paleogeografiai képét vázolva, szerző minden me- 

részség mellett is iparkodik pozitiv tények korlátai között maradni. 

Dr. Kapré OTTOKÁR. 

(5.) LACHMANN, RicHARD: Neue ostungarische Bauxitkörper und Baugit- 

bildungüberhauptl. Zeitschrift für praktische Geologie. XVI. 1908, p. 

353—362. (1 táblával, 1 átnézetes térképpel és két ábrával a szöveg 

között.) 

A leirt bauxitérceek a Királyerdőben (szerzőnél tévesen Biharhegység) 
Vársonkolyostól Ny-ra, D-re és DK-re Bihar vármegyében fordulnak elő. 

A látszólag szabálytalanul elosztott 27 új előfordulás három csoportba foglal- 

ható össze: nyugati csoport, a Kalotapatak Valea Mnierei szakasza mentén 

középső csoport, Tizfaluhatár község és a Kukuhát környékén és keleti cso- 

port, a Valea Lucifer és Valea Bratkuluj között. Az összes előforduló 

juraidőszaki mészkőhöz van kötve; túlnyomó részük mállás folytán létrejött 

fölszíni fölhalmozódások (aluvialis torlatok), előfordulnak azonban a mészbe 

behatoló autochton, szabálytalan lencsék és éretestek alakjában is. 

Az ére mennyiségének megállapításánál szerző részletesen leirja becslési 
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módszerét, melynek főbb jellemvonásai az előfordulások osztályozása az érc 

keletkezése szerint az azonos eredetű előfordulásokon belül pedig a kutatással 

megállapított különböző vastagságok szerint. Mindegyik osztályra nézve meg- 

állapítjuk a külső ismertető jeleket s ezeknek segítségével a ki nem kutatott 

előfordulásokat is a megállapított osztályok valamelyikébe besorozzuk. 

Az észlelt vagy valószínű legkisebb és legnagyabb vastagságok számí- 

tásba vételével az éremennyiség minimuma és maximuma megállapítható s 

ezeknek számtani közepese a valószínü éremennyiség. Ennek a módszernek a 

segítségével szerző a szóban forgó terület valószínü éremennyiségét 10 millió 

tonnára becsüli. 

Maga az érc vereses barna és finomszemcsés-porphyros szövetű; üde 

állapotban 1—2 mm.-es magnetitgömböcskék s mikroskopos nagyságú alu- 
miniumhydrat gömböcskék és pikkelyek vehetők észre a veres vasércből s a 

már említett alkotórészekből összetett tömött alapanyagban. Az aluminium 

vegyületeket diaspor, : gibbsit s járulékos korund képviseli, guarc gyéren 

szintén lelhető. Összetételük tehát megfelel a dr. Szápeczgv GyuLa-tól a Bihar- 

hegységből leírt ércek összetételének. 

Az érceknek szerző 8 elemzését is közli, melyeknek átlagját következők - 

kendadjatreg s ál 0 6090, te 0 4 — 24905 HOG 10590, T0, 73905 

Ha A00. 
Az ércek genezisét illetőleg szerző a SzápEczxy-féle magyarázattól el- 

térően a következő elméletet valja: 

Az ércek metasomaticus eredetűek, tehát a mészkőnek juvenilis oldatok 

által történt kiszorítása által keletkeztek; tektonikai irányokkal és eruptiós 

kőzetekkel semmiféle összeköttetésben nem állnak. Képződési idejüket, mint- 

hogy szerző a Kalotapatak forrásánál a szerinte felsőkrétakorú agyag- és 

kaolinrétegekben egy barna vasércgörgeteget — szövete után itélve elmállott 

bausitot talált, egyrészt a malm, másrészt pedig a senon határolja. Itt azonban 

meg kell jegyeznem, hogy a homokkövek között előforduló agyag- és kaolin- 

rétegeket az e vidéken dolgozó magyar geologusok (1. pd. dr. SZONTAGH 

Tamás: A biharmegyei Királyerdő. Hoffmann Károly dr. utolsó geológiai fel- 

vétele. A m. kir. Földt. Int. Évi jelentése 1898-ról p. 27. és MaryasovszrY JAKAB : 

A Királyerdő és a Sebes Körös-völgy Bucsától Révig. A m. kir. Földt. Int. 

Évi jelentése 1883-ról p. 191.) A régibb mesozoicumba helyezték. Ha tehát a 

kérdéses rétegek korának eldöntése csak analógia alapján történt, akkor a 

barna vaséregörgetegek jelentősége nagyon is kétséges. Dr. SzápEczkv GyuLaA föl- 

fogásától eltérő nézetének bebizonyítását, hogy t. i. a rhyolith föltörése a 

krétaidőszakban még nem kezdődött meg, szerző más alkalomra igéri. 

Az ércképződési folyamatot szerző részletekben a következőképen Írja le : 

A mészlerakódás befejezése után a mészplateau alját képező paleozoicus 

és kristályos palarétegek szakadékai és repedései mentén sulphidos vasérc 

felszálló oldatai keringtek, amelyeket a ránehezedő mésztábla nyomószűrőként 

felszívta és amelyet a mészben elosztott agyagrészecskék és concrétiók absor- 

beálták. Az erre beállott szünetben a vas sói, elősegítve a magas forrás hő- 

mérsékletétől és talán a mellékkőzetből kiszabaduló szénsavtól is, erősen oxydá- 
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lódtak (a bauxitképződés első stádiuma) Az ilyen folyamatok mellett fölszaba- 

duló aktivus kénsav az agyag Al,0,-tartalmát kilugozta és az ismét beható meleg 

források az aluminiumot kénsavas oldat-, a vasat pedig hydroxyd alakjában 

szállítják tovább (második stádium). Az oldatok a juramészkőnek a legkisebb 

vegyi ellentállást kifejtő részleteiben rakódtak le, hol későbben dolinák is 
képződtek, mivel csaknem mindegyik bauxitmezőn található egy vagy több 

tölcsér, mikor is az érc a tölcséreket szegélyezi. Hogy miképen ment át az 

Aluminium kénsavas oldatából hydráttá, az a különben világosan megírt cikk- 
ből nem tűnik ki. 

A harmadik stádiumban: a magnetit- és korundképződésénél szerző sze- 

rint valószinüleg a hegyképződés préselő ereje, melynek nyomai csúszári sávok 

alakjában észlelhetők, a hydrátvíz kiszorításánál közreműködött és a por- 

phyros alkotórészek képződését is a víztelenített oxydmolekulák utóljára 
bekövetkezett conecretionális tömörülésére vezeti vissza. 

A bauxit képződését általában szerző következőkép foglalja össze: 

A bauxit földpát tartalmú kőzetekből vagy azoknak mállási terményeiből 

sulphidos bomló vasoldatok behatása folytán képződik. A vassók juvenális 

eredetűek a metasomaticus bauxitoknál és vadozusak a basaltos eredésű bau- 
xitoknál. 

DLACcHMANN fejtegetései bizonyára sok figyelemreméltó gondolatot foglalnak 

magukba. Az a folyamat azonban, hogy a felszálló víz az 1 km. vastag mész- 

táblát teljesen átitatva, keresztül hatolta és a könnyen megtámadható mész- 

kőből a nehezebben megtámadható kaolinos alkotórészeket kilugozta volna, 

túlságos hypothetikus. Ha továbbá szerző a hegyképző és vulkanikus folya- 

matokkal való összefüggést tagadja, a forrásműködés hirtelen megindulása a 

mesozoikum végén is érthetetlen. 

Végül figyelmeztetni szeretnők a szerzőt néhány — készakarattal vagy a 

dolgok nemismeréséből származó hibájára, melyek ugyan nem állanak a tárgygyal 

összefüggésben, de mégsem hagyhatjuk szó nélkül. A szerző ugyanis c Magyar- 

ország és az Erdélyi részekv közötti cLandesgrenzev-ről beszél, továbbá a 

közös cs. és kir. katonai intézetről kiadott térképet, mint xösterreichische 

Spezialkarte,-t említi, a m. kir. birodalmi Földtani Intézetet pedig ckgl. ungar. 

Landesanstalto -tá degradálja. Nem is szólva arról, hogy a nagyváradi me- 

: dence neki a Grosswardeiner Becken,. Tőlünk persze megkivánják, hogy Wient, 

Leipziget, Bresslauút stb.-t írjunk, úgy, hogy tulajdonképpen egyszerüen a köl- 

csönös méltányosság dolga volna, hogy a mi helységneveinket is magyarul 

írnák ! RoZzLozsNIK PÁL. 

(6.) Loczxa Józser: A felsőbányai plumosit chemiai elemzése. Annales 

Musei Nationalis Hungarici 1908. VI. pag. 583—590. 

Szerző a felsőbányai plumositot vizsgálva, azt antimonittól mentesnek 

s a következő összetételünek találta : 
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9 E 0 
Sb — 35-80 a 

Pb — 39-38 a 

Cu- nyom 

Fe (Mn Zn) — 287 a 

Oldhatatlan—  0-50 a 
100-14 

Ez az alábbi képletnek felel meg : 

S.4 Sb, Pb, Fe — 4 Pb.S. Fe S. 3 Sb, Sz. 

Dr. Löw MÁRTox. 

(7.) Maugirz Béra: A nadapi zeolithek (1 tábla és 5 szövegközti ábra). 

Annales Musei Nationalis Hungarici 1908. VI. pag. 537—554. 

Szerző ebben a dolgozatában a velencei hegységben gyűjtött ásványok 

vizsgálatának eredményéről számol be.! A nadapi kőbánya mállott andezitjének 

repedésein a következő ásványokat találta : amethystet, mint legidősebb kép- 

ződményt; legfeljebb 1 mm.-nyi ibolyaszínű fluorit oktaedereket; részben 

limonitpseudomorphosákká alakult pyritet; zeolitheket a következő paragene- 

tikus sorrendben : epistilbit, heulandit, chabasit és desmin; végül calcitot, 

mint legfiatalabb képződményt. 
Az epistilbit legfeljebb 3 mm.-nyi kristályai csak az ismeretes a. (100) és 

ritkábban m (110) szerint képződött ikrekben találhatók. 

Az észlelt formák a következők: 

c (001), b (010), m (110), u (011) és 

a (100); ez utóbbi csak mint ikerlap észleltetett. 

A fontosabb szögértékek : 

m : m 110: 110 — 449 50" 
cssse O0042001—- OSS TÁS 

l 

Az optikai viszonyok a DEs CLorsEaux, TENNE és RINNE által észleltekkel 

egyeznek. 

fen 1145) (08 24 DG 9 TK 

A heulandit 1 emnyi víztiszta, fehér, néha halványsárga kristályokat 

képez, a következő formákkal : 

c (001), — b (010), — m (110), — t (201) 
s (201), — a (021), és u (111) 

A kristályok optikailag nem homogének, hanem a (010), (001), (201) és 

1 Földtani Közlöny. 1908. p. 190. 231. 
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(201) lapokhoz tartozó sectorokból állanak. A b (010) lapon a a tompa ő szög- 

ben van. 

a : a - 167—189; p € v; 2 Ea — 70—90". 

Két különböző stufáról való anyag a következő chemiai 
mutatja : 

SORA TT NEL 

Al, 0 

(CODE 

Sr 

NEP 73KŐ Attt TZEKSEB 
TEJET E EÉSGOEE 

ÚA0 az MIELGN a 

ESO gp zt 

s 565790 56-7190 

16-93 a 17-30 a 

zza. "LOTS 7705 u 

093 a 088 a 

168 a 180 a 

125 a 13746 

—. nyom nyom 
16-15 a 15-87 a 

100-42 a 10098 a 

összetételt 
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Érdekes, hogy ugyanezen zeolithek Islandon is együtt fordulnak elő. 

Dr. Löw MÁRTox. 

(8.) Prof. Dr. Pnizxepson, A.: Landeskunde des europdaischen husslands 

nebst Finnlands. Sammlung Göschen. 1908. 

A Leipzigban megjelenő kis tudományos könyvtár, az ú. n. Sammlung 

Göschen kiadványainak száma ezideig meghaladja a 422 kötetkét. A tudomá- 

nyok minden ágát felölelő kiadványnak egyik, minket közelebbről érdeklő 

sorozata a aKleine Geographische Bibliothek aus der Sammlung Göschens 

című, eddig 23 külön kis munkával szereplő rész, mely az egyes munkák 

keretén belül felöleli a mathematikai, fizikai és leíró földrajzot, e tudomány- 

szakok mai állásának megfelelően rövid, világos, könnyen érthető előadásban. 
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Elsőrangú német szakemberek vesznek részt e gyűjteményes munka megírásá- 

ban, mely azonfelül kis tetszetős zsebkiadásban jelenvén meg, óriási kelendő- 

ségnek is örvend. 

Dr. ALFRED PHinrppsows, a hallei egyetemen a földrajz tanára, egy ilyen 

kis munkában európai Oroszország és Finnország általános ismertetését adja. 

Az idevágó német, francia és angol nyelven megjelent irodalmat hűségesen 

felhasználva, kis keretben egységes képet nyujt ennek a hatalmas országnak 

földrajzáról. Rövid bevezetésben a legszükségesebb leíró földrajzi adatokat 

nyujtja az országról, mely után az első fejezet az orosz tábláról szól. Itt 

mindenekelőtt annak átnézetes földtani fölépítését és fölületi kialakulását 

ismerteti. Ehhez az ismertetéshez egy könnyen áttekinthető kis átnézetes föld- 

tani térkép van mellékelve, melyen sraffozással tünteti ki Oroszország terü- 

letén az archai formatiót, a plüozoicumon belül, a kambrium, silur, devon és 

carbont; a perm és permotrias formatiót, jurát, krétát; a tertierből az idő- 

sebb és fiatalabb harmadidőszakot, végül a negyedkori képződményeket. E tér- 

képen még külön feltünteti a szénelőfordulásokat is. 

Az első fejezet további része talajismeret, melyet SrIBrRcspev nyomán 

ismertet. A földtani térképnek megfelelő méretben és hasonlóan sraffozással 

adja Oroszország átnézetes talajtérképét. WFöltüntetve találjuk rajta a követ- 

kező talajokat: köves málladéktalajok; homoktalajok; homokos, tőzeges és 

agyagos talajait Oroszország arktikus területének; podsol; átmeneti talajok? 

(melyek alatt valószínűleg a podsol és tsernozjom közötti zónát érti); tser- 

nozjom ; világos steppe-talajok és kaspi steppe-talajok. Ugyancsak föltüntetve 

találjuk e térképen még Oroszország eljegesedésének déli határát is. 

E fejezetek kissé hiányosak s helyenkint értelmetlenek is. Látszik, hogy 

a szerző nem tudván a nyelvet, pl. Sibircesevet nem értette meg jól. 

Egy következő részben Oroszország oro- és hydrografiáját adja dióhéj- 

ban. Majd a birodalom klimáját ismerteti isotherma térképpel, melyen a 

januáriusi és júliusi isothermák vannak feltüntetve. 

Ismét külön kis részben térképpel illusztrálva adja Oroszország növény- 

földrajzát, melyen a tundrák, az erdők vidéke, földmívelés alatt álló területek, 

steppék, kerti- és szőlőmívelés alatt álló területeket tünteti föl. 

A természeti viszonyok ismertetése nyomán összegezve azoknak kultur- 

hatását, konstatálja szerző, hogy Oroszország a természetadta kulturföltételeket 

extensivusan használva föl, Nyugat- és Közép-Európához viszonyítva, ma még 

félkultúrországot reprezentál. 

A nép és az országról szóló részben adja röviden Oroszország népeinek 

elhelyezkedését az egyes történelmi korokban; a birodalom növekedését pedig 

térképen mutatja be 1500-tól a XIX. század végéig. Itt találjuk Oroszország 

néprajzi ismertetését egy néprajzi térképmelléklettel. 

Egy következő fejezet az egyes országrészek és azok nevezetesebb városai 

közelebbi, tüzetesebb ismertetésének van szentelve, mindenütt az országrész 

természeti viszonyainak rövid vázlatával, úgy állítva be azt, mint amily rend- 

szert az egész birodalomról szóló általános ismertetésben követett. 

A második rész Finnország, Lappföld és Kola-ról szól röviden. 
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A Finn parthid vagy a tavak országa néven jelöli Finnországot az orosz 

tábla határán. Geológiai fölépítésében őskőzetek, gneis, gneisgranitok vesznek 

részt és prákambriumi sedimentumok, Ezeket a képződményeket glecser-horda- 

lékok (agyag, homok, kavics) borítják be vékonyabb, vastagabb adagokban, 

melyeknek mállási termékeik nagyon sovány termőtalajt adnak. Röviden szólva 

klimája, városai és népéről, Lappföld és Kola ismertetésére tér át. Ezek föl- 

építésében gneis, gneisgránit, granulit és prákambriumi sedimentumok, végül 

régi eruptivus kőzetek. Ezek vastag gletserhordalékkal födöttek. Oro- és hidro- 

grafiáját, klimáját adva ez országrészeknek, végül az Orosz birodalomról álta- 

lában bővebb statisztikai adatok keretén belül szól, még pedig annak népes- 

ségi és politikai földrajzáról. Statisztikai tábiázatot ad az egyes kormányzó- 
ságokról s egy népsűrűségi térképmellékletet. 

Végül kis fejezetet szentel az orosz közgazdaság ismertetésének. 

A kis munkához végül az Orosz birodalom hegy- és vízrajzi színes 

térképe van mellékelve 1 : 14.000,000 mértékben, az ország nevezetesebb 

városaival. 

E kiadványhoz hasonló vállalat nálunk a Stampfel-féle Tudományos 
Zsebkönyvtárv. Kivánatos volna, hogy abban is hasonló rövid, világos, statisz- 

tikával kevésbbé terhelt, a tudományok legújabb állásának megfelelő munkák 

is láthatnának napvilágot. 1kggy b 

(9.) Saxpok F.: Opskrba vodom u Hrvatskoj i Slavoniji. Izvjescé o 
radu zemaljske gospodarstvene uprave Kraljevina Hrvatske i Slavo- 

nije. 1896—1906. Svezak II. (A vízellátás Horvátországban és Szla- 

vóniában. Jelentés Horvátország és Szlavónia országos gazdasági 

igazgatásának működéséről. 1896—1906. II. füzet.) 356 oldal, 86 

ábrával, 3 térképpel és 35 lapból álló atlaszszal. Zagreb, 1907. 

A technikai munkálatok minden modern államban talajvizsgálatokon 

alapszanak. Így például a porosz kulturmérnöki osztály minden évben tagjai 

közül néhány mérnököt az agrogeologiai fölvételekhez oszt be, hogy ily mó- 

don hazájuk talajáról tájékozást nyerjenek. Ausztriában az egyes országokban 

hasonlóképen talajvizsgálatokra alapítják a kulturtechnikai munkákat. Cseh- 

országban például a kulturmérnöki osztálynak külön kemikusa is van és pedig 

az elismert szaktudású Korzcxi JózsEr személyében, a kinek vizsgálatai a 

kulturtechnikai munkálatok tervezésénél alapul szolgálnak. A föntebbi munka 

bizonyítja, hogy Horvátországban hasonló irányban haladnak, amennyiben a 

kormány belügyi osztályához tartozó kulturmérnöki hivatal szintén kémikus 

közreműködésével oldja meg a reá bízott föladatokat. Itt a kémiai vizsgála- 

tokat Sáspok FERENc reálgimnáziumi tanár, az erdészeti akadémia talajtani 

tanára végzi. 

A szóbanforgó munka öt fejezetre oszlik. Az első fejezetben szerző a 

természetbeli vizekről és mindama kellékekről beszél, melyek az ivóvíztől, 

háztartási és technikai szükségletekre szolgáló víztől megkivántatnak ; fölemlíti 

a víznek fertőző betegségekre való befolyását; magyarázza, hogy kell vizet 
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sterilizálni, vasmentesíteni és hogy kell a szükségelt víz mennyiségét kiszámí- 

tani. A második fejezetben szerző a vízellátás nemeit sorolja föl. Itt külön 

tárgyalja a vízellátás módját ciszternákkal, a víznyerést patakokból, folyókból 

és tavakból. A földalatti víz kiaknázása módját ismertetve, szerző a vízre való 

fúrások rendszereit, a fúrások eljárását és a fúrókészülékek szerkezetét tárgyalja. 

Mint látjuk, az első két fejezetben szakemberek előtt általánosan ismert 

dolgokról van szó. Szerző valószínüleg szem előtt tartotta a hazai viszonyokat, 

óhajtva szélesebb körökben is a hidrogeologia gyakorlati eljárásait meg- 

ismertetni. 

A munka tulajdonképeni értékét a harmadik fejezetben találjuk, mely- 

ben a szakember világos statisztikai áttekintést nyer mindarról, ami az utolsó 

évtizedben Horvátország és Szlavónia területén magán és nyilvános úton víz- 

ügyben történt. Szerző vármegyék szerint tárgyalja a létesített ciszternákat, 

fúrt kutakat és vízvezetékeket. A fúrt kutaknál ismerteti a talaj geológiai 

szerkezetét, közli az adott szakvéleményeket, megadja a fúrás történetét és 

minden mélyebb fúrásnál szelvényeket is mellékel. A negyedik fejezet külön- 

böző összeállításokat, kimutatásokat és kémiai analiziseket, az ötödik pedig a 

legfontosabb higiéniai és rendőri rendeleteket tartalmazza. ű 

A munkát három térkép és 35 lapból álló atlasz kíséri, mely a legfon- 

tosabb vázlatokat, tervezeteket és szelvényeket tartalmazza. Az egyik 1 : 750,000 

méretű térkép Horvátország és Szlavónia területén levő mély kutak és víz- 

vezetékek átnézetét adja; a másik két 200,000 méretű térkép Modrus-Fiume 

és Lika-Krbava karsztvidéki vármegyék vízellátásáról nyujt áttekintést. 

Ez a munka a tudományos, gazdasági és műszaki horvát irodalomban 

egy nagy hézagot pótolt, csak kár, hogy valamely más nyelven is meg nem 

jelent. Magyar nyelven erről a tárgyról ilyen mindent összefoglaló munka 

hidrogeológusaink nézete szerint még nem jelent meg. Végre meg kell jegyez- 

nem, hogy a szerző magyarországi agrogeologiai fölvételeken is résztvett. 

Dr. Kadié Ottokár. 

(10.) ScHuBERT, R. J.: Beitrüge zu einer natürticheren Systematik der 
Foraminiferen. (Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Paleont. XXV. Beilage- 
Band. I. Heft: P. 232—260.) 1908. 

A héj anyagára és alakjára alapított régibb foraminifera rendszerek, 
mint a REuss, DORBIGNY és részben a! BRapy-féle a modern palmzontologiai 
igényeket nem elégíthetik ki, amennyiben a természetes (fejlődésbeli) rokon- 
sági viszonyt figyelmen kívül hagyják. Ezeken a hiányokon akart segíteni 
NEumaxER M. (1887), RHuwmerEk L. (1895), Brmek T., FrcxEeRr C. (1899) és 
most SCHUBERT R. J. az ő természetesebb csoportosításával. 

Értekezése három részből áll: I. Textularidae-k rendszertana. A Clavu- 
lina. Szabói, HANTK. sztratigrafiai értékének tárgyalása után a szerinte eocén 
és oligocén Clav. Szabói-t a krétától máig élő Tritaxia tricarira-tából szár- 
maztatja, míg a CI. Szabói-ból ismét az oligocéntől élő Clavulina angularis-t. 
Említi a CI. Szabói-nak két közel rokonát, melyeknek szájnyílása nem cső- 

131 
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szerű nyúlvány végén van, hanem egyszerű kerek bemélyedés. Az egyik a 

CL. Philippinica, KARRER (Iuzoni neogen), a másik CI. Szabói var. kruhelensis, 

WoJcix. Szerző kimutatja, hogy a hiányzó szájcsövet, miként a Sagrina és Lagepa 

nemeknél, úgy a (I. Szabói v. kruhelensis-nél is belső szífócső helyettesíti. Több 

genusz leszármazásának a fejtegetése alapján arra a végeredményre jut, hogy 

a foraminifera xnemek részben alakilag egyező fejlődési álla- 

potait jelzik a különböző fejlődési soroknak. 

II. rész. A Nummulitesek leszármazásáról. Szerző szépen beigazolja, 

hogy Douvrrnté HEwRi ama föltevése, miszerint a Nammulites az Operculinaból 

származik, már csak azért is lehetetlen, mert az Operculina eleinte van 

nummulitesszerűen becsavarodva, — tehát ez a kezdetleges fejlődési állapot —, 

mely későbbi fejlődés után megy csak át az Operculina-állapotba s így a Nummu- 

lites az Operculina nak állandó embryonális állapotát teszi; tebát csakis for- 

dítva, az Operculina fejlődhetnék a Nummaulitesből. Ő nagyon helyesen a 

paláogen Nummuliteseket, a valamivel kisebb és egyszerűbb csatornarendszerű 

carbon nummulitesből származtatja a N. pristinus, BRapvx és N. antiguior, 

RovIrrr és Vos.-ból, melyeknek Nummulina-nemként való elkülönítését nem 

tartja indokoltnak. Így a Nummulites-nem a karbontól kezdve a Numm. 

jurassica, GÜMB. és a tertier alakok közvetítésével él a mai napig a Numm. 

(Hantkenia) Cummingii, CaRp. sp. képében. ScHUBERT a dalmáciai felső-carbon- 

ból tőle fölfedezett Nummulostegina-ból (mely az Amphistegina és Nuammulites 
jellegeit egyesíti magában) származtatja le a nummuliteseket és amphi- 

steginákat. 

III. rész. A Lepidocyctina kérdéséhez. ScHuBERT a felső-krétabeli szorosabb 

értelemben vett Orbifoides-ek, az eocen Orthophragmina. és az oligocen s miocen 

Lepidocylina-nem sztratigrafiai értéke körül kifejlett vitához szól. Végül ki- 

mondja, hogy miként LixsrExR J. a nummulitesek kezdőkamráinak dimorfismusát 

ivarcsere útján történő szaporodással iparkodik megérthetővé tenni, úgy Ő is 

ilyent tételez föl az orbitoides-eknél, mely szerint az ivaros úton keletkezett 

kis gömbded kezdőkamrás (spirális embryonális részszel biró) alakokból ivar- 

talan úton keletkeznének a nagyobb kezdőkamrás (körkörös kezdőrésszel bíró) 

alakok. E szerint — mondja ScHUBERT — föltünő lenne, hogy éppen az orbi- 

trideseknél az ivaros szaporodás elnyomná az ivartalant; amint erre abból 

következtet, hogy a fiatalabb lepidocyclinák  némelyikénél föltünően túl- 

súlyban vannak a spirális embryonális részszel bírók, míg végre a miocén 

miogypsinánál már uralkodóvá lesznek. Ezzel gondolja ScHUBERT megmagyaráz- 

hatni a hosszú életű foraminiferáknak hirtelen kihalását vagy megritkulását 

is, Leszármazásuk ez: A felső-krétában van a tulajdonképeni Orbitoides, ebből 

származik az eocen Orthophragmina, az oligocen Lepidocyclina és végül a miocen 

Miopypsina. Lórent. 

(11.) PopPEscu-Vorresri J.: Abnormale lérseheinungen bei Nummuliten. 

(Beitr. z. Palüont. u. Geol. Österr.-Ungarns u. d. Orients. Bd. XXI, 

Heft III u. IV, P. 211—214, 6 szögletbeli ábrával.) Wien 1908. 

Szerző e címen két kis értekezést foglal össze : 
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1. Eine Zwillingserscheinung bei Numm. (Hantkenia) Tchihatcheffi 

d Arch. Mint ikerjelenséget ismertet meg szerző (Fig. 1) egy két kezdőkamrás 

Numm. (Hamntkenia) latispira MEx. példányt, melyet még a régi Tehihatcheffi 

néven említ. Ez érdekes példány Romániából való, az albestii (Muscel kerület) 

nummaulites-mészkőből. 

Szerző ennek keletkezését olyan módon képzeli el, hogy két egyén, mi 

dőn még csakis a kezdőkamrája volt meg, ikerszerűen egyesült. Ezek azután 

akként nőttek tovább, hogy a jobboldalinak a kanyarulatai jobbról balra, 

míg a balé balról jobbra csavarodva fejlődtek. Miután mindkét példány 

egyenlően fejlett, úgy hogy mindkettőnek közös középsíkja van és a 

növekedési irány ellentétes, ebből szerző arra következtet, miszerint a két 

egyén egyesülése nem tisztán véletlen, hanem ő ezt konjugaciói jelenségként 

fogja föl. 

2 Ein interessanter Fall abnormaler Entwicklung bei Nummulites 

(Hantkenia) complanata, Lam. Ez értekezés magyar nyelven a Földtani Köz- 

löny XXXIX. kötetének 1—2. füzetében jelent meg. 

Szerző a Hantkenia alnemi (subgenus) nevet használja. Igaz ugyan, hogy 

PREvER maga, ki e nevet az irodalomba bevezette, 1903-ban már Parondaea-ra 

változtatta át (Boll. soc. geol. ital. XXVI. Róma 1903) indokolatlanul ugyan, 

miután HANTEKEN MIigsa neve az irodalomban nincs még más genus névre le- 

foglalva. MUNIER-CHALMAS minden megokolás nélkül alkalmazta ugyan a Hant- 

kenia nevet a Pyrgulifera nemre, majd  FiscHER a cManuel de Conehyologies - 

jában e néven le is írja (704. lap). Tauscm azonban 1886-ban kimutatta (Abh. 

d. k. k. geol. R.-A. Bd. XVI. 601), hogy a Hantkenia mint synonyma elej- 

tendő. Így igaztalan dolog volna, hogyha valakinek a nevét tévesen alkalmaz- 

zák, ezzel elesnék attól a megtiszteltetéstől, hogy róla jó genus legyen elnevezve. 

Lőrent. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülések. 

1909 március 3-án. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnök. 

1. Dr. SzápEczkY GyurA Verespatak kőzeteiről tartott előadásában megálla- 

pította az aranytermő Kirnik és Csetátye főkőzetének, a rhyolithmak, továbbá az 

alárendelt szerepet játszó dacitnak jellegeit mikroskopi és vegyi tulajdonságaik 

alapján. Ezeket összehasonlította a közelükben előforduló amphibolos andesitekkel 

és szólt az eruptiók korának kérdéséről is. 

Dr. PáLrrY MóR az előadásra mindenekelőtt megjegyezte, hogy a kornai 

templommal szemközt a liparittufa alján talált üde kőzetben orthoklasok is for- 

dulnak elő s így azért, mert ebben plagioklasok is előfordulnak — mint a lipa- 

ritokban gyakran — a Kirnik kőzetével egyenlőnek vette, illetve ugyanazon vúlkán 

terményének tekintette, mely a Kirnik tömegét is létrehozta. A Csetátye irányá- 
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ból a kornai templom felé lenyúló gerincen végig liparittufa van feltárva, a mely 

a Csetátye közelében erősen bontott, de a gerinc vége felé már nincsen bontva 

s itt látható, hogy a tufa maga is, a mely azon üde darabokat bezárja, szintén 

igen sok amphibolkristályt tartalmaz. Ez a körülmény is megerősíti azt, hogy úgy 

ezen tufa, mint a bezárt darabjai a Kirnik vulkánjából származnak, még pedig 

annak egy korábbi kitöréséből. Tehát itt is, mint az Érchegység más pontjain is, 
a vulkán korábbi működése basisosabb volt, mint a későbbi kitörés. 

Ámbár elismeri a petrografusok ama nézetének jogosultságát, hogy a kőzetek 

kovasav-tartalmának csökkenésével a kétségen kívül egy vulkántól származó kőze- 

teket is külön névvel jelöljék meg, mint fölvevő geologus a kőzeteknek ily módon 

való szétválasztását kivihetetlennek tartja, mert a fölvétel alkalmával nem áll ren- 

delkezésre chemiai analysis, eltekintve attól, hogy egy vulkán termékei között a 

szélső határok között mindenféle átmenet létezhetik. Az ily területeken gyűjtött 
kőzetpéldányokat a laboratoriumban szépen be lehet osztani különböző kőzetfajok- 
hoz, de a természetben ez lehetetlen. Ezért a vulkáni területek fölvétele alkal- 

mával meg kell elégedni azzal, hogy kijelöljük a főtypusokat. 

Hogy a színes alkotórészek, nevezetesen a biotit és amphibol alapján e 
területen a harmadidőszaki erupciós kőzeteket nem mindig lehet szétválasztani, 

bemutat két kőzetpéldányt Szelistye környékéről, melyek nemcsak egy vulkán ter- 

mékei, hanem kétségtelenül egyszeri kitörés lávájából is származnak. Az egyik 

telve van biotittal s amphibol alig van benne; míg a másikban az amphibol ural- 

kodik s biotit alig van benne. E kőzetek egy alig 500 m hosszú és 250 m széles 

lávaárból származnak s egymástól alig 250 m-re voltak gyűjtve. Az amphibolos 

és biotitos kőzet között pedig minden átmenet megvan. 

A liparitok korára vonatkozólag pedig kizártnak tartja, hogy azok kréta- 

korúak lennének. Az Érchegység déli részében ugyanis a liparittufa és lávaár a 

mediterrán-rétegek alsó szintájába be van települve s annak alsó részét még át is 

töri. A mediterrán legmélyebb rétegétől a kövületektől igazolt felső mediterránig 

oly lassú az átmenet, hogy éles határt szabni sehol sem lehet. E réteg-complexus 

alsó része talán lenyulhat még esetleg az oligocénbe, de semmi esetre sem a felső- 

krétába, a mint azt br. Nopcsa föltételezte. A felsőkrétától a felsőmediterránig 

mindenesetre történtek oly változások e medence területén, melyek a rétegek 

képződésében élesebb különbségeket eredményeztek volna. Ismertet Tresztya kör- 

nyékéről egy szelvényt, a melyen látható, hogy a liparittufa a mediterrán réteg- 

complexus alsó szintájának felső részén az agyagrétegek közé van betelepülve. 

Fölötte az agyagréteg nagymennyiségű Globigerina bilobata és Gil. trilobata fajo- 

kat tartalmaz. Az agyagrétegre nem messze már a dacit leple települ, míg kissé 

északra lajtamész van közvetlenül a dacitlepel alatt. Azt hiszi, hogy nem csalódik, 

a mikor a globigerinás réteget az alsómediterrán legmagasabb szintjének tekinti. 

Ezek alapján az Érchegység liparit-erupciót is a mediterránba, még pedig az alsó- 

mediterrán felső részébe kell helyeznie. Az Érchegység különböző pontjain meg- 

győződött arról, hogy a különböző kőzetek erupciói nem teljesen ugyanegy időben 

törtek fel, hanem a különböző területek szerint volt némi időbeli különbség közöttük, 

de ez nem volt akkora, hogy a liparitok erupcióját a fölső krétáig visszavigyük. 

Dr. SCHAFARZIK FERENC elnöklő másodelnök megköszönvén dr. SZÁDECZKY 

érdekes előadását, vonatkozással az előadónak abbeli nézetére, miszerint a veres- 

pataki rhyolithok — már az utóbbi időben felsőkrétakorúnak kijelentett eruptivu- 

mokhoz hasonlóan — szintén ebből az időből származók lehetnének, valamint 

továbbá tekintettel arra, hogy előadó a verespataki rhyolithban bizonyos pneuma- 

tolitikus ásványképződményeket is megfigyelhetett, közölte, hogy a tőle jól ismert 
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Pojána Ruszka hegység némely tagjában, mely nálunk bizonyos eruptivumok 

felsőkrétabeli korának fölismerésére nézve első helyen áll, az eruptivus provinciában 

pneumatolitikus ásványfészkek szintén vannak; egyébként azonban e hegységben 

olyan tipusú eruptivus kőzetek, mint a verespataki rhyolitok, ismeretlenek. Arra 

a kérdésre, vajjon a verespataki rhyolith mélyebb szintekben nem folytatódik-e 

szemcsés kőzetféleségekben, SzápEczkY válasza nemleges volt. 

2 Dr. LÁSzLó GÁBOR .Tőzegtelepek keletkezéséről, című előadásában kifej- 

tette, hogy a tőzegképződés fizikai folyamatai felől táplált nézetek körülbelül 

mind megegyeznek abban, hogy az álló vizek parti részletei felől indul meg a 

tőzegképződés. Ez a jelenség — a mi az álló vizeket illeti — beigazolást nyert ama 

megfigyelésekben, hogy terjedelmesebb tőzegtelepeknél mindig a parti részletek a 

legtömöttebbek, legérettebbek és legszéndúsabbak. A lápmedencék legmélyebb pont- 

jait nagyobbára még sok vizet tartalmazó tőzegsár tölti ki, mely viszont gyakran 

egy tavikréta jellegű iszapra rakódott. A hegyvidékek jellemző mohatőzeg-telepei 

viszont egy középpontból kiinduló növekedést mutatnak, tekintet nélkül az altalaj 

mineműségére. A síksági tőzegtelepek kora valószínűleg fiatalabb a diluviumnál, 

néhány hegyvidéki tőzegtelep keletkezése talán már diluviumi, de szerves marad- 

ványok hijján biztosan meg nem állapítható. 

3. TELEGDI RorH KáRorY bemutatta a reketyefalvai (Hunyad megye) fölső- 

mediterránkorú rétegek szelvényét és különösen az egyik kövületekben igen gazdag 

agyagréteg faunáját. E réteget a kitünő megtartású faunában előforduló koptatott 
koralltuskók és egyes erősen koptatott sekélyvízi gastropoda alapján a badeni 

agyagfáciesnek és egy korallos fáciesnek horizontális határa tájára helyezi. 

Dr. SCHAFARZIK FERENC megjegyezte, hogy Reketyefalván, de nem az előadó- 

tól vizsgált árokban, hanem egy másik ponton a lajtamész padjai között dacittufa 

van, a mi szintén érdekes adat a dacitkitörések korára nézve. 

4. Dr. Vaápász M. ELEMÉR a tatai Kálváriadomb acanthicus rétegeiből szár- 

mazó rendellenes aspidocerasokat mutatott be, a melyeken a sipholobus oldalra 

tolódott. Ez a jelenség az aspidoceras nemen belül először észleltetett; biztos okát 

adni azonban a siphó helyzetének ismerete nélkül nem lehet. 

1909 március 24-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

1. Dr. PánLryY MóR a Székelyföldi szénképződmény címmel a Háromszék és 

Udvarhely megyékből, főleg ezeknek határos részeiről ismeretes levanteikorszaki 

rétegeket és a tőlük bezárt lignit-telepek sztratigrafiai és tektonikai viszonyait 

ismertette. Előadó a képződményben három szintájat különböztet meg : Legalsónak 

a köpeci 10 m-es széntelepet és a föléje települt körülbelül 30 m vastag cardiumos 

palát veszi, mely minden valószínűség szerint a Hargita erupciójának megkezdése 

előtt ülepedett még le. A középsőbe a medence szélein, az alaphegység fönnakadt pár- 

kányainak sekély vizében leülepedett homokos-tufás rétegeket számítja, melyekben 

vékonyabb agyagrétegek is vannák közbetelepülve. Ugyanebben az időben a medence 

mélyebb pontjain nagyobb mennyiségű homok rakodott le. E szintáj képződésével 

egyidejű a Hargita andesit erupciója s ezért a medence északi szélén erre borul 

rá a Hargita andesitjének brecciája és conglomerátuma. E középső szintben a 

partok szélein édesvízi kövületeket: bithuniákat, dreissensiákat, valvatákat, nerito- 

dontákat stb. találunk, míg a medence mélyebb pontjain lerakodott homokban a 
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viviparák és a Dreissensia Miinsteri a jellemző fajok. A két faunát együtt csak a 

hidvégi bányában találjuk meg. A felső szintájat egy tetemes vastagságú szürke 

agyagréteg alkotja, mely Bibarcfalvától Hidvégig mindenütt vagy a partszéli homokos- 

tufás rétegekre, vagy a mélyebbvízi homokos képződményekre van települve. 

Minthogy úgy HERBICH és NEUMAYR, mint később LŐRENTHEY is a vivipará- 

kat tartalmazó homokos lerakodásokat vették a legfölső szintájnak, több szelvényt 

mutatott be, melyeken világosan lehetett látni, hogy úgy a homokos-tufás, mint 

a homokos képződmények fölött mindenütt ugyanazon szürke agyagréteg települ 

nagy vastagságban, melyet előadó a legfölső szintnek vett. Így például a bodosi 

völgyben a viviparáktól és a Dreissensta Münsteritől jellemzett homokra több mint 

100 m vastag szürke agyag települt. Hasonlóan látható ez Hidvégen is, hol az 

említett kevert faunát bezáró homokra mintegy 60—80 m vastag szürke agyag- 

réteg települt. 

A levantei képződmény két szintájban tartalmaz művelésre méltó lignit- 

telepeket: az alsó csak Köpecről ismeretes az alsó szintáj aljáról. A fölső lignit- 

telep a homokos-tufás szintáj fölső részében van és ide tartozik az e területen 
ismeretes többi számbavehető lignitelőfordulás. 

Dr. LŐRENTHEY IMRE megjegyezte, hogy az ő szinti beosztása legjobban 

Bupai JózsEF beosztásával egyezik meg, bár ez petrografiai, míg ő paleontologiai 

alapon végezte az osztályozást. PáLrrYval szemben hangsúlyozta, hogy ő ma is az 

alsó édesvízi — lignit-tartalmú — rétegeket (Köpec, Vargyas, Bodos), mint mélyebb 

szintet elkülöníti a fölötte lévő növénylenyomatos ostracodás és (Cardium Fuchs 

dús palás agyagoktól; a mit a településen kívül az is indokol, hogy az alsó édes- 

vízi szint rögei zárványok e cardiumos rétegekben és az ebbe települt és ezt áttörő 

brecciákban. PáLrrv középső szintje nem valószínű; ő ugyanis a partok mellett 

bithyniákat, dreissensiákat, valvatákat és neritinákat stb. tartalmazó rétegeket 

tételez föl, mint üledékeket, míg a mélyebb pontokon ugyanekkor viviparák és 

Dreissensia Münsteri jellemezte rétegek ülepedtek le PÁLFY szerint. Ilyen bithyniás, 

valvatás és neritinás rétegek mint középsők — a cardiumos rétegek fölött -— nin- 

csenek egyáltalában; a viviparás és Dretssensia Minsteris rétegek pedig éppen nem 

a mélyebb helyeken, hanem ellenkezőleg a partok mentén, a medence szélein 

vannak kifejlődve a Perzsányihegység K, a Barótihegység K és a Bodokihegység 

Ny-i oldalán is mindenhol. E szerint legtöbb helyer a cardiumos és ostracodás 

rétegekkel kapcsolatban, ezek fölött találhatók; amit fölszólaló PáLFY hiányos szel- 

vényével is igazol, például a hidvégi Dirisenpatak föltárásával. LŐRENTHEY legfölső 

szintje az a löszszerű homok, melyet BupaArI lösznek is vesz ; fölszólaló szerint azon- 

ban ez nem diluviális lösz, hanem levantei üledék, amennyiben Mastodon arvernensis 

fogat tartalmaz, azonkívül tele van viviparákkal és ideális megtartású Dreissensia 

Münsterível. LŐRENTHEY PárFYval szemben hangsúlyozta, hogy nem két szintben, 

hanem mind a háromban van lignit. Végül kijelentette, hogy ő szinti beosztásá- 

nál a levantei képződményeknek összes háromszéki előfordulását vette tekintetbe 

úgymint a Perzsányihegység K, a Barótihegység Ny és K, valamint a Bodoki- 

hegység Ny-i oldalán lévőket és ezek alapján szinti beosztásán — legalább eddig- 

elé — nem látja szükségesnek változtatni. 

Dr. Lóczy LaJos megjegyezte, hogy aránylag kis területen szerzett ered- 

ményeket nem szabad általánosítani. A jelen esetben a kérdés csak akkor lesz 

eldönthető, ha neincsak a kis köpeci medence s többi említett rész, hanem az 

egész nagy medence minden részében teljesen ismertetve lesz. 
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2. SCHRÉTER ZOLTÁN rA mehádiaineogén öböl geologiai viszonyai- 

ról címen tartott előadást. 

A tektonikus eredésű ároksülyedésbe először a felsőmediterrán emelet 

kontinentális, édesvízi és félsósvízi üledékei rakodtak. Helyenkint (Me- 

hádia, Plugova, Jablanica, Verendin) az édesvízi rétegek közé vékonyabb-vastagabb 
széntelepek települtek, melyek ma jelentékeny bányászat tárgyai. Jablanica körül 

a UClava bidentata GRAT.-val jellegzett félsósvízi rétegcsoport telepszik a szén- 

telepekre, s ezek fölött lépnek föl a teljesen tengeri jellegű felsőmediterrán-rétegek. 

Az öböl nyugati szegélyén általában csak meddő homok, kavics és conglomeratum- 

rétegek ismeretesek s ezekre következnek a tengeri rétegek. A tiszta tengeri eredetű 

rétegek, melyek az öböl erősebb sülyedése következtében tértfoglaló tenger üledékei, 

jellemző faunát tartalmaznak s helyenkint transgredálnak az alsóbb rétegeken. 

Fölötte a szarmata emelet nagytömegű kavics, homok és agyagból álló réteg- 

szik az elegyesvízi szarmata rétegekre, mely kontinentális eredetű rétegek a Helix 

Brocchii MAY.-val vannak jellemezve. Ezek a rétegek eddigelé ismeretlenek 

voltak a karánsebes-mehádiai neogén öböl területéről, melyeket előadó még a 

szarmata emeletbe soroz. 

SCHAFARZIK FERENC elnöklő másodelnök örömének ad kifejezést, hogy előadó 

mupkájával a szóban forgó terület összefoglaló feldolgozást nyert. Eddig az volt 

a baj, hogy az országos fölvételnél három részre volt osztva, úgy hogy hiányzott 
az egységes áttekintés. Felszólalónak mindig az egységes feldolgozás lebegett széme 

előtt s azért buzdította erre SCHRÉTERt. Nagyon érdekes a kontinentális szármát 

emeletnek e területen való előfordulása, mely a hunyadival és erdőbényeivel együtt 

a szármát képződménynek kontinentális kifejlődéséről tanuskodik. 

3. Kocu NÁNDOR cEgy ritka ammonitesről, címen HYATT rTmegocéras; 

genusáról értekezik. Összefoglalja erre az érdekes nemre vonatkozó eddigi ismere- 

teinket, HYATT, BONARELLI és PoMPECKJ megfigyeléseit. Majd egy újabb tmegoceras 

példányt ismertet, MicHELINnek 1835-ben a Cőte d"or-i liászrétegekből leírt Ammonites 

Lacordairei faját, melyet HYaArT tmaegoceras genusába oszt be. Ez a faj a tatai 

Kálváriadomb alsó liászrétegeiből is kikerült, HYaárr genusának első és egyetlen 

magyarországi képviselőjeként. 

1909 április 71-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Dr. KoRmos TivapaR a balatonvidéki vasut földtani szelvényéről tartott elő- 

adásában a m. kir. földművelésügyi minisztérium megbízásából 1908. évben esz- 

közölt geologiai fölvételek eredményéről számolt be. 

A balatonvidéki vasut építési munkálatai — mindamellett, hogy ez a vidék 

földtani szempontból hazánk egyik legjobban ismert területe — sok érdekes és új 

részletet tártak föl, melyek azelőtt nem voltak ismeretesek. 

A vasut közvetlen közelében a vidék felépítésében alulról-felfelé az alábbi 

képződmények vesznek részt: 

1. Fillit, Alsóörs környékén és a veszprémi szárnyvonalon a 

Vödörvölgyben Balatonalmádi fölött. 

2. Ouarcos porfir intrúziók a fillitben, Alsóörs körül. kum. 

homokkő határán, Paloznak alatt és a Vödörvölgyben, Balatonalmádi fölött. 

P., karbon? Paleozoi- 

3. Ouarcos, fillites konglomeratum a fillit és a mea 
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4. Vörös, szürke és barna, durvaszemű guarchomokkő 

és konglomerátum, az Almádi major közelében, Paloznak környéké- 

től az arácsi bevágásig, Balatonfüreden túl a Berekréten s innen majd- 

nem a Tihanyra vezető kocsiútig, Szepezden túl, Révfülöp és Rendes kör- 

nyékén az ábrahámi szőllők körül s az Örsihegy aljában Badacsonytomaj 

előtt, végül pedig nagy elterjedésben a veszprémi szárnyvonalon, a Vödör- 

völgyben. 

5. Mészkő, homokkő, márga és dolomit, a csopaki bevá- 

gásokban, az arácsi bevágástól a Berekrétig Balatonfüreden túl, kisebb 

rögök alakjában a tihany-aszófői állomáson túl, továbbá Balatonudvari 

és Akali körül, s a veszprémi szárnyvonalon. 

Perm. 

triász 

werfeni rétegek. A. 

F. triász. 

7. Mészkő, meszesagyag és konglomerátum, Sághy puszta 

és Révfülöp között, többször megszakított hosszú vonulatban. 
Miocén. 

Szarmata 
emelet, 

6. Fődolomit, a veszprémi szárnyvonalon Veszprém tti] 

8. Agyag, homok, lignites agyag, kavics, sag 

tum, részben pleisztocén, részben alluviális rétegektől fedetten Börgönd- [ a 3. 

től az Almádi majornál lévő zalamegyei határig, az Örvényesi megállótól ! 8 ZEY 

a balatonudvarii határig, Sághy puszta és Zánka környékén, továbbá lz as 

Rendestől végig, a vonalon, többnyire alluviális takaró alatt. E 

9. Lösz, agyag, kavics, legnagyobb elterjedésben Börgöndtől a § a 

Csittényhegyig és a veszprémi szárnyvonalon, kisebb előfordulások (pél- SE 

dául diluviális törmelékkúpok stb.) több helyütt. E 
nni 

. : ag 
10. Agyag, homok, vályog, iszap, lápföld, tőzeg, kavics [d.§ 

stb. mindenütt. j 2 3 

82 
A geologiai viszonyok általános ismertetése után előadó a nevezetesebb rész- 

leteket mutatta be vetített képek kiséretében. Mint ilyenek, különösen kiemelendők : 

vetődések a pannónrétegekben Akarattyu-puszta közelében; cinóbervörös agyag a 

pannón rétegek fölső édesvízi fáciesében, a Csittényhegy oldalában; diszkordáns 

pannón rétegek Congeria ungula-capre-vel Füzfő és Vörösberény között; verrucano 

konglomerátum Paloznak körül; a csopaki nagy bevágás összetöredezett, vetődések- 

kel teli permi rétegei szénfoszlányokkal, azurittal és malachittal, melyekre disz- 

kordánsan alsówerfeni rozsdás dolomitrétegek települtek; a pannóniai tenger abrá- 

ziójának nyomai az arácsi bevágásban; kövület Ullmannites Rhodeanus (Göpp) 

Tuzson a permi homokkőben Aszófő előtt; felsőwerfeni lemezes dolomitrögre 

támaszkodó szarmata parti konglomerátum Akali körül; lemezesen elváló nagy 

homokkő konkréciók és padok a pannón rétegekben Badacsonytomaj előtt és ugyan- 

csak a pannóniai emeletre tartozó kemény guarckonglomerátum Gulács-Kisapáti 

állomáson túl. Rendkívül érdekesek a Balaton régi, a mainál magasabb szintben 

levő turzásai is. 

Az előadás anyaga részletes földolgozásban megjelenik a m. kir. Földtani 

Intézet kiadványai sorában. 
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Választmányi ülések. 

1909 március 3-án. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENc másodelnök. 

Elnök üdvözli dr. Lóczy LaJsost abból az alkalomból, hogy a Rómában 

székelő olasz földrajzi társaság levelező tagjának választotta meg. 

Rendes tagoknak választattak : 

GyuRKOvIicH JózsEF uradalmi jószágigazgató, Nádasdladány és 

ifj. KALMÁR JÁnos festőművész, Budapest (aj. dr. KoRMos TIVADAR xr. t.) ; 

NEUBAUER CoNSTANTIN egyetemi hallgató, Budapest (aj. dr. BALLó REzső r. t.). 

A választmány további egy évre ASCHER ANTAL műegyetemi gugstort válasz- 

totta meg egyhangúlag a Társulat pénztárosává. A létesítendő Magyar Technikai 

Múzeum előkészítő bizottságába egy állandó s egy helyettes tagot küldött ki 

dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnök és dr. Pánry MóR választmányi tag személyében. 

1909 március 10-én. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENc másodelnök. 

A választmány elhatározta a Társulatnak a m. kir. Földtani Intézettől f. é. 

április 14—24-én rendezendő nemzetközi agrogeologiai értekezlet rendezésében való 

részvételét. Elhatározta továbbá, hogy az egységes helyesírás tárgyában a Magyar 

" Tudományos Akadémiával érintkezésbe lép. 

1909 április 7-én.. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

1. Elnök üdvözli dr. SZONTAGH Tamás kir. tanácsos, főgeologust, a Társulat 

választmányi tagját, abból az alkalomból, hogy ő Felsége a m. kir. birodalmi 

Földtani Intézet aligazgatójává nevezte ki. Egyszersmind örömének ad kifejezést, 

hogy a Földtani Intézet oly előkelő állással gyarapodott. Bemutatja továbbá az 

olasz földtani társaság sürgönyét, melyben az köszönetét fejezi ki Társulatunknak 

dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnök indítványára a f. é. januárius 5-iki választmányi 
ülésből a messinai földrengés alkalmából küldött részvét-táviratáért. 

2. Másodtitkár megemlékezik dr. SZTERÉNYI Hugó budapesti főgimnáziumi 

tanárnak, ki a Társulatnak 1879 óta volt rendes tagja, f. é. március 27-én bekövet- 
kezett haláláról. 

3. Másodtitkár jelenti, hogy a m. kir. állami Vasgyárak központi 
igazgatósága Budapesten Társulatunk pártoló, VÁRosy GyuraA kalocsai érsek 

és LEFÉBER ÁGOSTON kút-, vízműépítési és mélyfúrási vállalat Budapes- 
ten pedig az örökítő tagok sorába beléptek. 

4. Rendes tagoknak választattak : 

FROHNER ROMÁN egyetemi hallgató, Budapesten (aj. FISCHER SAmu örökítő tag) ; 

dr. HoRvárH BÉLA m. kir. segédvegyész, Budapesten (aj. dr. EMSZT KÁLMÁN xr. t.) ; 

továbbá 

gróf ESTERHÁZY GYULA cs. és kir. kamarás, Pozsony ; 

ItLYÉs TIBOR fürdőtulajdonos, Szovátafürdő ; 

KoGurowircz KÁRoLYy dr. phil., Budapest ; 

LEFÉBER LaJos cégvezető, Budapest ; 

SCHULTES EMIL, a Salvatorforrás-vállalat tulajdonosa, Budapest ; 

Állami főgimnázium, Dés; 

Állami főreáliskola, Debrecen ; 
Állami polgári fiúiskola, Abrudbánya ; 
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Állami tanítónőképző intézet, Pozsony ; 

Beocsini Cementgyári Unió, Budapest ; 

Cegléd rendezett tanácsú város; 

Csiktusnádi gyógyfürdő birtokosainak szövetkezete bejegyzett cég, Tusnádfürdő ; 

Egercseki kőszénbánya-részv. társ., Budapest ; 

Északmagyarországi egyesített Kőöszénbánya- és Iparvállalat-részv. társaság 
bányagondnoksága, Mizsérfa ; 

Esztergom-Szászvári köszénbánya-részv. társ., Budapest ; 

Magyar Földrajzi Intézet részv. társ., Budapest ; 

Magyar Petroleum-Ipar részv. társ., Budapest ; 

Nagykőrös rendezett tanácsú város; 

Szováta gyógyfürdő igazgatósága, Szovátafürdő 

(aj. a titkárság). 

5. Dr. SZoNvTaGH Tamás választmányi és dr. LIFFA AURÉL rendes tag aján- 

latára a választmány SOMOGYI ALADÁR újlóti néptanítót a Társulat levelező- 

jévé egyhangulag megválasztja. Somogyi ritka értelemmel és buzgalommal kutatta 

Újlót barsmegyei község földtani viszonyait s ez alkalommal egy rhinoceros-csont- 

váz nyomaira akadt; ebből a koponyát, fogakat és több csontot kiásott s azokat 

a m. kir. birodalmi Földtani Intézetnek ajándékozta. Nagy lelkesedéssel és egészen 

önzetlenül nyomozza a csontváz többi részét és értelmes szelvényrajzokat vesz föl 
az előfordulás környékéről. A geologiával különös előszeretettel foglalkozik s erre 

a lehetőségig iskolájában is nagy gondot fordít. 



SUPPLEMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXXIX, BAND, MÁRZ—APRIL 1909, 3—4 HREEFT, 

NEUERE BEITRÁGE ZUR KENNTNIS DES LÖSSES UND 

DER DILUVIALEN MOLLUSKENFAUNA. 

Von HEISsRIcn HORUSITZKY. 

Der Zweck folgender Zeilen ist, die Klürung des Begriffes LöB 

um einen Schritt vorwárts zu bringen. 

Um eventuellen MiBgverstándnissen vorzubeugen, sei gleich hier 

bemerkt, dab der Löb von bodenkundliehem und petrographisehem 

Gesichtspunkte immer als Rohmaterial, also als unveründerte Bildung 

aufzufassen ist. Er kann demnach nie Humus enthalten und infolge- 

dessen fehlen ihm auch Nitrogenverbindungen. In landwirtschaftlicher 

Beziehung spielt der Löb nur als Untergrund eine Rolle. Sobald der 

LöB gelockert, gepflügt oder rigolt wird und sich ihm mehr oder 

weniger Humus beimengt, kann er nicht mehr als Gestein, sondern 

mub als Oberbodenart gelten. 

Hieraus folgt unwillkürlich, dab man auch auf das Alter des Lösses 

zu sehlieően vermag, was im folgenden zu beweisen versucht werden 

soll. Wenn der LöB keinen Humus enthalten kann, so kann auch kein 

alluvialer Löb existieren. 

Wohl treibt der Wind im Alföld auch heute sein Spiel, türmt 

Sandhügel áuf und wirbelt dichte Staubwolken empor, doch entsteht 

dort. wo sich der Staub ablagert, nur eine ganz dünne Schicht, die sich 

mit der humosen Oberfláchenschicht vermengt und keinen Löb bildet. 

Der zeitweilig aufgewirbelte Staub ist von so geringer Masse, dab er 

infolge der verschiedenartigen klimatiscehen Verhültnisse keinen gleich- 

möábigen máchtigeren Komplex bilden kann. Der bei seiner Ablagerung 

dem Oberboden sich beimengende Staub verschwindet sozusagen, er 

bildet keine selbstündige geologische Bildung und resultiert nur eine 

Zunahme der Oberfláchenschicht. Ferner enthült der heute in der Lutft 

schwebende Staub ziemlich viel organische Stoffe; wenn hieraus nun eine 

selbstándige geologische Ablagerung entstehen würde, so untersehiede sich 

dieselbe schon deshalb unbedingt von dem LöB im heutigen Sinne. 
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Unser echter LöB hat sich unter ganz anderen, von den heutigen 

völlig abweichenden klimatisehen Verhültnissen gebildet. Bekanntlich 

ist ja das Klima die Hauptursache und zugleich der wichtigste Faktor 

der LöBbildung. Und hierin liegt ein weiterer Grund dafür, dab die 

heute sich ablagernde dünne Staubschieht nicht in den Begriff des 

RicarHorExschen Lösses einbezogen werden kann. Heute ist die Nieder- 

schlagsmenge gröbBer, die Durchschnittstemperatur geringer, wie sie in 

der LöBpericde im Diluvium war. Den damaligen áhnlichen klimatischen 

Verhültnissen begegnen wir jetzt nur in Zentralasien, im Bereiche der 

höher gelegenen Steppe und an ihren Ründern. 

Das Klima hat in der Löbperiode nur einmal eine gröbere Ver- 

önderung erlitten, als ein feuchterer Zeitabschnitt eingetreten war. Auch 

damals kann sich Staub abgelagert haben, jedoch in bedeutend gerin- 

gerer Menge. Aus demselben wurde unter der dem feuchten Klima ent- 

sprechenden üppigen Pflanzendecke nicht LöbB, sondern eine humose 

Schicht, wie sie sich im LöB an vielen Punkten vorfindet. Stellenweise 

nimmt den Platz dieser Humusschicht ein roter Ton ein, je nach der 

Art der damals bestandenen Vegetation. Diese Bildungen sind jedoch 

zumeist lokaler Natur. 

Ziehen wir diesen kürzere Zeit wührenden Klimawechsel in Be- 

tracht, so kann wohl von einem ülteren und einem jüngeren LöB die 

Rede sein, nachdem aber die beiden unmittelbar nacheinander unter 

üáhnlichen Verhültnissen in der zweiten Hülfte des Diluvium abgelagert 

wurden, und sie sich weder petrographisch, noch paláontologisch von- 

einander unterscheiden, so kann dem LöB nur ein Alter zugesprochen 

werden. 

Das diluviale Alter des Lösses in Ungarn geht aus den Resten 

der in demselben begrabenen Ursüugetiere hervor, die zur Genüge be- 

kannt sind, um hier nur eben erwáhnt zu werden. Ich möchte vielmehr 

in den folgenden Zeilen der Molluskengehüuse in Kürze gedenken, die 

in vieler Hinsicht mabGgebend sind. Bisher war die Ansicht verbreitet, 

dab auf Grund der Schnecken das Alter des Lösses und der diluvialen 

Bildungen überhaupt nicht festgestellt werden könne. Jetzt aber, da 

ich im Laufe meiner LöBstudien das an zahlreiehen Punkten gesam- 

melte Material untersucht habe, finde ich in demselben eine Bekráfti- 

gung meiner bereits vor lüngerer Zeit ausgesprochenen Ansicht, dab 

auf Grund der Gesamtfauna das Alter der einzelnen Bildungen und so 

auch das des Diluvium ermittelt werden kann. Denn es gibt: 

1. Formen, die in Ungarn heute nicht mehr leben ; " 

1 Was hier von den Gastropoden Ungarns gesagt wird, bezieht sich weder 

auf die siebenbürgischen Landesteile, noch auf Kroatien und Slavonien, da mir von 
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2. Formen, die nur für einzelne Gebiete Ungarns als ausgestor- 

ben gelten ; 

3. Formen, die heute zwar noch leben, jedoch zu den Seltenheiten 

gehören, wáhrend sie im Diluvium massenhaft auftreten ; 

4. Formen, die im Diluvium selten waren, heute dagegen massen- 

haft vorkommen, wie z. B. Helix pomatta L.; 

5. ausschlieflieh alluviale Formen, die aus dem Diluvium unbe- 

kannt sind, wie nach KoRmos Xerophila carthusiama MüÜnn., X. obria 

HaxRrum., Buliminus detritus MÜtnn. 

Die in den drei ersten Punkten erwühnten Formen können in 

systematischer Reihenfolge nach dem Stand unserer heutigen Kennt- 

nisse folgendermaben zusammengefabt werden. 

Vitrinidaee. 

Hyalina (Polita) pura Apnek (lenticularis HEnp.). 

Aus dem Diluvium von ca 20 Punkten bekannt. Die heute leben- 

den Vertreter sind an feuchten, schattigen Stellen, hauptsüáchlieh in 

Ouellengebieten nur der Karpathen und der siebenbürgisehen Landes- 

teile bekannt. Im Hügellande und in den Ebenen kommt diese Form 

nicht vor oder ist von hier zumindest unbekannt. 

Hyalina (Polita) radiatula GRax (hammonis STRÖM.). 

Im den diluvialen Bildungen an 5 Stellen vorhanden. Im übrigen 

von gleicher Bedeutung wie H. pura. 

Helicidaee. 

Vallonia tenuilabris BRAUNx. 

Im Diluvium eine ziemlich verbreitete Art, derzeit von ca 40 Punkten 

bekannt. Heute kommt sie lebend nicht mehr vor. 

Fruticicola (Petasia) bidens CHEMN. 

Diese Art ist insofern von Bedeutung, als sie sich heute nur 

mehr auf bewaldeten, vornehmlich bergigen Gebieten vorfindet, wührend 

sie aus dem Diluvium des Alföld und des jenseits der Donau gelegenen 

Teiles von 20 Stellen bekannt ist. Für diese letzteren Gebiete ist 

P. bidens fossil. 

Frulicicola (Trichia) sericea DRAPARNAUD. 

Diese hat sich, áhnlich wie die vorhergehende, ebenfalls ins Ge- 

birge zurückgezogen und ist mit /. bidens zusammen für das Hügel- 

und Flachland als ausgewanderte Art zu betrachten. 

dort keine Pleistozánfauna vorliegt. Die alluvialen Arten werden nach CsIKI, Soós 
und KoRkmos zitiert. 
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Fruticicola (Trichia) hispida L1NwNÉ. 
Es ist dies eine der gewöhnlicbsten Arten, die auch heute noch 

lebt, trotzdem aber für die Alterbestimmung oft maBgebend ist. Heute 

kommt diese im Aussterben begriffene Spezies nur zerstreut vor, wáh- 

rend sie im Diluvium in nach Tausenden zühlenden Scharen gelebt 

hat. Somit ist eine Bildung, in welcher F. hispida massenhaft vor- 

kommt, unbedingt diluvial. Bisher ist sie zumindest von 100 Stellen 

bekannt. 

Fruticicola (Trichia) rufescens PENNANT. 

Diese von 12 Punkten bekannte Spezies betrachte ich als fossil. 

Nach der Literatur soll sie zwar in den Donau-Auen bei Pozsony ver- 

einzelt vorkommen, da sie aber von sonst nirgends bekannt ist, glaube 

ich voraussetzen zu dürfen, dab die bei Pozsony vorkommenden Wor- 

men vielleicht einer anderen Art oder Varietát angehören. 

Frvuticicola (Trichia) rufescens PENSxNanT var. damubialis CLESSIN. 
Mit der vorhergehenden von gleicher Bedeutung; aus dem Dilu- 

vium von 5 Punkten bekannt. 

Fruticicola (Trichia) terrena CLESSINw. 

Hine von 20 diluvialen Lokalitáten bekannte ausgestorbene Art. 

Campylea (Ariamta) arbustrorum Laxwsé var. alpestris PFEIFFER. 

Für das Flacbland ebenfalls fossil; von ca 20 Punkten bekannt. 

Bulimidee. 

Buliminus (Napaeus) montanus DRAPARNAUD var. carthusianus 

LocAnDp. 

Wie die von 3 Fundorten bekannte Stammform N. montanus, so 

war auch diese Varietát aus dem Diluvium Ungarns bisher unbekannt. 

Auch aus dem Alluvium ist sie bisher nicht bekannt, trotzdem betrachte 

ich sie nicht als fossil. 

Buliminus (Mastus) reversalis BIzwz. 

Im ungarischen groBen Alföld fand sich diese Form an 3 Punkten. 

Heute lebt sie nur mehr in den siebenbürgisehen Landesteilen. 

Buliminus (Mastus) reversalis Bisz var. elongatus BrIELz. 

Diese bisher ebenfalls unbekannte Form hat dieselbe Bedeutung 

wie die Stammform. Aus dem Diluvium sammelte ich sie nur in Mező- 

hegyes. 

Chondrula tridens MÜLLER, forma elongala. 

Lebende Exemplare derselben sind bisher unbekannt, doch wage 

ich sie trotzdem nicht als fossil zu betrachten. Ich glaube, dab diese 

verlüngerte Form mit der Stammform zusammen auch heute noch 

vorkommt. 
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Chondrula Horusitzkyi KoRmos. 

Diese neue Art ging nur aus dem Löb bei Nagybecskerek hervor. 

Pupidee. 

Pupa (Torguilla) variabilis DRAPARNAUD. 

Diese Spezies wurde nur an einer Stelle, u. z. durch KoRMos aus 

dem Diluvium des Somlyóhegy, SE-lieh von Püspökfürdő gesammelt. 

Im Alluvium ist sie unbekannt. 

Vertigo (Alaea) pyugmaea DRAPARNAUD var. nanedenta v. GEN. 

Diese wird durch KoRMmos vom Sandgebiete Deliblat erwáhnt. Aus 

alluvialen Schichten ist sie unbekannt. 

Sphyradium columellum BEwnz. 

Eine vollstándig ausgestorbene Form, die aus Uugarn nur von 

Alsódákó und Deliblat bekannt war. Mir gelang es diese wichtige Spezies 

an 15 Stellen zu sammeln. 

Clausiliidee. 

Clausilia. (Kuzmicia) pumila ZIEGLER. 
Ihre lebenden KExemplare sind in bergigeren, feuchteren Wald- 

gebieten ziemlich gewöhnlich, kommen jedoch auf dem 6 Flach- und 

Hügelland nicht mehr vor. Somit kann sie im ungarischen groBen 

Alföld, wo sie von 14, jenseits der Donau und im kleinen Alföld, wo 

sie von 17 Fundorten bekannt wurde, als fossil betrachtet werden. 

Clausilia (Kuzmicia) pumila ZIEGLER var. succosa A. SCHM. 

Im Alluvium nur von Nagyszeben bekannt. Aus den diluvialen 

öchichten durch KoRmos nur in Paks gesammelt. 

(lausilia (Kuzmicia) dubia DRAPARNAUD. 

Von ühnlicher Bedeutung wie die vorhergehende Form. 

sSuccinidee. 

Succinea (Lucena) oblonga. DRAPARNAUD var. elongata BRAUN. 

Im Diluvium sehr verbreitet, unter den heute vorkommenden 

Exemplaren der Stammform L. oblonga nicht vorhanden ; also ebenfalls 

ausgestorben. 

Succinea (Lucena) oblonga. DRAPARNAUD var. paludiniformis CLEss. 

Eine für das Diluvium neue Form, von fünf Stellen bekannt; im 

Alluvium unbekannt. 

Földtani Közlöny. XXXIX. kiüt. 1907. 14 
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Limneidee. 

Limnaea (Limnus) slagnalis LINNÉ var. subulata WESTERLUND. 

Diese für das Diluvium neue Form ging nur aus dem unteren 

Sand von Nagyszentmiklós hervor und ist aus dem Alluvium unbekannt. 

Limnaea (Limnus) stagnalis LAISNÉ var. arenaria CoLBEAU. 

Auch diese ist aus dem Alluvium bisher nicht, aus dem Diluvium 

nur von Bábolna bekannt. 

Limnaea (Gulnaria) peregra MÜLLER var. atlanuata CLESSIN. 
Diese an zwei Punkten gesammelte Varietát war bisher aus dem 

Diluvium unbekannt, lebende FExemplare sind in Ungarn auch un- 

bekannt. 

Limnaea (Limnophwysa) palusíris MÜLLER var. septentrionalis 

CLESSIN. 

Auch diese Form ist aus dem Alluvium derzeit unbekannt; aus 

dem Diluvium wurde sie in Szeged gesammelt. 

Limnaea (Limnophysa) turricula HEnp var. diluviana ANDR. 

Diese ausgestorbene Varietüt war aus dem Diluvium nicht be- 

kannt, wurde jedoch jetzt an sieben Fundorten gesammelt. 

Limnaea (Leptolimnaea) glabra. MÜLLER. 

Auch diese Art ist aus dem Alluvium unbekannt. In diluvialen 

Schichten sammelte ich sie an zehn Punkten. 

Limnaea (Fossaria) truncatula MÜLLER var. lurrita CLESSIN. 

Eine für das Diluvium neue, an drei Fundorten konstatierte Árt, 

deren lebende Exemplare unbekannt sind. 

Limnaea (Iossaria) truncatula MÜLLER var. venlricosa TAND.-Mog. 

Für das Diluvium ebenfalls neu, im Alluvium unbekannt. 

Planorbidee. 

Planorbis (Gyraulus) limnophyjlus WESTERLUND. 

Die aus dem unteren LöB von Bajmok hervorgegangene Art ist 

im Diluvium Ungarns neu, im Alluvium unbekannt. 

Planorbis (Gyraulus) Rossmaássleri AUERSWALD. 

Im Alluvium ebenfalls nicht bekannt. Aus dem Diluvium habe ich 

sie in Zsombolya in der untersten Tonschicht gesammelt. 

Hydrobiidee. 

Lithoglyphus antiguus KonRmos. 

Diese neue Art ging aus dem bei Pilismarót unter typischem LöbB 

lagernden sandigen Schotter hervor und ist wahrscheinlich ausgestorben. 
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Valvatidee. 

Valvata (Tropidina) macrostoma. ÖTEENBUCH. 

Diese Spezies war im Diluvium sehr verbreitet und ist bisher von 

94 Lokalitáten bekannt. Gegenwürtig lebt sie in Ungarn nicht mehr. 

Die in der Umgebung von Budapest angeblich lebende V. macrostoma, 

dürfte wahrscheinlich einer anderen Art angehören. Ich betrachte diese 

Spezies als fossil. 

Cycladidee. 

Pisidium (Fossarina) glaciale CLESSIw. 

Die im Sande der Deliblat gefundene, von KoRmos erwáhnte kleine 

Form lebt im Alluvium nicht mehr. 

Fassen wir nun die obigen Angaben zusammen, so ergibt sich 

folgendes. 

1. Ausgestorbene und aus dem Alluvium bisher unbekannte For- 

men sind: 

1. Vallonia tenmwilabris BRAUN. 

2.x Trichia rufescens PENNANT. 
3.x a c c var. danubialis CLESSIN. 

(1.9 a terrena, CLESSIN. 

5.  Napaeus montanus DRAPARNAUD var. cartlhusianus LocARD. 

6. Chondrula tridens MÜLLER forma elongata. 

Ül ( Horusitzkyi KoRmos. 

s. Pupa (Torguiila) variabilis DRAPARNAUD. 

9. Vertigo (Alaea) pygmaea DRAP. var. nanedenta v. GEN. 
10. Sphyradium columellum BEsxz. 

11I.X Lucena oblonga DRAPARNAUD var. elongata BRAUx. 

1 ( ( c c paludiniformis CLESSIN. 
13. Limnus stagnalis LISNÉ var. subulata WESTERLUND. 
14. a ( ( c arenaria COLBEAU. 
15.  Gulnaria peregra MÜLLER var. attenuata CLESSIN. 

16. Lymnophysa palustris MÜLLER var. septentrionalis CLESSIN. 

TTÉSS c turricula HELD var. diluviana ANDR. 

I8.x Leptolimnaea glabra MÜLLER. 
19.  Fossaria truncatula MÜLLER var. turrita CLESSIN. 

20. a c fi c ventricosa Moa.-TAND. 

21.  Gyraulus limnophylus WESTERLUND. 
92.x c Rossmaássleri AUERSWALD. 

t Die mit Stern bezeichneten sind wahrscheinlich bereits ausgestorbene Fórmen. 

14x 
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23.x Lythoglyphus antiguus Kormos. 

24... Tropidina macrosloma BSTEINBACH. 

25.x [ossarina glacialis ÜLESSIN: 

2. Formen, die für das Flach- und Hügelland Ungarns auf Grund 

der heutigen Kenntnisse fossil sind: 

Petasia bidens CHEMNITz. 

Trichia sericed DRAPARNAUD. 

Arianta arbustorum LINNÉ var. alpesíris PFEIFFER. 

Mastus reversalis BIELz. 

c fi ( var. elongatus BIELz. 

Kuzmocia pumila ZIEGLER. 
( c fi Var. SUccosa A. ScHM. 

( dubia DRAPARNAUD. 

3. Formen, die von einzelnen Gebieten fortgewandert sind oder — 

wenn noch vorhanden — dort sehr selten vorkommen, wührend sie 

dagegen im Diluvium unvergleichlich hüufiger — massenhaft — waren : 

Folita pura ADLER. 
c radiatala GRAY. 

Trichia hispida DINNÉ. 

Diesen reiht KoRmos noch an: 

Hyalina crystallina MÜLLER. 

Vallonia pulchella MÜLLER. 

Xeropylla striata MÜLLER var. costulata C. PFEIFFER. 

Arianta arbustorum LINNÉ. 

Pupilla muscorum LINNÉ. 

bucena oblonga  DRAPARNAUD. 

Aus den aufgezühlten Formen ist ersichtlich, dab im LöB sowohl 

DLand- wie Sumpfschnecken vorkommen. Dies ist auch ganz natürlich. 

Der LöB hat sich nicht nur auf trockenem Boden, sondern auch auf 

wasserstündigen Stellen abgelagert, deshalb finden wir in ihnm an dem 

einen Punkte eine rein landbewohnende, an anderen wieder eine ge- 

mischte Fauna. Den physikaliscehen Verhültnissen nach, unter welchen 

der LöB zur Ablagerung gelangt ist, unterscheide ich Landlöb und 

SumpflöB! oder Wasserlöb. 

1 DaB die Benennung SumpflöB nicht ganz zutreffend ist, wie mir dies zum 

Vorwurf gemacht wurde, gestehe ich zu. Jedoch nicht nur ich konnte keine bessere 

Bezeichnung für diese Bildung finden, auch auf meine Anfragen wufte man mir keine 
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Aus auf stündig mit Wasser bedeckte Gebiete herabfallendem 

Staube entsteht kein Löb. 

Der Landlöb ist nach seinen petrographischen und chemischen 

Higenschaften verschieden und ebenso auch der SumpflöB, dessen beide 

extremste Glieder in den Seeablagerangen einerseits und dem typischen 

Landlöb anderseits zu erblicken sind. 

Was nun den Ursprung des Löbmaterials betrifft, so halte ich 

dafür, dab die Voraussetzaungen, wonach die michtige Sehichten bil- 

denden Staubmassen aus dem Gletschersehlamm Norddeutschlands oder 

aus den Wüsten Asiens herstammen sollten, nicht zutreffen. Das Mate- 

rial des ungarischen Lösses gleicht makroskopiseh so sehr jenem der 

pliozánen, jedoch auch der miozünen marinen Sand- und Mergelablage- 

rungen, dab der Gedanke, der LöB sei das durch denfWind aufgearbeitete 

Material dieser marinen Absütze, als naheliegend erscheint. Hoffentlich 

wird diese Frage durch die genauen Bodenanalysen entschieden werden. 

Zum Schlusse spreche ich Herrn AwpoR v. SEmsExY und Herrn 

JOHANN v. BöckmH, Ministerialrat i. P., für die tatkráftige Unterstützung 

meiner LöBstudien, ferner Herrn S. CLESSIN und meinem Kollegen 

THEoDoR KoRmos für ihre Hilfe bei Bestimmung einzelner Gastropoden 

meinen ergebensten Dank aus. 

Nicht verabsáumen möchte ich meinen Kollegen WILHELM [GÜLL, 
sowie Herrn Prof. FR. ScHAFARZIK, desgleiehen meine Amtsgenossen 

Herren Gy. v. Hanavárs, P. TRErrz und E. Timkó für die freundliche 

Überlassung des von ihnen gesammelten Materials"auch an dieserjStelle 
meines wármsten Dankes zu versichern. 

Mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllt es mich, daB Herr Prof. 

L. v. Lóczy, Direktor der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt, mir 

. die weitere Fortsetzung meiner LöBstudien in Aussicht zu stellen die 

Güte hatte. A 
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1909. KoRmos T. Zwei neue Gastropoden aus dem ung. Pleistozün. Földt. 

Közlöny, Band XXXIX. 

VCAMPYLABA BANATICA (PARTSCH) RM. UND MELANELLA 
HOLANDRI FÉR. IM PLEISTOZÁN UNGARNS. 

Von Dr. TH. KoRmos. 

Im Jahre 1907 erhielt ich von Herrn stud. phil. FRANz v. PÁvar 

Vagwsa einige Exemplare der Campylaea banatica (PARTsScH) Rwm., welche 

aus der Umgebung von Miriszló (Komitat Alsófehér) und zwar aus ent- 

sehieden alluvialen Schichten stammen; die aber ihrer Erhaltung nach 

álterer Herkunft zu sein schienen. 

SEA Flt 
300 UeTFEZÉST 

2/doypA na 

Herr v. PávaxY sammelte im Sommer 1908 abermals an derselben 

Stelle und nahm bei dieser Gelegenheit auch das geologische Profil 

derselben auf, welches in Figur 1 veranschaulicht ist und im folgenden 

beschrieben sein möge. 

Der zwischen Miriszló und Marosgombás sich erstreckende Ab- 

sehnitt des Marostales sowie auch die nordwestlich und südöstlieh sich 
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erhebenden Höhen sind im wesentlicehen aus miozünen (obermediter- 

ranen und sarmatisehen) Schiechten aufgebaut. Im Hangenden dieses 

Schichtenkomplexes finden wir Ablagerungen der pannonischen (ponti- 

schen) Stufe, welche — da mir ihre Michtigkeit unbekannt ist — im 

nebenstehenden Profile mit den miozüánen Schichten gemeinschaftliech 

unter 1 zusammengefabt sind. Auf der Höhe (300 m) von Miriszló 

werden diese Schichten durch ein gelbes, kalkhaltiges Gestein über- 

lagert (2), welches seinem petrographisehen Charakter nach jedenfalls 

eine Festlandbildung zu sein scheint und wohl als LöB betrachtet wer- 

den kann. Dab dieses Gebilde dem Pleistozán angehört, geht aus dem 

auf der 44 m hohen Terrasse von Marosgombás befindlichen Schotter (3) 

hervor, welcher — obwohl dem ersteren gegenüber tiefer gelegen — 

bereits als Pleistozán betrachtet wird. 

Auch die Fauna dieses Gesteins ist einigermaBen charakteristisch, 

indem darin vorkommen : 

Trichia hispida L. 

Vallonia pulchella MünL. 

Pupilla muscorum MÜLL. 

Vertigo pygmaea Dne. 
Succinea oblonga Dnep. 

AubBer diesen fand Herr v. Pávav ein leicht und sicher erkenn- 

bares Bruchstüeck von Campylaea banatica. 

Der Talboden zwischen Miriszló und Marosgombás ist mit Schotter 

bedeeckt (4), über welchem 0-5 mó 6 blöulichgrauer Schlamm und 2 m 

schlammiger Torf (5) folgen. In letzterem sammelte Herr v. PÁvaY fol- 

gende Arten: 

Zonttoides nitida MüLnn. 

Petasta bidens CHEMN. 

Tachea vindobonensis FÉR. 

Pupilla muscorum L. 

Limnophysa palustris MÜLL." 
c a corvus GMEL. 

a a tramssylvamica Kim. 

Velletia lacustris L. 

Spirodiscus corneus L. 

Tropidiscus umbilicatus MüLL. 
Gyrorbis vortex L. 

Bathyomphalus contortus L. 
Segmentina mitida MüLL. 

Bithynia ventricosa GRAY. 
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Valvata cristata Münn. 
Fossarina. pusillum GmMEL. 

Im Hangenden der Torfschicht sehen wir einen gelbbraunen fluviati- 

len Sand (6) in einer Müchtigkeit von etwa 4 m; dieser geht nach oben 

und unten in Schotter über, ist aber gegen die Mitte zu tonig. Hier 

lassen sich zahlreiche Exemplare von G. banatira finden und diejenigen 

Stücke, welche Herr v. PÁvaY zum erstenmal sammelte, stammen aus 

dieser Schicht. AuBerdem wurden hier fFruticicola strigella DRP. und 

Eulota fruticumn Münn. vorgefunden. 
Mit 7 bezeichnete ich im Profil die Ackerkrume, im Marostale 

aber das Fluballuvium. 

Wenn wir die in der Schicht 6 gesammelten (Guampylaeen mit dem 

im LöB vorgefundenen Bruchstücke vergleichen, so finden wir, dab der 

Erhaltungszustand derselbe ist; und wenn man ferner wieder das neben- 

stehende Profil betrachtet, so erseheint es als Folge des obigen sehr 

wahrscheinlich, dab sich die Campyleen in den unteren Schichten (6) 

auf sekundürer Stütte befinden, wohin sie aus ihrer ursprünglichen 

Lagerstütte, d. i. aus den oberen Löbsehichten gelangt sind. Von hier 

wurden sie durch das Wasser ausgewaschen und in das Tal hinab- 

gespült, wo sie jetzt bereits 1 m unter der Oberflüche vorzufinden sind. 

Lebende Exemplare wurden in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht, 

wohl aber als am náchsten Fundorte, erst in der Umgebung von Nagy- 

enyed gesammelt. 

Wenn jemand auch nicht geneigt würe das Vorhandensein der 

C. bamatica in den unteren Schichten (6) mit dem Vorkomme im LöB 

in Verbindung zu bringen, so ist doch jedenfalls soviel sicher, dab 

diese Art hier im Pleistozán bereits gelebt hat. 

C. banatica war früher aus Ungarn fossil nicht bekannt. Ihre 

lebende Form hat, wie wir das bisher wubten, einen ziemlich engen 

Verbreitungskreis. Das Krassó-Szörényer Gebirge, die Östlichen Kar- 

pathen, das Máramaroser Gebirge, Nagyvárad und die Hegyes-Drócsa 

(Aranyág, Komitat Arad) wáren in groben Zügen die Grenzen, welche 

die bekannten Vorkommen dieser Art umfassen, Unter solehen Umstüán- 

den und in dem Glauben, dab GC. banatica anderswo nirgends vorkommt, 

standen wir der Gerechtfertigkeit jener Supposition nahe, daB diese 

klassische Art ein charakteristisehes endemisches Mitglied der allgemein 

bekannten Reliktenfauna von Siebenbürgen ist. 

Das oben geschilderte Vorhandensein dieser Art im siebenbürgi- 

schen Pleistozün scheint die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme zu 

bekráftigen. 

Zwei wichtige Beweise stehen jedoch dieser Annahme schroff ent- 
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gegen und weisen darauf hin, dab CG. banatica einst in einem viel wei- 

teren Kreise verbreitet war als jetzt. 

Dies beweist uns zuerst die aus dem Pleistozán Thüringens (Weimar 

und Burgtonna) bekannte (7. canthensis BEYR., welche mit C. banatica nicht 

nur nahe verwandt — wie KoBELT! annimmt — sondern, wie dies Figur 

9 klar darstellt, vollkommen identiseh und von ihr nicht zu trennen ist, 

Weimar und Burgtonna sind von Miriszló weit entfernt und ich 

halte es für kaum denkbar, dab diese pleistozánen Fundorte voneinan- 

der völlig isoliert stehen könnten. Auf dem groben Zwischenraume war 

unsere Art einst jedenfalls heimiseh und ist es vielleicht heute noch. 

HONA] 
ETET 

a C. banatica (PaARrscH) Rm. Miriszló. 

b C. canthensis BEYR Burgtonna — C. banatica Rum. 

Dies beweist uns ein neuer Fundort der (7. banatica. Unlöngst 

erhielt ich nümlich für den unter meiner Obhut stehenden Teil der 

Sammlung der kel. ungar. Geologischen Reichsanstalt von dem Herrn kel. 

Rat und Bergrat Dr. TH. v. SzonraGH eine (7. banatica, welche von ihm 

im Jahre 1904 in Slavonien, bei Vocarica (Komitat Pozsega) gesammelt 

wurde. Indem man bisher in der festen Überzeugung war, dab das 

westliehste Vorkommen dieser Art Nagyvárad, bez. Aranyág (eigene 

Beobachtung aus dem Jahre 1899) sei, beweist uns der neue Fundort 

in Slavonien, dab wir — abgesehen von dem pleistozánen Vorkommen — 

nicht einmal die heutige Verbreitung dieser Art genau kennen. 

Ein weiteres, obwohl meines Erachtens nach nicht pleistozánes, 

trotzdem aber nicht weniger interessantes Vorkommen der CG. banatica 

in fossilem Zustande verdanke ich ebenfalls dem Herrn Dr. v. SZONTAGH. 

In Esküllő (Komitat Bihar) fand er südlieh vom Dorfe, in einer Spalte 

der aLa Crucev genannten Kreide- (Reguienien-) Kalksteinfelsen einen 

harten Ouellenkalk, weleher mit (7. banatica sozusagen günzliech erfüllt 

ist. Die Schnecken sind seinerzeit jedenfalls in die Spalte hineingefallen 

oder wurden sie durch Regengüsse hineingespült, nun aber hat das 

Gestein das Aussehen einer Schneckenbrekzie,. es ist ein wahres 

cShellsbed,, wenn man es so nennen darf. 

1 Studien zur Zoogeographie. I. S. 329. Wiesbaden, 1897. 
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Dieser Ouellenkalk und die darin befindlicehen Fossilien machten 

in ihrem Aussehen auf mich den Eindruck, daB ich es mit pleistozánen 

Resten zu tun habe. Bei nüherer Untersuchung fand ich aber in dem 

Gestein aubBer C. banatica, einigen unbestimmbaren Helixbruchstücken 

und einigen Clausilienresten mehrere Exemplare von Buliminus detritus 

MüÜLL. 

Von dieser Art ist es aber allgemein bekannt, dab sie erst nach 

der Pleistozünperiode, also in allerjüngster Zeit aus Asien nach Europa 

eingewandert ist und ihre Wanderzüge von Ost nach West auch heute 

noch fortsetzt. 

Das Vorhandensein dieser Art sechliebt demnach — wie ich dies 

schon des öfteren zu erörtern Gelegenheit hatte — meines Wissens 

ein pleistozánes Alter aus. 

Die Schneckenbrekzie von Esküllő ist jedoceh — wenn auch nicht 

pleistozán — so doch immerhin genug interessant, um erwáhnt zu 

werden. 
4 

Auch einer zweiten neuen Erscheinung des heimischen Pleistozüns — 

Melamnella Holandri FÉR. — soll hier noch Erwáhnung getan sein. 

In der Reihe der jüngeren geologischen Bildungen der Umgebung 

von Tata (Komitat Komárom) spielt die langgestreckte Reihe von 

Ouellenkalken thermalen Ursprungs eine interessante Rolle. Hier wollen 

wir uns nur mit dem bei dem Friedhofe gelegenen Kalktuff in Kürze 

befassen. 

Die betráchtliche vertikale Verbreitung dieses Kalkes weist darauf 

hin, dab die in Tata, im sogenannten englischen Park befindlichen lauen 

Ouellen nur mehr die spárlichen Reste eines einst hier tátig gewesenen, 

jetzt aber bereits erloschenen Ouellensystems sind, welches eine so 

müchtige Kalkmasse abzusetzen imstande war. 

Der Kalktuff ist hier in einem breiten Steinbruch aufgeschlossen. 

In diesem Aufsehlusse sehen wir unten einen röhrigen Kalktuff, der 

etwa 5—6 m michtig ist und in welchem sich reichliche Pflanzenreste 

und Spuren von Ouellen finden. Dieser Kalktuff wird von einem sandi- 

gen, hier und da schotteraderigem Kalkgrus überlagert. den endlich ein 

mit Kalktuffstückehen und Sand gemengter Humus bedeckt. 

In dem unteren röhrigen Kalktuff gelang es mir eine interessante 

kleine Fauna zu sammeln, welche folgende Arten enthült: 

Hemisinus acicularis FÉR. 
( Esperi FÉR. 

Melamella Holamdri afra (Z.) Rum. 
Neritina, Prevostiana C. PFR. 
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Es sind dies dieselben Arten, welche — mit Ausnahme von 

M. Holamndit — in den lauen Ouellen zu Tata heute noch leben. 

M. Holandri konnte ich hier lebend nicht auffinden, obwohl dieselbe im 

Kalktuff ziemlich háufig ist. Im oberen Kalkgrus, weleceher dadurch ent- 

standen zu sein scheint, dab sich die Thermalwasser mit anderen Was- 

sern mengten — versehwinden diese Arten fast vollstándig und werden 

durch folgende Formen ersetzt : 

Limnophysa palustris transsylvanica Kim. 

Radix peregra MÜLnnL. 
a lagolis ScHR. 

Valvata eristata MÜLL. 

Chondrula tridens MüLtL. 

Siriatella striata costulata C. PFn. 

Diese plötzliche Veránderung der Thermalfauna kann nur dadurch 

erklürt werden, dab wáhrend die meisten (Ouellen, deren jedenfalls 

mehrere waren, sich abkühlten und spüter sogar versickerten, andere 

(die heutigen des xenglisehen Parksv) noch immer von konstanter Tem- 

peratur geblieben sind. In diesen letzteren hat sich dann die Thermal- 

fauna erhalten, wogegen sich in den bereits kühleren Ouellen und in 

den in ihrer Náhe entstandenen Tümpeln eine andere, anpassung8- 

fáhigere Fauna eingebürgert hat. Chondrula und Striatella wurden ein- 

geschwemmt. 

Es darf nicht unerwaáhnt bleiben, daB ich die im Kalktuff von Tata 

gesammelten Neritinen zuerst ! für N. fluviatilis L. (var. Parreyssi VILLA) 

hielt. Spáter wurde ich aber durch die Erörterungen des Herrn Dr. L. S0ós 

über die Neritinen Ungarns? davon überzeugt, dab wir es hier nicht 

mit N. fluviatilis sondern mit N. Prevostiana €C. PrFR. zu tun haben. 

Auber den Neritinen sind im untersten Teile des Kalktuffes die Hemi- 

sinusarten die háufigsten Fossilien. M. Holandri ist seltener, aber noch 

immer hüufig genug, um ausreichend gesammelt werden zu können. 

M. Holandri, bez. ihre hier vorkommende Varietüt: afra ist bis- 

her, meines Wissens, fossil nicht bekannt. Ihre lebende Form kennen 

wir aus Kroatien, Kárnten und Krain, die Stammform hingegen aus 

Kroatien, Slavonien, Serbien, Bosnien, Krain, Kárnten, Steiermark, Istrien 

und Dalmatien. 

Das Vorkommen in Tata ist also das nördlichste unter allen bis- 

her bekannten Vorkommen dieser Art. Dies beweist einerseits, dab 

M. Holandri ebenfalls ein altes Mitglied unserer heimischen Mollusken- 

1 A püspökfürdői és tatai neritinák kérdéséhez. Állattani Közlem. Bd. IV, 1905. 

2 On hungarian Neritine. Ann. Mus. Nat. Hung. IV. 1906. 
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fauna ist, andererseits, dab diese Art einst auch in einem weiteren 

Kreise verbreitet war. 

Was das Alter der Kalktuffablagerungen von Tata anbelangt, kön- 

nen wir diesbezüglieh ein sicheres Urteil geben. 

Im Besitze der kel. ungar. Geologischen Reichsanstalt befindet sich 

nümlieh ein Backzahn aus dem Kalktuff von Tata, welecher unstreitig 

von einem Elephas amtiguus Wanc. herstammt. Dieser Fund ist ein 

sieherer Beweis dafür, dab die Bildung der ersten Kalktuffablagerungen 

von Tata in die frühpleistozáne Periode füllt. 

Auch ich sammelte in diesem Kalktuff einige Knochenreste ((/er- 

vus 9), welche aber nicht nüher determiniert und zur Bestimmung auch 

wenig geeignet sind. Sie sind jedenfalls von minderer Bedeutung, wie 

der Elephasmolar, weleher das pleistozáne Alter der im unteren Teile 

des Kalktuffes gesammelten Fossilien sicher beweist. 

Aus diesem Kalktuffe sammelte der gewesene Lehrer von Tata, weil. 

FRaAwz v. BaroGn auch sechöne Astacusreste, welche in der dynamogeologi- 

sechen Sammlung der kel. ungar. Geologischen Reichsantalt zu sehen sind. 

DIE SPUREN. DES PLEISTOZÁNEN URMENSUHEN IN TATA. 

(Vorlüufiger Bericht.) 

Von Dr. THEoDOoR KoRmos.! 

Am 13. Feber d. J. erhielt die Direktion der kgl. ungar. Geolo- 

gischen Reichsanstalt aus Tata die Nachricht, dab in dem dortigen 

Kalktuff-Steinbruche, welecher Higentum des Grafen FRANZ ESTERHÁZY 

ist, im Laufe des Abbaues Reste groBer Ursüugetiere zutage kamen. 

Dem Verfasser dieser Zeilen wurde die Ehre zuteil, zwecks Be- 

sichtigung dieses Fundes die Lokalitát zu besuchen. 

Dieser Fund war mir doppelt interessant, umsomehr als ich mich 

eben jetzt mit der Molluskenfauna und dem Alter des Ouellenkalkes 

von Tata befaBte, und dieser Fund, da mir als Bekráftigung meiner 

das Alter des Kalkes betreffenden Auffassung nur ein alter, nicht selbst 

gesammelter Zahn von Elephas antiguus WFanc. zur Verfügung stand, 

von entscheidender Wichtigkeit zu sein versprach. 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 17. Feber 1909. 
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In meiner Annahme irrte ich mich nicht. Die aus dem Stein- 

bruche von Tata jetzt zutage gebrachten Knochen und Záhne rühren 

unzweifelhaft ebenfalls von einer Elephasart her — von welcher, das 

werden weitere Studien feststellen — so daB das pleistozánec Alter des 

Kalksteines nunmehr aubBer Zweifel steht. 

Am zweiten Tage meiner Entsendung nach Tata, als wir uns mit 

dem Befreien der Knochen und der Feststellung des Profils befabten, 

wurde meine Aufmerksamkeit plötzlieh durch einen in den Kalkstein 

eingesechlossenen roten Hornsteinsplitter gefesselt. 

Weiter nachforschend, fanden sich mehrere ühnliche Stücke, aus 

einem Kalksteinstückehen aber ging ein Holzkohlensplitter her- 

vor. Mit der groben Wichtigkeit dieser Funde sofort im reinen, unter- 

brachen wir das — infolge der schlechten Erhaltung der Knochen so 

wie so nicht viel versprechende — Sammeln derselben, und es wurde 

der Lösung der vor dem Knochenfunde allmáhlieh in den Vordergrund 

tretenden anderen Frage volle Aufmerksamkeit gewidmet. 

Vor allem mubBte die Sachlage geklárt werden. Dabei stellte es 

sich heraus, dab in dem Kalksteine in 8 m Tiefe von der Oberfláche 

gerechnet, sich eine ungefáhr 60 cm müchtige Sandader befindet, unter 

der wieder dichter, harter Ouellenkalk folgt. Der gröbte Teil der Knochen 

ist an der oberen Grenze der Sandschicht in den Kalkstein eingebettet, 
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an dessen den Sand berührenden unteren Grenze, sowie im Sande 

selbst zahlreiche Steinwerkzeuge von chelleartigem Typus (vergl. die 

beigefügte Abbildung)angebrannte Knochen, Holzkohlenstück- 

chen — wahrer Küchenabfall — zu finden sind. 

Diese Gegenstánde weisen mit unbedingter GewiBheit dar- 

auf hin, da8B in Tata der Urmensech in Gesellschaft des 

Mammut schon im Pleistozün gelebt und sein Lager in 

der Nöhe der warmen Ouellen aufgeschlagen hat. Die in den 

Kalkstein eingeschlossene Sandschicht ist das Ergebnis eines gröleren 

Wasserlaufes, weleher genügend intensiv war, um nahezu ein halbes 

Kilogramm wiegende Kiesel (Ouarz. in dem einen Stücke Rutilkristalle, 

Hornstein) mit sich führen zu können. 

Solche Kiesel sind in dem Sande nicht selten und dürften dem 

hier gelebten Menschen gerade gelegen gekommen sein, da er — wie 

dies an den aufgebrochenen Stücken zu sehen ist — aus diesen seine 

Werkzeuge herstellte. 
Es ist zu bemerken, daB in dem Sande überwiegend nur ter- 

restriscehe Schnecken (/ruticicola rubiginosa ZGuR., Striatella. striata 

costulata C. PrR., Chondrula tridens MüLL.) vorkommen. 

Die Verhültnisse in Tata erinnern einigermaben an jene von 

Krapina und es ist keinesfalls unmöglich, dab weitere Forschungen 

auch menschliche Knochenreste zutage fördern werden. 

Doch auch in dem Falle, wenn dies nicht eintreffen wird, ist 

dieser in Ungarn bisher einzig dastehende Fund von solcher Wichtigkeit, 

dab er die gröbte Aufmerksamkeit erfordert. 

Ich bin überzeugt, dab der für die Wissenschaft sich edel in- 

teressierende und alles Sehöne und Gute aufs wármste unterstützende 

Besitzer, Herr Graf FRAwsz EsTERHÁZY, die auf seinem Besitztum zu 

unternehmenden weiteren Forschungen mit voller Kraft fördern wird. 

Wenn ich mich in dieser Hoffnung nicht tüusche, so werde ich über 

diesen hochwichtigen Fund gelegentlich eingehender berichten können. 
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Von Dr. VIKTcR VogL.! 

Im den Pfingstfeiertagen 1907 unternahm Prof. Dr. L. v. Lóczy 

mit seinen Studenten einen Ausflug nach Urhida im Komitat Fejér, 

wo er auch die eozánen Bildungen besuchte. An diesem Ausfluge nahm 

auch Dr. M. E. Vapász teil, der mir das gesammelte Material zur Bearbei- 

tung freundlichst überlieb, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen 

besten Dank ausspreche. Spüter besuchte auch ich den in Rede stehen- 

den Fundort, über den in der Literatur bisher keine Angaben anzutref- 

fen sind. 

Diese beiden Ausflüge ergaben eine hübsche Fauna, die aus zwei 

Schichten herstammt. Diese Sedimente sind in der zerstreut gebauten 

Ortschaft in 8—10 kleineren oder gröberen Gruben und Steinbrüchen 

sehr gut aufgeschlossen. 

In den im $§-lichen Teile der Ortschaft gelegenen Gruben ist nur 

Kalkstein aufgeschlossen. Derselbe ist graulichweibB, dieht und lübt das 

ziemlich starke SE-liche Fallen stellenweise sehr deutlieh erkennen. 

Mehr N-lich, insbesondere in dem §-liecnh von der Kirche gelegenen 

groben herrschaftlichen Steinbruche ist diesem Kalksteine eine ziemlich 

lose, gelbliehbraune Mergelschicht von ungefáühr zwei Meter Michtigkeit 

eingelagert. 

Im Kalksteine kommen Versteinerungen ziemlich selten vor: Echi- 

niden, einige Muscheln und Cephalopoden, wenige Crustaceen; von Fora- 

miniferen waren nur die Nummuliten und Orbitoiden bestimmbar, wüh- 

rend die kleineren Foraminiferen, die in dem zerwitterten Materiale in 

grober Menge vorkamen, infolge Abgeriebenheit gánzlich unkenntlich 

waren. 

Aus dem Kalksteine konnten folgende 16 Arten bestimmt werden : 

Nummulites (Hanmtkenia) striatus DORB., Orbitoides palellaris 
ScCHLOTH., O. tenuicostata GümB., Echinamnlhus scutella TDLam., Macro- 

pneustes Hantkeni Páv., Eupatagus sp. ind., Serpula sp. ind., Terebra- 

tulina  caput-serpentis L., Spondylus Buchi Pniz., Pecten Thorenti 
Dp Agon., P. cfr. soleus DEsn., Ostrea gigantea BRAND., Aluria Rovasen- 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 1. April 1998. 
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diana PaR., Sepia sp. ind., Ramina Reussi Woopw., Typilobus Semsey- 
anus LŐRENT., Charcharodon angustidens AG. 

Die Fauna des Mergels ist reicher, doch fehlen ihr grobe Formen, 

wie Sechnecken und Muscheln, vollstándig. Das Hauptkontingent der. 

Fauna stellen Bryozoen, die in ziemlich groBer Artenzahl und auBer- 

ordentlicher Individuenzahl vorkommen; ein Teil davon ist sehr gut 

erhalten. Neben den Bryozoen kommen mehrere Foraminiferenarten, 

Stielglieder von Crinoiden, Cidarisstacheln und eine Terebratulina vor. 

Aus dem Mergel wurden 25 Arten bestimmt, u. z. : 

Verneuilina abnormis HTx. sp., (raudryina Reussi HTx., (r. cfr. 

syphonella Rss., Gristellaria depauperata Rss., (rlobigerina  bulloides 
DORB.? Discorbina eximia HTk., Anomalina grosserugosa GüMB. sp., 

Bourgueticrinus Thorenti DARgcn.? (CGidarisstacheln, Batopora multira- 

diata Rss., Hornera . concatenata Rss., H. d"Achiardii Rss., Idmoneg, 
reticulata Rss., I. concava Bss., I. gracillima Rss., Entalophora atte- 

nuata Sron., E. pulchella, Rss., Acropora coronata Rss., Membramipora 

angulosa Rss., Porina papillosa Rss. sp., JIschara fenestrata Rss., 
E. bisulca Rss., Biflustra macrostoma Rss., Vincularia Haidingeri Rss., 
Terebratulina caput-serpentis L. 

Der Kalkstein von Urhida stimmt sowohl betrefis seiner Fauna, 

als auch in seiner petrographischen Beschaffenheit vollkommen mit dem 

Orbitoidenkalke von Budapest überein, und muB derselbe mit letzterem 

vollkommen identifiziert werden. Damit ist zugleich auch das Alter des 

Mergels bestimmt, da aus den Lagerungsverhültnissen ohne weiteres 

hervorgeht, dab zwischen den beiden Schichten nur ein fazieller Unter- 

schied vorhanden sein kann. 

Was diesen Mergel betrifft, so besteht seine Fauna aus lauter 

Formen, die auch im Bryozoenmergel von Budapest vorkommen, welcher 

Umstand vermuten lieBe, dab der Mergel von Urhida und der Bryozoen- 

mergel gleichen Alters seien, und dab demzufolge auch zwischen 

dem Bryozoenmergel und dem Orbitoidenkalk nur fazielle 

Unterschiede vorhanden sind, wie dies bereits öfters vermutet 

wurde. 

Die Übereinstimmung der beiden Faunen ist jedoch nur eine 

scheinbare. Es ist wohl wahr, dab alle 25 Arten, die aus dem Mergel 

von Urhida weiter oben angeführt wurden, auch im Bryozoenmergel 

vorkommen, doch hat dies nicht viel zu bedeuten. Alle diese Formen — 

gröbBtenteils Foraminiferen und Bryozoen — sind bei Altersbestimmun- 

gen fast wertlos und auch ihre Übereinstimmung wird durch den Um- 

stand, dab in dem Mergel von Urhida jede Spur der sehönen Makro- 

fauna des Bryozoenmergels von Buda fehlt, günzlieh entwertet. Es ist 

dies ein Umstand, der auf verschiedene Enstehungsverhültnisse der bei- 
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den Bildungen verweist und eine Identifizierung derselben keineswegs 
zulábt. 

Áhnliche Mergeleinlagerungen kommen übrigens auch im Orbitoiden- 

kalk des Kissvábhegy bei Budapest vor. Nach Dr. I. LŐRENTHEY"! weichen 

dieselben bezüglieh ihrer Fauna ebenfalls völlig vom Bryozoenmergel 

ab und liefern solcherart ebenfalls keine Beweise für eine auch nur 

fazielle Abweichung des Orbitoidenkalkes und des Bryozoenmergels. 

ÜBER ANORMALE AMMONITEN. 

Von Dr. M. E. Vapász.? 

Die Untersuchung von anormalen Erscheinungen ist in der be- 

sehreibenden Paláontologie ebenso wichtig wie die Besprechung nor- 

maler Fülle. Die genaue Erforschung der einzelnen Fülle führt zur 

Erkenntnis des in dem Auftreten dieser Abnormitüáten allenfalls herr- 

sehenden Systems, wodurech wieder oft wertvolle phylogenetiscehe Daten 

zutage gebracht werden. Die Untersuchung von anormalen Füllen ist 

besonders bei den Ammoniten von egroler Wichtigkeit, da hier das 

Fehlen jeder zoologiscehen Grundlage zur Verwertung einer jeden Er- 

secheinung zwingt, die beobachtet werden kann und die Erkenntnis der 

Organisationsverhülsnisse oder der Lebensweise zu fördern imstande ist. 
Angaben über Abnormitüáten bei den Ammoniten sind in der Lite- 

ratur ziemlich hüáufig. Die Feststellung des Wesens dieser Abnormitüten 

stobt aber gerade bei den Ammoniten auf viele Schwierigkeiten, da 

hier — abgesehen von der so háufig betonten mangelhaften Erhaltung — 

von Fall zu Fall zu erwügen ist, ob die bestimmte anormale Erschei- 

nung nicht gerade als ein Moment der normalen Phylogenie dieser 

interessanten Tiere zu betrachten ist. 

Die in der Literatur zerstreuten diesbezüglichen Angaben sind 

gröbtenteils bei OvEsxsrTepr? anzutreffen; einzelne finden sich auch bei 

OPpPEL" und NEumaYR," wáhrend die Daten der üálteren Autoren, ZIETHEN, 

! Beitráge z. Kenntnis der Dekapodenfauna d. ung. Tertiürs. Természetrajzi 
Füzetek, Bd. XXI, S. 117—118. 

2 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 3. Márz 1909. 

2 Der Jura. — Ammoniten d. schwüb. Jura. 

£ Pal. Mitteilungen. 

5 Zur Kenntn. d. Fauna d. unteren Lias in den NO-Alpen (Abh. d. k. k. 

Geol. Reichsanst. Bd. VII). 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 15 
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D ORBIGNY nicht in Betracht kommen können, weil die anormalen For- 

men von diesen meist als selbstündige Arten beschrieben und die Bezie- 

hungen. derselben zu den normalen Typen nicht untersucht worden sind. 

Eine systematische Zusammenfassung der bei OvENSTEDT abgebildeten 

und seither gesammelten anormalen Ammoniten des schwábischen Jura 

wurde von EwnGEL" geliefert, abgesehen von jenen Arbeiten, welche 

sich — wie die PompPxcxJseche ? — mit einer bestimmten Art der Abnor- 

mitüt, oder — wie diejenige Togneursrs? — mit den speziellen Abnor- 

mitüten einzelner Gruppen befassen. 

Die im schwübischen Jura vorkommenden Abnormitüáten werden 

von ExGEL in folgende vier Gruppen zusammengefabt: 1. cAmmoniten- 

krüppel ab ovos ; 2. Bastarden und senile Formen; 8. eigentliche kranke 
Formen; 4. beschüdigte Ammoniten. Diese Fölle sind im Endergebnisse 

auf zwei Hauptgruppen zurückzuführen; in die erste Gruppe gehören 

ontogenetische Abnormitáten, also Abnormitáten, welche im 

Laufe derindividuellen Entwicklung auftreten, in die zweite 

hingegen solche von phylogenetischer Wichtigkeit. Zwischen 

diesen beiden Füllen stehen die senilen Erscheinungen, welche zwar erst 

am Lebensende einzelner Individuen oder Gattungen auftreten, jedoch 

unter gewissen Umstünden auch phylogenetische Wichtigkeit er- 

langen können. 

Über ühnliche Abnormitüten aus dem ziemlich reichen ungarischen 

Ammonitenmaterial wurde bisher erst Weniges bekannt. Auber der 

Abünderung der Umgangsgestalt der Eryciten von Csernye," weleher wohl 

phylogenetische Wichtigkeit zukommen dürfte, hatte ich letzthin Gele- 

genheit aus dem oberen Lias von Piszke eine Lytocerasart zu beschrei- 

ben," die als senile Erscheinung eine aufgelöste, die übrigen Umgánge 

nicht berührende Wohnkammer aufweist. AuBerdem kann hier auch die 

Abnormitát in der Entwicklung der Suturlinie von Artelttes carenatus 

Fuc. sp. var. antigua aus dem unteren Lias von Alsórákos erwáhnt 

werden, welche ich bei Beschreibung der Varietát" als einen der Ab- 

1 Über kranke Ammonitenformen im schwüb. Jura (Nova acta Acad. Cesar. 

Deopold.-Carol. Bd. 61. 1894). 
2 Über Ammonoiden mit xanormalers Wohnkammer (Jahreshefte d. Verf. 

f. Vaterl. Naturk. in Württemberg. 1894). § 

3 Die degenerierten Perisphinctiden d. Kimmeridge von Le Havre (Abh. d. 

schweiz. Pal. Ges. Bd. XXIII, 1896). 

4 Pgisz: Die Fauna d. ülteren Juraschichten. Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. 

Geolog. Reichsanst. Bd. XV, 1904). 

5 Über eine oberliassische Lytocerasart mit aufgelöster Wohnkammer (Földt. 

Közl. Bd. XXXVIII, 1908). 

6 Die unterliassische Fauna von Alsórákos im Komitat Nagyküküllő. (Mitt. 

a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. R.-A. Bd. XVI, Heft 5, 1908. 
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secheidungscharaktere betrachtete. Dieser Charakter ist jedoch wahr- 

scheinlich ebenfalls als individuelle Abnormitát zu betrachten, 

insofern dieses Individuum in einem vorgeschritteneren Grade der Ent- 

wicklung vom Typus abweicht, was sich in der Abünderung der 

Suturlinie kundgibt. 

Diesmal sollen die angeführten Daten durch einige an Aspidoce- 

raten aus den Acanthieussehiehten von Tata beobachteten Abnormitáten 

vermehrt werden." Aus dieser reichen Fauna gingen nöámlich drei Aspi- 

doceraten hervor, an welchen der Siphonallobus mehr oder weniger 

seitwárts verschoben erscheint, ohne dab in der Gehüáusegestalt eine 

Verzerrtheit wahrzunehmen wöre. Das eine ist ein typisches Exemplar 

Fig. 1. Aspidoceras Montisprimi Cax. 

vom Aspidoceras acamthicum OPP. sp. von etwa 20 cm Durchmesser, 

mit erhaltener Wohnkammer, an welchem die seitliche Verschiebung 

des Siphonallobus am stüárksten hervortritt (Fig. 2). Das eine der beiden 

anderen Exemplare hat einen Durchmesser von 43 mm und ist artlich 

nicht genau bestimmbar, wáhrend das andere mit Asp. Montisprimi Man. 

em. CAx. identisch ist; beide sind durchwegs gekammert und lassen die 

Versechiebung des Siphonallobus deutlich erkennen (Fig. 1 und 3). 

Bei náherer Betrachtung der in Rede stehenden Erscheinung kann 

festgestellt werden, dab es sich in diesem Falle um eine ontogene- 

tische Abnormitüt handelt. Hierauf verweist der Umstand, da8B diese 

1 Mit der Untersuchung der geologischen und palüontologisehen Verhültnisse 

des Kalvarienhügels von Tata befa8t sich im geologisehen und palüontologisehen 

Universitátsinstitut Budapest zur Zeit Herr FERDINAND Kocn ; ihm verdanke ich die 

Überlassung der in Rede stehenden Aspidoceraten zwecks Beschreibung und von 
ihm rühren auch die Bestimmungen her. 

15 
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Erscheinung in dem reichen Aspidocerasmateriale nur an drei Exem- 

plaren auftritt, also selten ist, sich aber trotzdem schon in einem frühen 

Abschnitt der individuellen Entwicklung zeigen mubBte, was aus den 

kleineren Exemplaren hervorgeht. Die Ursache, welche die Abnormitüt be- 

dingte, entstand oder bestand also schon in der Jugend des Tieres. 

Die Ermittlung dieser Ursache wird jedoch in diesem Falle auch durch 

9 pl 

34 2 
2 

Fig. 2. Aspidoceras acanthicum OppP. sp. von der Siphonaldseite. 

Vig. 3 und 3a. Aspidoceras acanthicum, sp. (efr. altense ORB. sp.) von der Seite 

und von der Siphonalseite gesehen. 

den Umstand erschwert, dab die Lage des Sipho gegenüber der starken 

Verschiebung des Siphonallobus nicht bekannt ist. Wenn námlieh auch 

der Sipho seitwárts verschoben ist, so ist es beinahe zweifellos, dab die 

Ursache der Abnormitát in einer inneren Veründerung des Organismus 

oder einer Krankheit zu suchen ist; wenn sich hingegen der Sipho in 

seiner gewöhnlichen Lage befindet, so ist die anormale Entwicklung des. 

Siphonallobus auf eine andere, viel sehwieriger zu deutende Ursache 

zurüeckzuführen. In letzterem NFalle könnte an eine Veründerung der 
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üáuBeren Umstünde gedacht werden, wenn die Erscheinung von konstan- 

tem Charakter würe. Die Veránderung der üáuBeren Umstüánde wieder- 

spiegelt sich nümlich gerade in der Veránderung oder anormalen Ent- 

wicklung der Suturlinie — wie dies SOLGER! wahrscheinlich machte — 

jedoch nur in dem Falle, wenn die üuBeren Einwirkungen von kon- 

stantem Charakter sind. In dem in Rede stehenden Falle kann jedoch — 

wie erwáhnt —- nur von einer individuellen Abnormitát gesprochen 

werden und nicht von einmal erlangten und dann vererbten Charakteren, 

so daB diese Erklárung für diesen Fall nicht angewendet, eine andere 

Erklárung aber auf Grund der wenigen zur Verfügung stehenden Daten 

nicht gegeben werden kann. 

Von aáhnlichen, in der anormalen Anordnung der Suturelemente 

sich kundgebenden Erscheinungen, die als individuelle Abnormitáten 

betrachtet werden können, fand sich in der Literatur nur eine einzige. 

OVENsTEDT erwáhnt nüömlich unter dem Namen sAmm. cfr. doricusi aus 

dem mittleren Lias von Württemberg (Hinterweiler) eine kleine Form,? 

deren Siphonallobus ebenso seitwürts verschoben ist, wie jener der 

Aspidoceraten von Tata. Andere Verzerrungen der Suturlinie, die in der 

Literatur ziemlich háufig vorkommen, können teils als agymmetrische 

FEntwicklung oder hochgradigere, weitergreifende entwicklungsgeschicht- 

liche Veránderungen betrachtet werden, wie z. B. die kretazischen For- 

men von Ceratitentypus oder die von SOLGER erwáhnten Hoplitoiden,?" 

teils aber sind sie als senile Erschejnungen aufzufassen, wie die von 

HAvER beschriebenen zwerghaften xHierlatz-Psiloceratensv mit asymme- 

trischer Suturlinie, Ps. Suessi Hav. sp. und Ps. abnorme Hau. sp." 

EwGEL erwáhnt bei Besprechung des Vorkommens von Abnormitü- 

ten bei den einzelnen Gattungen, dab uns xvon Lytoceras, Phyloceras 

und Aspidoceras z. B. noch kaum ein krankes Exemplar vor Augen 

getretemv ist;" der senile Lytoceras von Piszke, sowie die Aspidoceraten 

von Tata sind demnach die ersten anormalen Formen dieser Gattungen. 

1 Die Lebensweise der Ammoniten (Naturw. Wochenschrift Bd. XVII, N. F. 1, 

1901—2). 
2 Die Ammon. d. schwábischen Jura. 5. 266, Tab. 33, Fig. 27. 

3 Über den Zusammenhang zwischen der Lobenbildung und der Lebensweise 

bei einigen Ammoniten (Verh. d. V. internat. Zool. Kongr. zu Berlin 1901). 

4 Über einige unsymm. Ammoniten aus d. Hierlatzsehichten (Sitzungsber. 

d. k. k. Akad. d. Wissensch. Bd. XIII, 1854). 
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DIE OBERM EDITERRANEN ABLAGERUNGEN BEl 
REKETYEFALVA IM KOMITAT HUNYAD, 

Von KARL RorTH v. TELEGD. 

Im Sommer d. J. 1907 konnte ich zufolge der gütigen Binladung 

meines verehrten Professors Dr. FRANZ SCHAFARZIK an seiner Seite an 

den geologischen Aufnahmen teilnehmen. Im Verlaufe der Aufnahme 

suchten wir in Gesellschaft meines Freundes ZOLTÁN SCHRÉTER den bei 

Reketyefalva befindlichen obermediterranen Fundort auf, um diese petre- 

faktenreichen Schichten möglichst gut auszubeuten. Mit der Bearbeitung 

der gesammelten Fauna betraute Herr Professor ScHAFARZIK mich, für 

die unerschöpflich wohlwollende Güte aber dem genannten Herrn Pro- 

fessor auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen 

kann ich nicht unterlassen. 

Den Reketyefalvaer Fundort entdeckte Dr. FRAwsz Baron Norcsa, 

der ihn zuerst bekannt machte,? indem er die Art des Vorkommens, 

das Profil und ein kurzes Verzeichnis der charakteristisehen Petrefakte 

mitteilte. Meine Aufgabe kann also nur eine Ergáönzung seiner Daten 

bilden. 

Wie das auch Baron Nopcsa erwühnt, ist das Auftreten der ober- 

mediterranen Schichten hier ein sehr untergeordnetes und beschrünkt 

sich sozusagen auf den einzigen, nahezu horizontal liegenden AufschluB 

in dem nüchst der Kirche nach NE hinziehenden, tief eingeschnittenen 

Graben; das Liegende des Mediterrans bildet der graue Mergel und 

schiefrige Sandstein des Cenomans (nach Baron Nopcsa). Ebenfalls in 

unmittelbarer Nüáhe treten auch die kristallinen Sehiefer auf, deren 

Verwitterungsprodukt man auch im Sechlimmungsrückstand des Tones 

und Sandes, sowie in Form gröBerer Einsechlüsse in groBer Menge im 

oberen Mediterran antrifft. 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 3. Márz 1909. 

2 Geologie der Gegend zwischen Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya und der 

rumünischen Gerenze. Mitteil. a. d. Jahrb. der kgl. Ungar. Geologisehen Reichs- 

anstalt, XIV. Bd., 4. Heft. 
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Die Publikation des beiliegenden Profils ist, da es die petro- 

graphische Ausbildung und die Verteilung der Petrefakte detaillierter 
zur Anschauung bringt, vielleicht berechtigt. 

Dieses Profil wurde lings des Grabens, also in NE—SW-licher 

Richtung angefertigt, wáhrend Baron Nopcsas mehr skizzenhaftes Profil 

im ganzen die H—W-liche Richtung einhált. Unter dem obersten Leitha- 

kalk lassen sich im groBen drei Schichtgruppen unterscheiden. 

I. Der untere Tonkomplex (Schicht 1, 2 und 3), in dem die mit 

2 bezeichnete ca. 0-3 m 6 michtige, sandig-sechotterige, lithothamnien- 

führende Schicht sich findet. Die obere Partie der Schicht 3 ist ein 

stellenweise etwas sandiger Ton. Hier fanden sich einzelweis vorkom- 

mende, also nicht bankbildende Exemplare der Ostrea cochlear PoLnr 

vor, sonst kenne ich aus der ganzen Schichtgruppe aubBer Foraminiferen 

nichts weiteres. Dieser Komplex und zwar namentlich dessen tiefere, 

mit 1 bezeichnete Partie mag der Vaginella depressa. führenden tieferen 

Meeresfazies Baron NopPcsas entsprechen; seine sichtbare Michtigkeit 

laBt sich auf ungefáhr 15—20 m schátzen. 

1. Ton, 2. lithothamnienführender Sandstein, 3. etwas sandiger Ton, 4. kalkiger 

Sandstein, 5. sandiger Ton mit lithothamnienführender Sandsteinbank, 6. fossil- 

führender Ton, 7. blauer Ton mit Sandschichten und Sandsteinbank, 8. Leithakalk, 

a. m. — tiefere Oberkreide. 

II. Über den unter I erváhnten Schichten erscheint ein sandigerer 

Tonkomplex. Die Sehicht Nr. 4 ist eine ca. 3 m michtige, kalkige, 

harte Sandsteinbank ohne Versteinerungen, die Schicht 5 weniger san- 

diger Ton mit seltenen Versteinerungen und einer 0-2— 0-3 m michti- 

gen, Lithothamnien und untergeordnet Korallen führenden hürteren 

Sand.Schotterbank. Das Material der Schicht 6 ist ein grauer, glimme- 

riger, etwas sandiger Ton, dessen Máchtigkeit nicht mehr als 2—3 m 

betrágt und der sehr reieh an Petrefakten ist. Der gröbBte Teil der weiter 

unten aufzuführenden Petrefakte, die gröberen Schnecken und Muscheln, 

stammen ausnahmslos aus dieser Schicht und finden sich gröBtenteils 
nur hier. Die Máchtigkeit dieses Komplexes betrügt 10—15 m. 
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III. Die 20—30 m miáchtige Schicht 7 lübt sich, obzwar sie auch 

rein aus Sand bestehende Einlagerungen enthült, im ganzen doch mehr 

als Tonkomplex bezeichnen. Ungefáhr in der Mitte dieses Komplexes 

befindet sich eine mit Ostrea cochlear erfüllte Sandsehiecht und in der 

oberen Partie desselben eine 0-3 m starke harte Sandsteinbank. Der 

gröbte Anteil am Aufbaue dieses Komplexes kommt dem blüáulichgrauen, 

zu sehr feinem Schlamm zerrinnenden und an sandigen Partien sehr 

armen Ton zu. AuBer Foraminiferen finden sich andere Petrefakte selten 

:n ihm. Foraminiferen, die zwar in der ganzen Ablagerung auftreten, 

liefert dieser Ton in der gröbten Menge und in vorzügliehster Erhaltung. 

Was nun die Fauna selbst betrifft, so ist die Makrofauna eigent- 

lich, wie erwáhnt, sozusagen ausschlieBlich die Fauna der Schicht 6, die 

Mikrofauna aber stammt hauptsáchlieh aus dieser, sowie aus der Schicht 7. 

Den 43 Spezies Baron Norpcsas gegenüber konnte ich deren 134 be- 

stimmen. Wenn man zu diesen 134 Arten auch jene 17 dazuzübhlt, die 

Baron Nopcsa erwühnt, die sich aber in unserem Material nicht vor- 

fanden, so belüuft sich die Zahl der von Reketyefalva bisher bekannten 

Arten insgesamt auf ungeführ 151. 

Der Vollstándigkeit halber führe ich auch diese 17, in unserem 

Material fehlenden Arten an; unter denselben befinden sich auch die 

Tiefseeformen Baron Nopcsas: Pholadomya Fuchsi ScHAFF., Chama 
gryuphina VLam., Solenomya Doderleini MaYx., Pecten denudatus Rss., 
Buccinam  semistriatum BRocc., Fusus o rostvatus Onrvi, Gamcellaria 

Bellardii Micn., Pleurotoma dimidiata BRocc., Turbonilla sp., Mono- 

donta Araonis Basr., Solarium simplex BRaux, (Gapulus sulcatus BRAUN, 

Vaginella depressa Daup., Aluria aluri Basr., Clypeaster sp. aus dem 

Leithakalk, Siylocoenia taurinensis M. Epw., Trochosmilia sp. 

In der nachfolgenden Aufzühlung der Formen bezeichne ich jene 

Arten, die auch bei Baron Nopcsa vorkommen, mit einem Stern (99. 

Horaminifera. 

Spiroloculina . camaliculata DORB.,  Miliolina (Owinguelorulina) 

ef. Ungeriana DORB., Miliolina (Ouwinguelor) ef. secans DORB. sp. 

(— 0u. Haidingeri DORB.), Cornuspira sp., Alveolina melo Frcnr. et 

Mon. sp., Nodosaria bacillum DEFR., Nodosaria ef. badenensis D"ORB., 

Nodosaria (Dentalina) filiformis D"ORB. sp. (— elegans D"ORB.), Cristel- 
laria, sp. (RoBuLrIwa), die der Art arcuatostriata HANTKENS nahesteht und 

unter allen Cristellarien am hüufigsten ist, Gyristellaria cultrata MoNnrr. 

sp., Cristellaria echinata DORB. sp., Gristellaria elypeiformis DORB. 

sp., Cristellaria ef. moravica KaRR., Gristellaria ef. semiluna DORB., 

Polymorphina gibba DORB. sp., Polymorphina  spinosa DORB. sp., 



DIE OBERMEDITERRANEN ABLAGERUNGEN BEI REKETYEFALVA IM KOMITAT HUNYAD. 223 

Polymorphina problema mORB. var. deltoidea Rss.,  Polymorphina 

digitalis DORB., Uvigerina pygmaea DORB., Globigerina triloba Rss., 

Orbulina universa DORB., Anomalina ef. grosserugosa GüÜmB. sp. 
(— A. badenensis DORB.),  Pulvinulina  sp., die hüufigste einstweilen 

nicht nüher bestimmte Art, Pulvinulina Schreibersii DORB. sp., Pulvinu- 

lina Pavtschiana DORs. sp., Pulvinulina Haueri DORB. sp., Nonionina 

ef. Soldami DORB., Polystomella erispa Lam, Amphistegina. Lessonii 

DORB. sp. (— A. Haueriana D"ORe.), Heterostegina. costata DORB. 

Die hier angeführten Foraminiferenarten machen nur einen klei- 

nen, hüáufiger vorkommenden Teil der gesamten Foraminiferenfauna 

aus. Mit dieser, wie überhaupt mit der sehr reichen Mikrofauna, in 

der namentlieh sehr viele winzige Schnecken und Muscheln vertreten 

sind, beabsichtige ich mich auch weiterhin zu befassen. Kin allgemeines 

Bild liefern auch die bisherigen Daten. In der Schicht 6 und nament- 

liceh in 7 sind nebst den Nodosarien (Dentalinen), Cristellarien (Robu- 

linen), Pulvinulinen, Polystomellen und Uvigerinen, besonders zahlreich 

die Amphisteginen und Heterosteginen vorhanden. In den tieferen Schich- 
ten (1 und 3) sind die Amphisteginen und Heterosteginen weniger 

hüáufig, hier finden sich nebst den Nodosarien, Cristellarien u. s.-.f. 

namentlich die Globigerinen in grober Zahl. Die Miliolinen im allge- 

meinen gehören nicht zu den hüufigsten Formen. I 

Anthozoa. 

Isis melitensis GorpF., Dendrophyllia FPoppelacki Reuss, Diplohelia 
Sismondiana Ac., Flabelium ef. Royssyanum M. Epw., Stylophora 
subreticulata Beuss, Heliastraea Defrancei M. Epw., Heliasíraea Reus- 

sana M. Epw., Porites incrustans DEFR. 

Die ersten Spuren der Korallen (Heliastrea) fand ich in der litho- 

thamniumführenden Bank der Schicht 5. Hüufig sind die Korallen in 

der Schicht 6. Hier kommen nebst den gut erhaltenen, an ihrer 

Originallagerstütte befindliehen HBinzelkorallen die stark abgeriebenen 

und abgerundeten Stückehen und Trümmer der riffbildenden Korallen 

(Heliastrea, Porites) vor, und diese Trümmer oder gröberen Stücke sind 

von Bohrmuscheln hin und her durchlöchert. Es scheinen diese die 

Bruchstücke gröbBerer, an sekundüárer Lagerstütte befindlicher Korallen- 

stöcke zu sein, obwohl in dem grauen, glimmerigen Ton des Auf- 

sehlusses (Nr. 6) selbst und in den tieferen Schichten eine Spur ihres 

. Ursprungsortes nicht vorhanden ist. 

Im obersten Leithakalk — an Originallagerstátte — ist Heliastraea 

hReussana M. Epw. sehr hüufig. 
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Echinodermata.. 

Stacheln von Cidaris avenionensis DEsm. und Bruchstücke von 

Echinodermentafeln. 

Bryozoa. 

(ellepora globularis BRoss aus der Schicht 6 in vorzüglichem 
Erhaltungszustand. 

Brachiopoda. 

Stark verdrücktes Exemplar von Terebratula sp. aus der austern- 

führenden Sandbank der Schicht 7, Argiope cf. decollata CHEMN. aus 
der Schicht 6. 

Lamellibranchiata. 

CGorbula gibba Onrvi, Gorbula revoluta BRocc., Venus sp., Lucina 

incrassata Dus., Lucina Dujardini DEsn., Divaricella díivaricata 1. 

sp. var. ornata AG. sp. (— Lucina ornata AG.), Cardita Partschi GOLDF., 

Cardita tramssylvamica M. Hönx., Cardita scalaris Sow., Nucula Mayeri 
MI Hönx., Leda pellucida Puxun., Peclunculus (Axinea) pilosus LAm.,k 

Pectunculina anomala FBicnw., Arca Noae Liswsé, Arca barbata L., 

Arca dilwii Lam, Arca (IFossularca) lactea 1L., Arca (Fossularca) 

papillifera M. HönRx., Arca (Acar) clathrata DErx., Lithodomus litho- 
phagus L. aus den Korallstüecken der Schieht 6, Pecten cristatus BRONN, 

Pecten duodecim-lamellatus BRowx., Pecten cf. revolutus Micn., Pecten 

sp. (ef. spinulosus Münsr.) Aeguipecten spinosovatus Sacc., Spondylus 

sp. (ef. erassicosta DLam.), Ostrea (Pycnodonta) cochlear Ponr,k Ostrea 

(Pycnodonta) cochlear Porr var. navicularis BRocc., Ostrea (Cubitostrea) 

ef. frondosa  DESERR. 

Die Muscheln der Schicht 6 sind mit Ausnahme der Austern zu- 

meist dünnschalige und kleine Formen oder kleinere Exemplare gröBerer 

Arten, als Bewohner des schlammigen Bodens und so also Versteine- 

rungen der tonigen Fazies. 

Gastropoda. 

Comus ef. subraristriatus Da Cosra, Conus (Leptoconus) amtedilu- 
vianus BRuG., Conus (Leptoconus) Dujardini DEsn.,X Conus (Leptoconus) 
Brezinae R. HöRrx. et Av., Conus (Chelyconus) fuscocingulatus BRONN., 

Conus ef. ventricosus BRowNx., Oliva sp.,K Ancillaria glandiformis 
Lam.,Y Ancillaria (Anaulaxm) obsoleta BRocc., Gypraea (Aricia) Neuge- 

boreni R. HöRrx. et Av., CGypraea sp., Erato laevis Downov.,k Eratopsis 
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Barrandei R. HöRwx. et Av., Ringicula buccinea DEsnm., Mitra Bellardii 

R. HöRx. et Av., Mitra incognita Basr., Mitra (Nebularia) scrobiculata 
BRocc., Mitra (Costellaria) intermittens R. HöRx. et Av., Mitra (Costel- 

laria) recticosta BELn., Mitra (Galithea) ecupressina BRocc., Columbella 

ef. nassoides BEnLn.,X Golumbella (Mitrella) fallac R. HöRN et Av., 

Terebra (Acus) fusiformis M. Hönrx., Terebra Basteroti Nysr, Terebra 
ef. bistriata GRar., Buccinum (Zeuxis) restitutianum WFoxr. (Übergang 

zu B. Hörnesi Max., Buccinum (Zeuxis?) Grateloupi M. HöRx.,k 

Buccinum (Zeuxis?) badense PaRrscn., Buccinum (Caesia) limatum 

CHEMN., (CGassis (Semicassis) saburon DLam., Cassidaria ((Graleodea) echi- 

nophora 1.,£ Stirombus coronatus DEFR., Cheonopus ( Apporrhais) alatus 
Ercuw., Ghenopus (Aporrhais) pes pelecani Pnin.,Xk Ramella (Apollon) 

gigantea Lam., Murem spinicosta BRowx., Murex (Occenebra) alternatus 

BEnL., [usus vindobonensis R. HöRx. et Av., Fusus (Chrysodomus) 

Hörnesi BEunn., Fasciolaria bilineata PaRrscn. sp., Gamcellaria (Trigo- 

nostoma) lyrata BRocc., Pleurotoma ef. trifasciata M. HöRx., Pleuro- 

toma Annae R. HöRwx. et Av., Pleurotoma, ( Drillia) spinescens PARTSCH, 

Pleurotoma (Drillia) Allionii BEnn., Pleurotoma (Clavatula) Juliae 

R. HöRx. et Av., Pleurotoma (Pseudotoma) brevis BEDnn., Pleurotoma 

(Dolichotoma) cataphracta BnRocc.,X Pleurotoma (Raphitoma) harpula 

BRocc., (Gerithium Zeuschneri Puscn., Gerilhium lignitarum Ercnw., 
Turritella turris Basr.,k Turritella Archimedis BRownc., Turritella sub- 

angulata BRocc.,X Neritopsis radula M. HöRkx., Niso eburnea Risso, 
Turbo rugosus LIswsé, Vermetus arenarius DLINNÉ, Natica helicina 

BRocc.,X Dentalium badense PaRrscn.,X Dentalium mutabile Dop.,X Den- 

talium Michelottii M. HöRnx. 

Unter den Gasteropoden sind die hüufigsten und kommen in un- 

verháltnismáBig gröberer Zahl als die übrigen vor namentlich: Che- 

nopus (Apporrhais) pes pelecani PHmrn., dann Natica helicina BRocc. 
und Dentalium badense PARTscH. Von den Schnecken der Schicht 6 

sind einzelne stark abgewetzt, so einzelne Conuse, ferner die Ancillarien 

und Oliven. Diese abgerollten und mit kleinen Öffnungen (Bohrschwám- 

men?) durchbohrten Exemplare weichen von der im ganzen sehr gut 

erhaltenen Gasteropodenfauna scharf ab, so namentlich die den bauchi- 

geren Arten angehörenden abgerollten Conuse von einzelnen schlankeren 

und verzierten, vollkommen intakten Conusen (C. antediluvianus, CG. Du- 

jardini), die man mit den Korallenbruchstücken für von gemeinsamem 

Ursprungsorte herstammend betrachten kann. 

Auf den Acker- und Maisfeldern der sanft abfallenden Hügel- 

gehünge lassen sich die aus dem Leithakalk herstammenden Gastero- 

poden und Lamellibranchiaten in groBer Zahl aufsammeln, süámtliche 

mit den in der Schicht 6 vorkommenden gemeinsame Arten. 
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Pisces. 

Aus sümtlichen Schichten Otolithen, unter denen am hüufigsten 

Otolithus (Bericidarum) austriacus Koxk. sich findet. 

Die hier aufgefübrten Arten kommen in den reichen siebenbür- 

gischen obermediterranen Faunen, wie z. B. in der Fauna von Lapugy — 

mit Ausnahme von ein-zweien — sümtlieh vor. Da aber die Lapugyer 

Fauna bekanntermalben die gemeinsame Fauna eines gröberen Schicht- 

komplexes darstellt und nach einzelnen Sehichten noch nicht geschie- 

den ist, so besagt eine Vergleichung der Petrefakte von Reketyefalva 

mit dieser Fauna nicht viel. 

Hinsichtlich der Petrefakte ist dem Gesagten noch am interessan- 

testen die Schicht 6, die unter dem obersten Leithakalk zwischen zwei 

Tonsedimenten lagert. Wir können diese — dem Vorgesagten nach — 

an die horizontale Grenze der s Badener Tegels -Fazies und einer Korallen- 

fazies stellen. Es sehwebt mir hier eine derartige Korallenfazies vor, wie 

es nach den Untersuchungen Dr. M. ELEMÉR Vapász" die Korallenbank bei 

Ribicze! (Kom. Hunyad) ist, obgleieh diese Korallenbildung selbst aus 

dem obermediterranen Rest der Ablagerung bei Reketyefalva nicht be- 

kannt ist. Besonders betone ich, daB ich in unserem aus der Schicht 6 

herstammenden reichen Material die von Br. Nopcsa angeführten Tiefsee- 

formen nicht vorfand, oder — mit anderen Worten — es ist wahr- 

seheinlich, dab die auf die ganze obermediterrane Bildung bezügliche 

Bemerkung Br. Nopcsas, wonach man xcin derselben nebst ausgesproche- 

nen Tiefseeformen die abgerollten Exemplare der Uferbewohner gemengt 

antrifft,, diese Schiecht nicht betrifft. 

Schlieflich sage ich Herrn Univ. Professor Dr. I. LŐRENTHEY und 

Herrn Assistenten Dr. M. E. Vapász Dank für die freundliche Bereit- 

willigkeit, mit der die genannten Herren bei Bestimmung der Petrefakte 

mich stets unterstützten. 

1 Über die Fauna der obermediterranen Korallenbank bei Ribicze. Földtani 

Közlöny, XXXVII. Bd. (1907), S. 420. 



GEOLOGISUHE NOTIZEN AUS DEM BÜKKGEBIRGE 
IM KOMITAT BORSOD. 

Von Dr. M. E. Vapász." 

Zu Pfingsten 1908 veranstaltete Herr Prof. Dr. A. KocH einen 

Studienausflug an den E-Rand des Bükkgebirges. ferner in die Umge- 

bung von Szendrő, Rudóbánya und Szádellő, zu dessen Schlub ich mit 

seiner Einwilligung und freundlichen Unterstützung einzelne Punkte des 

Erzgebirges besuchen, sowie im W-lichen und mittleren Teile des Bükk- 

gebirges Material sammeln konnte. Da meine Sammlungen besonders 

zur Kenntnis der Karbonschichten sehr wertvolle Beitrüge lieferten, 

wurde eine weitere Woche ausschlieBlich der Durehforscehung der Karbon- 

sehichten des Bükkgebirges sowie der EBinsammlung ihrer Fauna gewidmet. 

Das Bükkgebirge ist infolge seiner geographisehen Lage der Knoten- 

punkt sehr wichtiger geologischen Fragen und trotzdem sind die geolo- 

gischen Verháltnisse desselben noch nicht genügend bekannt. Die Aus- 

secheidung und Bestimmung der Bildungen des Gebietes ist ein Verdienst 

weil. J. v. BöckHs, welcher die einzelnen Bildungen auf seiner Karte 

so genau umgrenzte, dab in dieser Beziehung nichts Wesentliches zu 

öndern war. In seiner die stratigraphischen Verhültnisse behandelnden 

Beschreibung unterscheidet J. v. BöcxH? Karbon-, Trias- und Jura- 

schichten, eozüne und neogene Bildungen, und vermutet bei Tapolcsány 

auch das Vorhandensein von Kreide. 

Es soll hier nun ein kurzer, vorláufiger Bericht über meine 

das Grundgebirge betreffenden Beobachtungen folgen, wührend die Bil- 

dungen des Deckgebirges auber acht gelassen werden sollen, obzwar 

ich bezüglich einzelner Partien desselben ebenfalls zu zahlreicehen wert- 

vollen Daten gelangt bin. Zum Grundgebirge sind J. v. BöckHs Kar- 

bon-, Trias- und Jurabildungen zu zühlen, über die ich im weiteren 

auf Grund meiner Beobachtungen berichten möchte. 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 17. Feber 1909. 

2 Die geolog. Verh. d. Bükkgebirges u. d. angrenzenden Vorberge (Jahrb. d. 

k. k. Geol. Reichsanst. Bd. XVIII, 1867, S. 227—242). 
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Die Karbonbildungen nehmen an dem Aufbaue des Bükkgebirges 

in hervorragendem Made teil. Ihre Ausbildungsweise wird in J. v. BöcKHs 

Beschreibung genau charakterisiert.! Nach derselben vertreten das Kar- 

bon ausgedehnte, leicht spaltbare, dunkelgraue und schwarze Ton- 

schiefer und eingelagerte Kalke und Hornsteine. Die dem Tonschiefer 

eingelagerten dichten, sehwarzen, kalzitaderigen Kalksteine sind regellos 

zerstreut und übergehen hüufig in reinen Kalkschiefer. Der Hornstein 
wechsellagert nach J. v. BöcgH ebenfalls an mehreren Stellen mit dem 

Schiefer, in der csüdliehen Sehieferzones von Szarvaskő— Felső- 

tárkány, im W-lichen Teile des Gebirges bildet er jedoch einen N—S-lich 

streichenden Zug, welcher zugleich auch die Grenze zwischen den Kar- 

bon- und Jurabildungen bezeiehnet. AuBerdem wird "von J. v. BöcKH 

aus dem Szarvaskőer Tale ein dem Schiefer eingelagerter guarzitartiger 

Sandstein erwáhnt. 

Böcgns Charakterisierung ist in jeder Beziehung zutreffend und 

kann dieselbe nur insofern ergünzt werden, als die in Rede stehenden 

Schichten in BöcgHs csüdlieher und nördlicher Scehieferzones 

am W-Rande des Gebirges, durch die neu erbaute KEisenbahnlinie 

Fger—Putnok sehr lehrreich aufgeschlossen wurden, so dab das gegen- 

seitige Verhültnis der verschiedenen Gesteine sehr genau zu beobachten 

war. Das vorherrschende Gestein ist scehwarzer oder dunkelgrauer, zu- 

weilen rötlicher reiner Tonsehiefer, welcher sich meist sehr gut spaltbar 

erweist. Sein Kalkgehalt ist sehr untergeordnet, wo er jedoch Fossilien 

führt, wie in der sxnördlichen Schieferzones zwischen Dépes udn 

Visnyó, ist er sehr kalkhaltig, mergelig, lockerer und auch seine Spalt- 

barkeit ist geringer als jene des reinen Tonschiefers. 

Der dunkelgraue, kalzitaderige, ungeschichtete oder aber bankige 

Kalkstein ist den Scehieferschichten in der Form von gröbBeren oder 

kleineren Schollen, Klippen oder Riffen eingelagert. Stellenweise, wie 

z. B. bei Zsérc und Nekézseny, kommen auch oolithische Abarten vor. 

Ín der erwáhnten fossilienführenden xnördlichen Sehieferzones 

bei Visnyó ist der Übergang zwischen Schiefer und Kalkstein auch 

petrographisch nachzuweisen. Auch die von BöckH erwühnten Ouarzite 

und Hornsteineinlagerungen bei Szarvaskő műüssen als fazielle Ab- 

weichungen betrachtet werden. Für die Gleichaltrigkeit der letzteren 

mit dem Schiefer und dem Kalkstein spricht aubBer den Lagerungsver- 

háltnissen auch der Umstand, dab Rüsr darin charakteristisehe Karbon- 

radiolarien fand.? 

1. Ta. 6. p. 228. 

2 Beitráge zur Kenntn. d. foss. Radiolarien aus Gesteinen der Trias u. der 

paláozoiscehen Schichten (Palegontogr. XXXVIII, S. 113). 
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Böcxgn verfügte bei der Bestimmung des Alters dieser Schichten nur 

über weniges Versteinerungsmaterial. Aus der snördlichen Schiefer- 

zones zwischen Dédes und Visnyó erwüáhnt er Stielglieder von Crinoi- 

deen sowie einen Productus. Hieraus stellt er das karbonische Alter 

dieser Schichten fest, welche er dann auf Grund ihrer petrographischen 

Beschaffenheit mit den Bleiberger Sehiefern identifiziert. AuBerdem wer- 

den auch Spuren von Bohrmuscheln erwühnt, die bei Visnyó in dem 

dunkelgrauen Kalksteine vorkommen sollen. Diese Bohrspuren sind nicht 

nur bei Visnyó, sondern auch bei Dédes, also auch im N-lichen Teile 

des Zuges anzutreffen, gehören jedoch nicht den Karbonschichten an, 

sondern bezeichnen den Verlauf des mediterranen Strandes. 

Zumeist verweisen sie auf Teredo, in einzelnen Bohrlöchern waren 

jedoch auch Schalen von Lithodomus und Pholas zu beobachten, so 
dab ihre Entstehung in das untere Mediterran gestellt wer- 

den kann.! 

Die bei dem Bau der Bisenbahnlinie Eger—Putnok entstandenen 

Aufschlüsse und Einschnitte boten eine günstige Gelegenheit zum Sam- 

meln von Fossilien. Ein Einschnitt in dem Schiefer nüchst der Hisen- 

bahnstation Visnyó, etwas N-lich davon, schlob6 fossilienführende Schich- 

ten auf, aus welchen eine reiche Fauna hervorging, die in ihrem Er- 

haltungszustand die bisher bekannten Karbonfaunen Ungarns (Dobsina, 

Kornyaréva) weit übertrifft. Auch aus dem Kalksteine konnten charak- 

teristisebe Formen gesammelt werden, welche die stratigraphische und 

fazielle Stellung dieser Bildung beleuchten. Besonders müssen hier die 

im Kalkstein in grober Menge vorkommenden gesteinsbildenden Kall- 

algen hervorgehoben werden, die in den Kalksteinen von Nekézseny, 

Dédes und Visnyó vorkommen, aber auch in den als Trias be- 

zeichneten dunkeln Kalken am Dédesberg und südlieh von 

Mályinka anzutreffen sind. Diese Kalkalgen erinnern lebhaft an die 

von SCHUBERT aus dem oberen Karbon des Velebit besehriebene Mizzia 

und sStolleyella? und wird ihre Beziehung zu diesen, durch die ein- 

1 Hs muB erwáhnt werden, daf die Mediterranbildungen am §-Rande des 

Grundgebirges als tonige, sandige Fazies entwickelt sind, wáhrend am N-Rande 

ausgesprochen litorale Bildungen mit Schotter und Ostreenbünken aus grobBen, 

50—60 em messenden Ostreen anzutreffen sind. Dies weist unzweifelhaft darauf hin, 

dab der N- und §-Rand des Gebirges zu derin Rede stehenden Zeit eine verschie- 

dene Strandlinie und verschiedene Grundverhültnisse aufgewiesen hat, was wohl auf 

die dem Mediterran vorangehenden tektonischen Ursachen zurückzuführen ist. Das 

Material der untermediterranen Schotterschichten am N-Rande entstammt zum 

gröbten Teil den Gesteinen des Grundgebirges. 

2 Zur Geol. d. österr. Velebit (Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst. 1908) S. 382, 

Tai. XVI. 
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gehenden Untersuchungen des Herrn Privatdozenten Dr. J. TuzsoNn er- 

mittelt werden." 
Die eingehende Bearbeitung der aus dem Scehiefer und dem Kalk- 

stein gesammelten Fauna mub ich in Ermangelung eines Vergleichs- 

materials auf eine Zeit verschieben, wo ich Gelegenheit haben werde 

eine Sammlung zu besuchen, die über ein solches verfügt. Doch halte 

ich die Pablizierung der vorláufigen Ergebnisse eben aus diesem Grunde, 

sowie auch in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Fauna als notwendig 

und zweckmábBig. Bevor ich jedoch das vorláufige Verzeichnis der ge- 

sammelten Fauna folgen lasse, sollen der Vollstándigkeit halber die von 

Rüsr? aus den Kieselschiefern des Bükkgebirges beschriebenen Radio- 

larien aufgezühlt werden. Es sind dies : 

Cenellipsis multiplex Küsr 
Druppula cornus RÜST 

( amgustiporata. Rüsr 

Pentalastrum primitivum Rüsr 

Hegalastrum infans BÜsT 

Lithocampe tulata Rüsr 

Stichocapsa bükkiana Büsr 
( biceps Rüsr. 

Wie erwühnt, ist der fossilführende Scehiefer ziemlich kalkhaltig. 

Die darin enthaltenen Versteinerungen sind zwar im allgemeinen ver- 

drückte, jedoch gröbBtenteils beschalte Exemplare und ziemlich leicht zu 

erkennen. Besonders hüufig kommen Stiel- und Armelieder von Crinoideen 

vor, daneben sind Brachiopoden, hauptsáchlieh Productus- 

arten charakteristiseh. Die Muscheln sind am sehlechtesten er- 

halten und kommen — obzwar sie am artenreichsten sind — selten 

vor. Am seltensten sind die Schnecken. Auf Grund der vorláufigen Be- 

stimmungen kann aus dem Schiefer folgende Fauna aufgezáhlt werden : 

Anthozoa: 

Amplexus sp. 

Crinoidea: 

Poteriocrinus sp. 

1 Auch an dieser Stelle muB ich mit würmstem Dank erwühnen, daB uns 

Herr Dr. R.J. ScHUBERT zur Untersuchung der karbonischen Kalkalgen des Bükk- 

gebirges bereitwilligst ein Vergleichsmaterial von Mizzia velebiítana zur Verfügung 

stellte, was die Untersuchung jedenfalls erleichtern wird. 

2 JÚ. c. 
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AubBer einer groben Menge annáhernd hierher gehörenden Stiel- 

und Armgeliedern, fand sich auch ein kleines Kelchfragment sowie ein 

auf eine andere Gattung verweisendes Stielglied. 

Bryozoa: 

Fenestella membranacea PHRILL. sp. 

( plebeia. M Cov. 

fi erassa M"Cov. 

fŰ sp. (efr. Sabiensis WAAG. PIcCHL.) 

c sp. ind. 

Polypora sp. ind. 

Die Fenestellen sind im allgemeinen sehr hüufig und es werden 

auBer den hier aufgezáhlten Arten, die im Sinne SHRUBSOLES! zu neh- 

men sind, wohl noch mehrere hervorgehen. Es muB schon hier hervor- 

gehoben werden, dab in der Literatur über Fenestellen aus Ungarn 

bisher zwar nichts erwáhnt wird, dab sie aber auch in dem von FREcn? 

bearbeiteten Karbon von Dobsina vorkommen, wenn auch viel seltener. 

Brachiopoda: 

Productus punclatus MART. sp. 

c semireticulatus MART. sp. 

c corrugatus M"Cov. (P. Cora DORB.?) 
a scabriculus Maxr. sp. 
fű sublaevis Kox.? 

(honetes ecfr. Laguessianum Kowx. 

( c Buchianum Kox. 

Spirifer. bisulcatus Sow. sp. 

c striatus MaRr. sp. 

c trigonalis ManRr. sp. 

Spiriferina efr. octoplicata. Sow. sp. 

Hiervon sind Pr. corrugatus M"Cov. und Pr. semireticulatus MART. sp. 
am hüufigsten. 

Lamellibranchiata: 

Lima semisulcata MCoy, 

Limatulina, ltinguata Kon. 

Pecten efr. dissimilis FLEM. 

a (Pseudamussium) efr. auriculatum MCoyv. 

! Review of the British carboniferous Fenestellide (Ouart. Journ. Vol. 35, 1875)- 

2 Das marine Karbon in Ungarn (Földt. Közl. Bd. XXXVI, 1906, S. 103—154). 
SEREG EÉro, partig 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909 16 
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Aviculopecten ecfr. Knockontanus M"Cov. sp. 

c Partschianus Kox. 

(j intortus Kox. 

fi stellaris PHInn. sp.? 

( sp. (aus dem Formenkreise von duplirciradiatus 

Kox. und obliguatus Kon.) 

Streblopteria efr. cellensis Kowx. 
a sp. ind. 

Avicula cfr. laevigata Kox. 

Modiola radiata Kox. 
c sp. (etr. impressa. Kon.) 

c efr. arguta Kox. 

Parallelodon cfr. decussatus M"Cox. sp. 
fi sp. (aus dem Formenkreise von P. perplexus Kox.) 

( efr. Lacordaireanus Kox. 

Ctenodonta cfr. pusilla Kowx. 
Nucula efr. pergibbosa. Kon. 

Solemya sp. 
Cardinia efr. phaseolus Sow. 

Pachydomus etfr. depressus Kox. 

Cardiomorpha concentrica  Kowx. 

Edmondia sp. ind. 

AuBerdem lagen mir zwar noch mehrere schwer erkennbare Frag- 

mente vor, doch ist es schon aus den hier aufgezühlten Arten ersicht- 

hch, dab die Vertreter der Familie Pectinide vorherrschen. 

Gastropoda: 

Entalis efr. prisca MüÜNxsr. sp. 

Straparollus caelatus Kox. 
Rhaphistoma junior Kox. 

Euomphalus efr. catilloides Kox. 
Murchisonia cfr. Kokeni FREcn. 

a a  Archiaciana Kox. 

Capulus compressus Kon. 

c ecfr. vetustus Sow. 

Der den Schiefern eingelagerte Kalkstein führt eine viel ármere 

Fauna. Abgesehen von den erwáhnten Kalkalgen kommen darin Koral- 

len (Clisiophyllum ?), Crinoideenreste, aubBerdem nicht nüher bestimm- 

bare Euomphalusarten sowie Bellerophonguersechnitte vor. Umso reicher 

ist jedoch die Mikrofauna, insofern an Dünnsehliffen des Kalkes, auBer 

mutmafBlichen Bryozoenspuren, reichliehe Reste von Foraminiferen zu 
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beobachten sind. Die Bearbeitung derselben behalte ich mir für die 

Zeit der eingehenden Untersuchung vor und möchte hier nur erwáh- 

nen, dab die Gattungen Trochammina, Endothyra, Valvulina, Nodo- 

saria, Stacheia usw. vertreten sind. AuBerdem műüssen auch jene Fusu- 

linenreste erwáhnt werden, die Dr. J. Kocsis 1883 in Dünnsebhliffen 

des kalzitaderigen Kalksteines des xSzelecsi kőv zwischen Dédes und 

Visnyó beobachtete und welche in der Literatur zuerst von Dr. K. v. Papp ! 

angeführt wurden. Diese Sehliffe befinden sich in der Sammlung des geo- 
logischen und paláontologisehen Universitátsinstitutes, Budapest, doch wer- 

den die darin enthaltenen Fusulinen kaum artliech zu bestimmen sein. 

I einem Dünnscebliffe des Kalksteines unterhalb der Kirche von Dédes 

fand ich ebenfalls Fusulinen. Wie selten dieselben jedoch sind, geht 

sehon aus dem Umstande zur Genüge hervor, daB sich in etwa 30 Dünn- 

sehliffen insgesamt nur drei mehr oder weniger sehlecht erhaltene EHxem- 

plare fanden. 

Wie erwáhnt, vergliceh Böckn die in Rede stehenden Karbonschich- 

ten des Bükkgebirges auf Grund ihrer petrographischen Beschaffenheit 

mit den ühnlichen Bleiberger Schichten und sechrieb darüber folgendes : ? 

c. . . sehr wahrscheinlich, da8 der gröbte Teil der Schiefer des Bükk- 

gebirges die Kulmformation reprásentiere, so ist doch die Möglichkeit 

nicht ausgeschlossen, dab ein Teil derselben einer noch ülteren Forma- 

tion angehören könne.s Es ist jedoch unzweifelhaft, dab diese Schichten 

in ihrer ganzen Michtigkeit nur das Karbon vertreten und da8 noch 

áltere Bildungen im Bükkgebirge nicht vorhanden sind. Auf Grund der 

petrographischen Ausbildung ist die Fazies leicht zu ermitteln, wáhrend 

sehon aus der hier angeführten Fauna mit Sicherheit hervorgeht, dab 

diese Schichten nicht zum Kulm in engerem Sinne des 

Wortes gehören. Die hüufigsten Formen sind die Brachiopoden, 

welche — wenn sie auch nicht die artenreichste Gruppe darstellen — 

infolge ihrer Háufigkeit doch die charakteristisehesten Formen der Schich- 

ten sind, so dab diese Schichten als Brachiopodenfazies betrachtet 

werden können. Dieser Umstand, sowie die eingelagerten Kalkstein- 

klippen bestimmen den Flachseecharakter der Schichten. 

J. v. BöcgH verglich diese Schichten treffend mit jenen von Blei- 

berg, da letztere, welche FREcn? mit dem Namen cNötseher Schichteny 

belegt hat, von áhnlicher petrographiseher Beschaffenheit sind und auch 

in ihrer Fauna viele Beziehungen zu den in Rede stehenden Schichten 

1 Die geologisehen Verhiültn. d. Umgebung v. Miskolc (Mitt. a. d. Jahrb. d. 

kgl. ungar. Geol. Reichsanst. Bd. XVI, 1907) S. 110. 

2 To SPAIN D]Ó 

3 Die Karnischen Alpen. S. 103. — Lethaea geogn. I. T., BA. II, Lief. 2, S. 266, 312. 

168 
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aufweisen. Trotzdem weichen aber die Karbonschichten des Bükkgebirges 

von den cNötseher Sehichtens in gewissen Charakteren ab. Das vor- 

herrschende Gestein der xNötseher Schichtens ist nach FREcH Grau- 

wackeschiefer und (Ouarzkonglomerat, wáhrend Tonschiefer nur unter- 

geordnet vorkommt. Demgegenüber herrscht im Bükkgebirge Tonschiefer 

vor, wáhrend das Konglomerat nur eine sehr unwesentliche Rolle spielt, 

Grauwacke aber fast gönzlich fehlt; daneben tritt der Kalkstein in 

gröbBerer Menge auf. Für eine AÁhnlichkeit der beiden Vorkommen 

spricht hingegen auch der Umstand, dab in Verbindung mit den Karbon- 

schichten auch im Bükkgebirge Diabasgünge und -Stöcke auftreten. 

Der Unterschied, welcher sich in der petrographischen Beschaffen- 

heit kundgibt, wiederspiegelt sich natürlich auch in der Fauna. Die 

Zusammensetzung der Fauna ist zwar eine ühnliche, doch sind die 

Elemente verschieden. Dieser Umstand lábt sich vielleicht durch den — 

wenn auch geringen — Altersunterschied erklüren, der zwischen den 

Bildungen der beiden Vorkommen bestelht. 

Alldies zusammengefabBt, soll die Benennung cNötscher Schichtenv 

für das Karbon des Bükkgebirges nicht angewendet werden; viel aus- 

drucksvoller erscheint mir die ToRnoursrsche Charakterisierung: sschie- 

ferige Fazies des Kohlenkalkess,! da diese zugleich auch das 

Verháltnis dieser Schichten zu dem Kohlenkalke zum Ausdruck bringt. 

Fnrccn stellt zwar in seiner hierauf bezügliehen neueren Arbeit? auch 

die Nötscher Schichten zum Kulm, doch ist die Bezeichnung ToRNOUISTS. 

der Klürung der Begriffe viel dienlicher, da diese Schichten — beson- 

ders betreffs ihrer Fauna — sehr entfernt vom eigentlichen Kulm stehen. 

Das Alter unserer Schichten wird besonders durch die Brachiopo- 

den bestimmt. Auf Grund der letzteren sind dieselben zur obersten 

Stufe des unteren Karbon, in den Productus giganteus- 

Horizont zu stellen, wohin auch die aNötscher Schichtenv FREcHSs, 

sowie die von ToRnouvIsT aus den Vogesen beschriebenen Schichten ge- 

hören. AuBer den Brachiopoden waren auch die übrigen Komponenten 

der Fauna zum grölBten Teil mit solchen Arten zu identifizieren, welche 

in dem, diesen Horizont vertretenden Kalk von Visé vorkommen. Eine 

genauere Altersbestimmung sowie ein Vergleich mit den verschiedenen 

Vorkommen wird in meiner endgültigen Arbeit folgen, hier möge nur 

noch das Fehlen von Productus giganteus MaARr. sp. und die Seltenheit 

der Fusulinen hervorgehoben werden, als ein Umstand, welcher die 

Versetzung unserer Schichten an die oberste Grenze des Unterkarbon 

1 Das fossilführende Unterkarbon am östlichen RoBbergmassiv in den Süd- 

vogesen (Abh. zur Spezialkarte Elsa8-Lothringens. Bd. V, S. 401). 

2 Das marine Karbon in Ungarn (Földt. Közl. Bd. XXXVI, 1906) S. 151. 
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oder allenfalls schon in den untersten Teil des Oberkarbon (Spirifer 

mosguensis- Horizont) nötig macht. 

Schon hieraus erhellt, dab die den eNötseher Schichtenv áhnlichen 

Bildungen allenfalls auch Altersunterschiede aufweisen können, d. i. dab 
üáhnlicehe Bildungen eventuell auch zu verschiedenen Zeiten entstehen 

konnten, worauf schon ToRweurisr hingewiesen hat." Die Benennung 

cNötscher Schichtenv bezeichnet also nur eine Fazies. Es ist jedoch viel 

ratsamer Fazies nach ihren charakteristisehen BEigenschaften, als nach 

DLokalitáten, bez. ihrem Fundorte zu benennen, weil letztere bei Alters- 

vergleichen oft stört, wie dies die alpine Jurafazies, besonders die 

Hierlatzfazies zur Genüge beweist. 

Die Karbonschichten des Bükkgebirges sind von jenen bei Dobsina 

verschieden, obzwar auch letztere eine Brachiopodenfazies darstellen. 

Im Bükkgebirge gibt es mehr und dunkler gefárbten Kalkstein und statt 

den bankigen, schlecht spaltbaren glimmerig-sandigen Schiefern von 

Grauwacketypus treten echte Tonschiefer auf. Auf einen Vergleich der 

Fauna soll ebenfalls erst gelegentlieh der endgültigen Bearbeitung ein- 

gegangen werden, umsomehr, als auf Grund von noch unbearbeiteten 

Materialen auch die Fauna von Dobsina noch einer Ergánzung bedarf. 

Zu den Triasbildungen stellt J. v. Böckn bunte, fossilleere Schiefer 

und dunkle Kalksteine, welche mit den Karbonschichten innig zusammen- 

hüngen und denselben aufgelagert sind; dieselben kommen im Hámor- 

tale, in der Umgebung von Gerendavár und Szentlélekhegy, 8-lich von 

Mályinka, vor. Was die hiehergestellten Schiefer betrifft, so finden sich 

mit diesen übereinstimmende Scehichten. auch innerhalb der Karbon- 

sechiefer, so dab sie von diesen petrographisch umsoweniger abzutrennen 

sind, als die Ausbildung der Karbonschichten des Bükkgebirges sehr 

wechselvoll ist und die Beschaffenheit, Farbe sowie die ganze Ausbildung 

der Gesteine sich innerhalb der Formation öfters ündert. 

Von den als Trias bezeichneten Kalksteinen erinnern die heller 

" gefárbten hinsichtlieh ihrer petrographischen Ausbildung an die Jura- 

kalksteine. Die dunkleren hingegen sind unzweifelhaft karbonisch, 

wie das die in den Kalksteinen §-lieh von Mályinka vorkommenden 

Kalkalgen und Foraminiferen bezeugen, welche mit den Formen der 

Karbonkalksteine identisch sind. Das Vorhandensein von Triasbildungen 

im Bükkgebirge muB also bezweifelt werden und es kann ein Teil der 

ausgeschiedenen Bildungen zum Jura, der gröbBte Teil aber mub zum 

Karbon gestellt werden. Nach Böckn stehen diese Bildungen mit den 

Diabasen in enger Beziehung, was — wie erwühnt — gerade für die 

Karbonschichten bezeichnend ist. 

pld ús sás 00 



19 9 95 Dr M. E. VADÁSZ 

Zum Jura záhlt Böcxgn helle und dunkle Kalksteine, ferner rötlich- 

gelbe kalkige Sehiefer. In diesem michtigen Schichtenkomplex sind 

keine Versteinerungen zu finden, weshalb eine genauere Altersbestim- 

mung sehr schwierig ist. UHLiG stellt das jurassisehe Alter dieser 

Schichten in Frage und ist geneigt dieselben als triadisch zu betrach- 

ten.! Soweit aus meinen Beobachtungen geschlossen werden kann, sind 

die hiehergestellten dunklen Kalksteine gröbBtenteils ebenfalls in das 

Karbon zu versetzen. In einem herausgewitterten Stücke der helleren 

Abart auf der Höhe des cSötétláps W-lieh von Felsőtárkány fanden 

sich Ouerschnitte von Brachiopoden, die am besten als Terebrateln an- 

gesehen werden können und — obzwar nicht nüher bestimmbar — eher 

von jurassisehem Typus sind. Solcherart können diese Kalksteine, beson- 

ders mit Hinsicht auf ihre petrographische Ausbildung, vielleicht in den 

oberen Jura gestellt werden, obzwar es nicht unmöglich ist, daB sich 

aus diesem ausgedehnten Kalksteinkomplex auch die Trias ausscheiden 

lassen wird. 

BöckH erwáhnt noch kurz, dab er in der Umgebung von Tapolcsány 

in Kalkstein, Schiefer und Konglomeraten eine Versteinerung fand, die 

am besten noch an Acteonella erinnert, weshalb er diese Bildungen mit 

Wahrscheinlichkeit zur Kreide stellt. AuBerdem ist auf der Karte noch 

bei Zsérc eine kleine Kreidepartie ausgeschieden. Letzteres Vorkommen 

gehört unzweifelhaft zum Karbon und ist der schieferigen Bildung des- 

selben zuzurechnen. Ersteres Vorkommen soll — da ich BöckHs Verstei- 

nerung nicht kenne — einstweilen mit Vorbehalt ebenfalls zum Karbon 

gestellt werden, da die hiesigen, in Verbindung mit Diabastuff und meta- 

morphen Eisenerzen auftretenden Konglomerate, Schiefer und Kalksteine 

in ihrer petrographischen Ausbildung mit dem Karbon übereinstimmen. 

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so ergibt es sich, dab im 

Aufbaue des Grundgebirges nur zwei Bildungen unterschieden werden 

können. Die eine ist das sicher bestimmbare Karbon, die andere der 

viel weniger sichere Jura. Die oberfláchliche Ausbreitung des Karbon" 

hat gegenüber der bisherigen auf Kosten der als Trias bezeichneten 

Bildungen, sowie teilweise des Jura zugenommen. Beide Bildungen 

nehmen am Aufbaue des Grundgebirges mit in petrographischer Bezie- 

hung mannigfaltigen Schichten teil. 

x 

Gerade so einfach wie der geologische Bau, ist auch die Tektonik des 

Bükkgebirges. Im mittleren Teile des Grundgebirges sind Aufsehlüsse selten 

anzutreffen, an den Ründern hingegen kann die Tektonik genau studiert 

1 Bau u. Bild d. Karpathen. S. 703. 
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werden. Bine eigentliche Faltung konnte nirgends beobach- 

tet werden, umso hüufiger kommen aber lüngs Lithoklasen 

erfolgte Zerrüttungen, Rutschungen, Schleppungen und 

Kippungen vor. Wo die einzelnen Bildungen auf weitere Strecken 

hin gut aufgesechlossen sind, dort zeigt sich fast auf Sehritt und Tritt 
eine . plötzliche Veránderung der Fallrichtung. Das mittlere Einfallen 
kann durchschnittlich zwischen 3 und 22h festgestellt werden, es igt 

also NNE-lich und NNW-lieh. Auch die Richtung der die Schichten 
dicht durehsetzenden Lithoklasen ist wechselnd; annühernd können 

dieselben jedoch auf zwei Hauptrichtungen, auf eine N— §8-liche und 

eine hierauf senkrechte HK—W-liche zurückgeführt werden. Diese Rich- 

tungen bestimmen auch die Umrisse des Grundgebirges, lángs derselben 

erfolgten die Diabaseruptionen und an denselben entsprangen und ent- 

springen auch heute noch jene Ouellen, die am W-Rande des Gebirges 

bei Monosbél und Apátfalva, an der N-Seite bei Mályinka, am BE-Rande 
aber bei Hámor den Kalktuff absetzen. 

Die Ergebnisse meiner kurzen, übersichtliehen Exkursionen genü- 

gen natürlieh nicht zur genauen Klörung der tektonisehen Verhültnisse 

des Bükkgebirges, umsoweniger zur Beurteilung der geomorphologischen 

Zugehörigkeit desselben. Eben deshalb möchte ich theoretische Erör- 
terungen, denen Beweise mangeln, beiseite lassen und nur einiges über 

den so oft betonten Zusammenhang zwischen dem Bükkgebirge und dem 
Ungarischen Mittelgebirge bemerken. Jedenfalls kann festgestellt werden. 

daB sich die gebirgsbildenden Krüáfte im Bükkgebirge in 

Brüchen kundgaben. Die intrakarbonische Faltung ergab hier die 
Hebung und die erste wahrnehmbare Zerbrechung der Karbonbildungen 
vielleicht in Verbindung mit der Eruption der Diabase. Nach dem Kar- 
bon spielt das Bükkgebirge gegenüber dem Ungarischen Mittelgebirge 
eine selbstándige Rolle; in letzterem sind die intrakarbonischen tekto- 
nischen Momente infolge des zweifelhaften Alters der Sedimente nicht 
nachweisbar. In dieser Selbstündigkejt liegt der Haupteharakterzug des 
Bükkgebirges gegenüber dem Mittelgebirge, trotzdem sich die tektoni- 
sehen Momente in beiden Gebirgen als Brüche kundgeben. 

Noch deutliecher wiederspiegelt sich die Verschiedenheit der beiden 
Gebirge in den stratigraphischen Verhültnissen. Den Bildungen des 
Grundgebirges des Bükkgebirges ühnliche Sedimente sind im Ungari- 
schen Mittelgebirge nirgends anzutreffen. Die Schichten des Karancsalja, 
die als W-liche Fortsetzung der Karbonschichten betrachtet werden, sind 
námlich nach Herrn Prof. KocHs mündlieher und Herrn Lyeealprofessor 
E. Noszkys! ausfübrlicher briefliceher Mitteilung nur verbrannte meta- 

1 Herr E. Noszky hat dieses Gebiet wiederholt begangen, kartiert und 
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morphe Untermediterranschiefer, womit also der einzige Beweis für die 

stratigraphischen Beziehungen von selbst entfüllt. 

Schon nach den bisherigen Beobachtungen erscheint es also als 

Beinahe unzweifelhaft, dab zwischen dem Bükkgebirge und dem Unga- 

risehen Mittelgebirge auBer der topographiscehen Lage keine Beziehun- 

gen bestehen und — abgesehen von dem Gesagten — umsoweniger 

sein können, als die Grundzüge des Bükkgebirges mit Ende des Jura 

schon als fertiggestellt zu betrachten sind, wührend das Alter der 

hauptsáchliehsten gebirgsbildenden Brüche im Ungarischen Mittelgebirge 

erst in die mittlere oder obere Kreide versetzt werden mul. 

LITERATUR. 

(1.), A budai várhegyi alagút hidrogeologiai viszonyai. (Az alagút vizs- 

gálatára kiküldött bizottság jelentése). (Die hydrogeologischen Ver- 

hültnisse des unter dem Festungsberg befindlichen Tunnels bei 

Budapest. (Bericht der zur Untersuchung des Tunnels entsendeten 

Kommission.)] Mit Taf. 1—V. Budapest, 1908; ungarisch. 

Der unter dem Budapester Festungsberg hindurehführende Tunnel ist 

im Jahre 1907 bekanntlieh in staatliehe Verwaltung übergangen. Gelegentlich 

der Übernahme wurde festgestellt, dab der Tunnel einer gründliehen Repa- 

ratur bedarf, worauf zuerst durch das kel. ungar. Handelsministerium, dann 

aber im Sommer 1908 durch den mit der Leitung des kgl. ungar. Finanz- 

ministeriums beauftragten Ministerprüsidenten Kommissionen zur Untersuchung 

des Tunnels ausgesandt wurden. Die erste Kommission, welche unter dem 

Prásidium des Inspektors der Ungarischen Staatseisenbahnen ALBRECHT KAIN 

tütig war, arbeitete einen gründlichen technischen Plan der Reparaturarbei- 

en aus. 

Nachdem sich jedoch auch die Binvernahme sachverstündiger Geologen 

notwendig erwies, entsendete das Finanzministerium — um die Verhültnisse 

an Ort und Stelle zu besichtigen — eine zweite Kommission. Prüsident 

dieser Kommission war kel. Bergrat und Chefgeolog Dr. THomas v. SZONTAGH, 

ihre Mitelieder Dr. Kagn v. Papp, kgl. ungar. Sektionsgeolog, JULIUS SCHWARTZ 

kel. ungar. Oberingenieur und Orro MacHasx. Ingenieur der Haupt- und 

Residenzstadt Budapest. 

Bs liegt mir der Bericht dieser Kommission vor, welcher wie sein Titel 

sagt: cBine Vorstadie zu dem behufs Trockenlegang und gründlicher Repa- 

wird es auch bearbeiten. Zu der Publizierung des obigen wurde ich von ihm er- 

michtigt, wofür ich Herrn Noszky auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus- 

spreche. 
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ratur der Tunnelmauerung herzustellenden technischen Vorschlags ist. Im 

ersten Teil dieses Berichtes finden wir die Geschichte des Tunnels. Der zweite 

Teil befaBt sich mit den geologiscehen Verhültnissen. 

Am geologischen Aufbaue des Budapester Festungsberges nehmen unter- 

oligozáner Budaer Mergel, diluvialer Kalktuff und Lehm teil, welche von allu- 
vialen Schuttschichten überlagert werden. DaB sich unter dem Festungs- 

berge auch Triasdolomit befinde, wie es manche Forscher dachten, ist keines- 

wegs sicher erwiesen. 

Zwischen den hürteren Schichten des Budaer Mergels befinden sich hier 

und da weiche tonige Zwischenlagerungen, welche zu den obigen konkor- 

dant lagern. Die an diesen Schichten von oben einsickernden Wasser ziehen 

sich augenscheinliech gegen die Tiefe. In dem ganzen Festungsberge fallen die 

Mergelschichten im allgemeinen mit durehsehnittlieh 167 gegen Süden ein. 

Gegen das Westende des Tunnels ist entschieden eine Verwerfung zu 

beobachten, an welcher auch das Hinsickern des Wassers in gröberem MaBe 

erfolgt, so dab an dieser Stelle (zwischen den Profilen 29— 32) die Mauerung 

mit Wasser übersüttigt und günzlich ruiniert erscheint. 

Typischer Kisczeller Tegel ist im Bereiche des Festungsberges nicht 

vorhanden und die ganze unteroligozüne Stufe wird blob durch den Budaer 

Mergel vertreten. Der Mergelkomplex ist am ganzen Festungsberg mit dilu- 

vialem Kalktuff bedeckt. Die Schichten dieser Bildung lagern mehr oder 

weniger horizontal. Gegen Norden hin nimmt der Kalktuff an Müchtigkeit all- 

mühlich zu. Um dem Festungsberg — in den unter der Bastei befindlichen 

Gárten — erreichen dessen harte Bönke eine Müchtigkeit von 3—-4 m. Die 

Untersuchung der alten Keller überzeugte sogar die Kommission davon, dab 

die durehsehnittliehe Michtigkeit des Kalktuffkomplexes zwischen 5—6 m 

sehwankt. 

Die Kalktuffsehichten sind mit einem löBühnliehen diluvialen Lehm 

bedeckt, welecher durch alluvialen Schutt überlagert wird. 

Der dritte Teil des Berichtes behandelt die hydrogeologisehen Verhült- 

nisse. Die Kommission konnte feststellen, daB die einsiekernden Wasser nicht 

von der Tiefe, sondern von der Oberfláche stammen. Bin Teil dieser Grund- 

wasser rührt von den Niedersehlügen her, der andere Teil aber aus dem 

Zusammensickern bereits veibrauchter und meistenteils infizierter Wasser. 

Die Hauptwassersammler des Festungsberges sind die alten Felskeller 

(etwa 60), über deren Wasserstand dem Bericht eine tabellarische Übersicht 

beigefügt ist. Bin Teil des in denselben angesammelten, Wassers sickert bis 

zu den Mergelschichten hinab und fliebt an deren sandigeren Bünken in der 

Fallriehtung gegen den Tunnel. Die chemischen Untersuchungen von Dr. KOLOMAN 

Emszr haben nachgewiesen, dab die in den Felskellern befindlicehen Grund- 

wasser und das im Tunnel herabtropfende Wasser mit einander in gene- 

tisehem Zusammenhang stehen. Letzteres übt infolge seiner ehemischen Zusamá- 

mensetzung auch eine zerstörende (lösende) Wirkung aus. 

Nun folgt eine tabellarische Übersicht der chemischen Zusammensetzung 

der Wasser des Tunnels und der Felskeller. 
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Im vierten Teile werden die Untersuchungen zusammengefabt und die 

Kommission weist darauf hin, daB bei der Lösung der Trockenlegungsfrage 

jedenfalls mit dem Umstande zu rechnen sei, da8 durch das gegen den Tun- 

nel hinabsickernde Wasser viel Kalk abgelagert wird. Die alten Wasser- 

spalten, welehe sich zwischen der Wölbung und dem 6 Bergmassiv befinden, 

sowie auch die mit Steinen trocken ausgemauerten Fugen wurden mit der 

Zeit mit kohlensaurem Kalk inkrustiert und so hat das Wasser selbst den 

Weg vor sich abgesperrt. Die Reparaturarbeiten müssen deshalb mit der Ab- 

leitung der gegen die Tunnelmauerung hin absickernden Wasser begonnen 

werden. ; 

Dem mit groBer Sorgfalt und Gründlichkeit ausgearbeiteten Berichte 

sind fünf sehr anschauliche Tafeln beigefügt, welche die Karte der Felskeller 

und Klüfte, das Lüngsprofil des Festungsberges und Profile des Tunnels, 

sowie dessen Schachtes darstellen. 

Hand in Hand mit dem technischen Vorschlag, wird dieser Bericht 

gewiB zu der richtigen Durchführung der Reparaturarbeiten führen. —s. 

(2.) Cvisró, J. Entwicklungsgeschichte des Eisernen Tores. Petermanns 
Mitteilungen. Erg. : H. Nr. 160 ; 1908, p. 1—64, mit 2 Karten, 9 Abbild. 

und 31 Textfiguren. 

Im ungarischen Text besprochen. 7 

(3.) GüRrcm, GzoRta: Leitfossilien. Ein Hilfsbueh zum Bestimmen von 

Versteinerungen bei geologisehen Arbeiten in der Sammlung und im 

Felde. Erste Lieferung. Kambrium und Silur. S. 1—95, mit 28 Taf. 

Berlin, 1908. 

Im ungariscken Text besprochen. —s. 

(4.) Kossmar, F. Paláogeographie. (Geologisehe Creschichte der Meere 

und  Festlünder. Mit 6 Karten, 136 Seite Sammlung Göschen 

Nr. 406. 

Die Besprechung dieses interressanten und lehrreichen Büchleins befindet 

sich im ungarischen Texte dieses Heftes auf S. 177. Dr. OTTOKAR Kaprc. 

(5.) LACHMANN, RIcHARD : Neue ostungarische Bauwxitkörper und Baugit- 

bildung überhaupt. Zeitschrift für praktisehe Geologie, XVI. 1908, 

p. 353—362. (Mit 1 Tafel, eimer Ubersichtskarte und 2 Textfiguren.) 

Die zur Beschreibung gelangten Bauxiterze kommen im Királyerdő 

(beim Verfasser fálsechliceh Bihargebirge) W-lich, 8-lich und SE-lieh von Vár- 

sonkolyos im Komitat Bihar vor. Die 27 neuen, anscheinend regellos ver- 

teilten Vorkommen lassen sich in drei Gruppen vereinigen: eine westliche, 

entlang des Valea Mnierei, genannten Laufes des Kalotabaches, eine zentrale 
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in der Umgebung der Gemeinde Tizfaluhatár und des Cucu genannten 
Höhenrückens und eine östliche zwischen dem Valea Lucilor unddem Valea 

Bratculuj. Sümtliche Vorkommen sind an den jurassischen Kalkstein gebun- 

den; überwiegend sind sie Oberfláchenansammlungen durch Verwitterung 

entstanden (eluviale Seifen), sie kommen aber auch als in den Kalk hinein- 

ziehende autochthone, unregelmáBige Linsen und Erzkörper vor. 

Bei der Schátzung des Erzguantums wird vom Verfasser seine Methode 

eingehend beschrieben; die Hauptzüge derselben sind die Klassifikation der 

Vorkommen nach Genesis und innerhalb derselben Zerlegung nach Schurf- 

ergebnissen in verschiedenen Michtigkeiten. Für jede Ordnung stellt man die 

Merkmale an der Oberfláche fest und mit Hilfe derselben reiht man auch 

die nicht ersechürften Vorkommen in eine der Ordnungen. Durch Hinein- 

setzen der bekannten oder wahrscheinliehen kleinsten und gröbten Miáchtig- 

keit lABt sich das Minimum und das Maximum des Erzguantums berechnen 

und das arithmetische Mittel davon ist das wahrscheinliche Erzguantum. Mit 

dieser Methode wird das wahrscheinliche Erzguantum auf 10 Millionen Tonnen 

geschátzt. 

Das Erz selbst ist rotbraun und zeigt eine feinkörnig-porphyrische 

Struktur; es besteht im unzersetzten Zustande aus 1—2 mm grolen Magnetit- 

kugeln und mikroskopisehen Kugeln und Plüáttehen von Aluminiumhydrat in 

einer dichten Grundmasse von Roteisen und den genannten Komponenten. 

Die Tonerdeverbindungen werden von Diaspor, Gibbsit und akzessoriscehem 

Korund vertreten, auch Ouarz ist spárlieh vorhanden. Sie entsprechen daher 

in ihrer Zusammensetzung den von Jurrus v. SzápEczkY aus dem Bihargebirge 

besechriebenen Bauxiterzen. 

Verfasser führt auch acht Analysen der Erze an, die Durchschnitts- 

werte werden wie folgt angegeben : Al,0,—6090, Fe,0.—2490, H.O—10-59, 

TOSCA YONOST 0 A 5Vok 
Was die Genesis der Erze anbelangt, wird vom Verfasser abweichend 

von der Szápzczgysehen Erklárung folgende Anschauung vertreten : 

Die Erze sind metasomatische Bildungen und sind daher aus der 

Verdrángung des Kalksteines durch juvenile Lösungen entstanden; sie sind 

vollkommen unabhángig von tektonisehen Richtungen und Eruptivgesteinen. 

Ihre Bildungszeit wird, da sich an der Ouelle des Kalotabaches in den nach 

Verfasser oberkretazischen Ton- und Kaolinschichten ein Brauneisenstein- 

geröll — der Struktur nach verwitterter Bauxit —  vorfand, einesteils vom 

Malm, anderseits vom Senon begrenzt. Nur muB bemerkt werden, dab die 

zwischen Sandsteinen auftretenden Ton- und Kaolinschiehten von den in 

dieser Gegend arbeitenden ungarischen Geologen in das ültere Mesozoikum 

verlegt wird. (Vide z. B. Dr. Tu. Szorxracn: cDer Királyerdő im Komitate 

Bihar. Die letzte geologische Aufnahme Dr. KARL KorMmawws. Jahresbericht der 

kgl. ungar. Geologisehen Reichsanstalt für 1898, S. 245. Ferner J. v. MAarya- 

sovszex: Der Királyhágó und das Tal des Sebes-Kőrösflusses von Bucsa bis 

Rév. Ibidem 1883, S. 38.) 

Wenn daher die Altersbestimmung der fraglichen Sehichten nur auf 
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Grund von Analogie geschehen ist, so ist die Bedeutung des Brauneisenstein- 

gerölles eine sehr fragliche. Für seine andere von der SzápEczkysehen Auf- 

fassung abweichende Ansicht, dab nümlich das Auftreten des Rhyolith nicht 

bereits in der Kreide seinen Anfang genommen hat, verspricht uns Verfasser 

an anderer Stelle den Nachweis. 

Der Proze8B der Erzbildung wird im Detail folgendermaBen beschrieben : 

Nach Absechlu8B der Kalkablagerung zirkulierten auf den Klüften und 

Sprüngen der aus palüozoisehen und kristallinischen Schichten zusammen- 

gesetzten Grundlage der Kalkplatte aszendente Lösungen von sulfidischem 

Eisenerz, die von der auflastenden Kalkplatte, wie von einem Prebfilter auf- 

gesaugt und von den im Kalkstein verteilten Tonpartikelchen und Ton- 

konkretionen absorbiert wurden. In einer darauf cingetretenen Pause wurden 

die Bisensalze, begünstigt durch die hohe Ouellentemperatur und vielleicht 

auch unter BEinwirkung der dem Nebengestein entweichenden Kohlensüure, 

stark absorbiert (erstes Stadium der Bauxitbildung). Die bei diesen Prozessen 

frei werdende aktive Schwefelsüure laugt den 4A1l,0.-gehalt der Tone aus und 

die wieder einsetzenden Ouellen transportieren das Aluminium als schwefel- 

saure Lösung, das Bisen als Hydrat weiter (zweites Stadium). Die Lösungen 

lagerten sich in den den geringsten chemischen Widerstand leistenden Partien 

des Jurakalkes ab, wo sich auch spüter die Dolinentrichter einsenkten, da 

sich fast in einem jeden Bauxitfelde ein oder mehrere Trichter vorfinden, 

wo die Erze die Trichter nur umranden. Wie sich der Übergang des Alu- 

miniums aus der sehwefelsauren Lösung in Hydrat vollzogen hat, geht aus 

der sonst klar gehaltenen Darstellung nicht hervor. Bei dem dritten Sta- 

dium: Bildung von Magnetit und Korund seheinen nach Verfasser die 

Pressungen bei der Gebirgsbildung, deren Spuren in Harnischen zu finden 

sind, bei der Auspressung des Hydratwassers eine Rolle gespielt zu haben 

und auch die kugelige Beschaffenheit der porphyrischen Gemengteile wird 

als zuletzt erfolgter konkretionürer ZusammenschluB der entwüsserten Oxyd- 

moleküle erklürt. 

Die Bauxitbildung im allgemeinen fabBt Verfasser in folgenden Sützen 

zusammen : cBauxit entsteht aus feldspathaltigen Gesteinen oder aus deren 

Verwitterungsprodukten durch Einwirkung sulfidischer, sich zersetzender Hisen- 

lösungen. Die Eisensalze sind juvenil im 6 Falle metasomatischen, vados im 

Falle der basaltiscehen Bausxite." 

GewiB ist in der LacHmawxwscben Darstellung manch beachtenswerter 

Gedanke enthalten; jene Vorstellung aber, daB8 das juvenile Wasser eine 

1 km michtige Kalkplatte, diese vollstándig durchtrünkend, durchdrungen 

und aus dem leicht angreifbaren Kalkstein die schwerer angreifbaren kaoli- 

nischen Bestandteile ausgelaugt hütte, ist viel zu hypothetisch. Auch ist, 

wenn Verfasser den Zusammenhang mit gebirgsbildenden oder vulkanischen 

Vorgüngen in Abrede stellt, das plötzliche Eintreten der juvenilen Ouellen- 

wirkung am Ende des Mesozoikum vollkommen unverstündlich. 

Zum Schlusse möechten wir noch auf einige —  absichtlieh oder un- 

absichtlich begangene Fehler des Verf. hinweisen, die zwar mit dem Gegen- 
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stand nicht im Zusammenhange stehen, die wir aber trotzdem nicht unerwáhnt 

lassen können. Verfasser spricht von einer cLandesgrenzes zwischen Ungarn 

und Siebenbürgen, die doch seit 1848 nicht mehr existiert; ferner bezeichnet 

er die vom gemeinschaftlichen kais. u. kgl. Militárgeographischen Institut 

herausgegebenen Karte als cösterreichisehe Spezialkarte,, die kel. ungar. Geolo- 

gische Reichsanstalt aber wird zu ckgl. ungar. Landesanstalt, degradiert. Gar 

nicht davon zu reden, dab Verfasser das Becken von Nagyvárad als cGroB- 

wardeiner Becken, zitiert. An uns wird die Anforderung gestellt, auch im 

ungarischen Texte Wien, Leipzig, Breslau u. s. w. zu sehreiben, was denn 

auch geschieht, und so würe es nur billig, dab man auch unsere Ortschafts- 

namen respektiere. PAUL ROZLOZSNIK. 

(6.) Loczza, Josepn: A felsőbányai plumosit ehemiai elemzése. (Chemi- 

sche Analyse des Plumosit von Felsőbánya.) Annales Musei Na- 

tionalis Hungarici. 1908, VI, S. 583—590. 

Verfasser fand den Plumosit von Felsőbánya frei von Antimonit und 

von folgénder ehemischer Zusammensetzung : 

Nm 215900 

Sb — 358090 

Pb — 39:3890 

Cu — Spuren 

Fe(rMnZn) — 2879 

Unlöslieh — 0:5090 
100-1490 

" Diese Zusammensetzung entspricht der folgenden Formel: 

S. .Sb,Pb Fe — 4PbS.FeS.3Sb, S, . A 
Dr. MARTIN Löw. 

(7.) Mauxirz, Béna: A nadapi zeolithek. (Zeolithe von Nadap.) Mit 
1 Tafel und 5 Textfig. Annales Musei Nationalis Hungarici. 1908, 

VI, S. 537—554. 

Verf. teilt die Ergebnisse seiner Untersuchungen an den im Velenceer 

Gebirge gesammelten Mineralien mit. Er fand im verwitterten Andesit des 

Steinbruches bei Nadap die folgenden Mineralien: Amethyst, als ülteste Bil- 

dung; violette Fluoritoktaeder von höchstens 1! mm GröBe; teils zu Limonit- 

pseudomorphosen umgewandelten Pyrit; Zeolithe in folgender paragenetischer 

Reihenfolge : Epistilbit, Heulamdit, Chabasit, Desmin ; schlieBlieh Kalzit als 

jüngste Bildung. 

Die höchstens 3 mm groBen Kristalle des Epistilbit finden sich nur in 

den bekannten Zwillingen nach ua (100), seltener nach m (110). 

1 Földtani Közlöny. 1908. S. 190, 231. 
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Die beobachteten Formen sind folgende : 

c (001), b(010), m(110), u(011) und a(100); die letzte Form wurde 
nur als Zwillingsíláche beobachtet. 

Die wichtigsten Winkelwerte sind : 

m:m — 110:110—445 50 
GAME TE OOTOOTZIOSSÁ 

Die optischen Verhültnisse stimmen mit den von DEs CLOISEAux, TENNE 

und RINNE beobachteten überein. 

B Aa oas 28a TO ea, 

Der Heulamdit bildet wasserhelle, weiBe, auch gelbliche Kristalle von 

1 cm GröBe, mit den folgenden Formen: 

c (001), b (010), m (110), t (201) 
s (201), a (021) und u (111). 

Die Kristalle sind optisch nicht homogen, sondern bestehen aus Sek- 

toren, welche den Flichen (010), (001), (201) und (201) angehören. An der 

Fliche b (010) liegt a im stumpfen Winkel 6. 

a : a —169—189; o cv; 2Ea — 70—90". 

Das von zwei verschiedenen Stufen analysierte Material zeigt die fol- 
gende chemische Zusammensetzung : 

OS OS ZAR I ERO OTONT0 567190 
ATOT ez VÉN Zs LORD BO 173090 
COO sa keztek E ZENON 70590 
SUL SETESAL TEL ere es ha 0-9390 08890 
INOSOS Eza Ez azg et SAS 18090 
KOZ Ae ELDA VEE Te 1259 13790 ú 
Li,0 S E ETO BUTA SDUT 

HO 0 és sezt zo LOSLSN 158790 
1004290 — 100-9890 

Der hüufigste Zeolith dieses Fundortes ist Desmin, welcher nur parallel- 

faserige Garben oder strahlig-faserige Kugeln bildet. Von den Kristallen sind 

nur die Terminalfláchen, u. z. mit den folgenden Formen ausgebildet: 

b (010), c(001), m(110), (101) 

Die chemische Zusammensetzung ist folgende: 

I. Stufe II. Stufe 

SO a ESET ESO ee 551990 5577890 
ÁTOS tizet EE 70590 167090 
HEAR ed VENESREEz BpUT Spur 

ÜGÜE TERE EZRES ENEK 78290 78690 
Nag VA egy e ge LEE AGY 15690 
ERO ea E.2 £.4 0-2090 0:2690 

HO 2 -. 186590 187990 
100-9790 — 100-9590 
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Es ist eine interessante Tatsache, dab dieselben Zeolithe auch auf der 

Insel Island zusammen auftreten. Dr. MARTIN Löw. 

(8.) Prof. Dr. A. PurrirPpson: Landeskunde des europaischen Ruf$lands 
nebst Finnlands. Sammlung Göschen, 1908. 

Die Besprechung dieses interessanten und lehrreichen Büehleins befin- 

det sich im ungarischen Texte dieses Heftes auf 5. 182. ATESENT 

(9.) Sanpog, F. — Opskrba vodom a Hrvatskoj i Slavoniji. Izvjesée 
o radu zemaljske gospodarstvene uprave kraljevina Hrvatske i $Sla- 

vonije. 1896—1906. Svezak II. (Die Wasserversorgung in Kroatien 

und Slavonien. Bericht über die Tátigkeit der wirtschaftlichen Landes- 

regierung in Kroatien und Slavonien. 1896—1906. Heft II.) 356 Seiten, 

mit 86 Figuren, 3 Karten und einem aus 35 Blöáttern bestehenden 

Atlas. Zagreb, 1907. 

In jedem modernen Staat werden die technischen Unternehmungen auf 

bodenkundlieche Untersuchungen gegründet. In PreubBen entsendet die kultur- 

technische Sektion jedes Jahr aus der Mitte ihrer Mitglieder einige Ingenieure 

zu den agrogeologisehen Aufnahmen, damit sie auf diese Weise über den 

Bodenbau ihres Landes unterrichtet werden. In den österreichischen Kron- 

lándern werden in ühnlicher Weise die kulturtechnisehen Unternehmungen 

auf bodenkundliche Untersuchungen gegründet. In Böhmen z. B. besitzt die 

kuülturtechnisehe Sektion einen besondern Chemiker, und zwar den aner- 

kannten Fachmann JosppH Korprcxy, dessen Untersuchungen bei Planungen 

kulturtechnischer Werke als Grundlage dienen. Die obige Arbeit beweist, dab 

man in Kroatien in ühnlicher Richtung handelt, insofern das der Sektion 

des Innern der Landesregierung zugehörige kulturtechnische Amt die anver- 

trauten Aufgaben gemeinschaftlieh mit dem Chemiker löst. Hier leitet die 

chemischen Untersuchungen FRANZ Sawpog, Professor am Realgymnasium 

und Dozent der Bodenkunde an der Forstakademie, der sich vor einigen 

Jahren an der agrogeologisehen Aufnahme des ungarischen groBen Alföld 

beteiligt hat. 

Die in Rede stehende Arbeit zerfállt in fünf Kapiteln. Das erste Kapitel 

handelt über natürliche Wasser und Bedingungen, welche dem Trinkwasser 

sowie dem Wasser für haushaltliche und technische Bedürfnisse zugesprochen 

werden ; Verf. erwáhnt den KBinflub des Wassers auf Infektionskrankheiten, 

erklárt wie man Wasser sterilisiert und wie man die nötige Ouantitüt des 

Wassers berechnet. Im zweiten Kapitel führt Verf. die Arten der Wasser- 

versorgung an. Es wird einzelweise besprochen, wie man das Wasser mittels 

Zásternen auffángt und wie man dasselbe aus Büchen, Flüssen und Seen 

gewinnt. Bei der Besprechung der Ausbeutung des unterirdisehen "Wassers 

führt Verf. sámtliche Bohrsysteme, das Verfahren bei Bohrungen und die 

Konstruktionen der Bohrgerüte an. 
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Wie wir sehen, handeln beide Kapitel über allgemein  bekannte 

Sachen. Verf. hatte allerdings die vaterlándisehen Verhültnisse vor Augen, 

indem er auch weitere Kreise über praktische Fragen in der Hydrogeologie 

belehren wollte. 

Den eigentlichen Wert der Arbeit finden wir im dritten Kapitel, in 

welchem der Sachkundige einen klaren Überbliek von alldem gewinnt, was 

im letzten Dezennium in Kroatien und Slavonien auf privatem und öffent- 

lichem Wege in Angelegenheit der Wasserversorgung geschehen ist. Verf. 

bespricht nach Komitaten sümtliche Zisternen, Bohrlöcher und Wasser- 

leitungen. Bei der Besprechung der Bohrlöcher wird der geologische Bau des 

Bodens berücksichtigt, es werden Gutachten mitgeteilt, dann wird das Ver- 

fahren des Bohrens geschildert und einem jeden tieferen Bohrloche liegen 

auch Profile bei. Das vierte Kapitel enthült verschiedene Zusammenstellungen, 

Ausweise und chemische Analysen, das fünfte die wichtigsten hygienischen 

und polizeilichen Verordnungen. 

Die Arbeit begleiíten 3 Karten und ein aus 3£ Bláttern bestehender 

Atlas, der die wichtigsten Skizzen, Plüne und Profile enthált. Die eine im 

Madstabe 1 : 750,000 verfaBte Karte gibt Übersicht über sümtliche auf dem 

Gebiete von Kroatien und Slavonien bestehende Bohrlöcher und Wasser- 

leitungen, die beiden anderen im MaBstabe 1 : 200,000 gehaltenen Karten 

stellen die Wasserversorgung in den Karstgegenden der Komitate Modrus- 

Fiume und Lika-Krbava dar. 

Diese Arbeit hat in der kroatischen wissenschaftlichen, landwirtschaft- 

lichen und technischen Literatur eine groBe Lücke gefüllt, es ist nur schade, 

dab dieselbe nicht auch in einer anderen Sprache ersechienen ist. Nach der 

Meinung unserer Hydrogeologen ist in ungariseher Sprache eine derartige 

alles umfassende Arbeit bisweilen noch nicht erschienen. 

Dr. OTTOEAR Kapré. 

(10.) ScHuBERT, R. J.: Beilrüge zu einer natürlicheren Systematik der 

Foraminiferen. (Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Paláont. XXV. Bei- 

lage-Band, I. Heft, 5. 232—260) 1908. 

Die Besprechung im ungarischen Text auf S. 185. 

(11.) PoPEscu-VoirEsri, J.: Abnormale Erscheinungen bei Numwmuliten. 

Beitr. z. Paláont. u. Geol. Österr.-Ungarns u. d. Orients. Bd. XXI, 

H. III u. IV, S. 211—214, mit 6 Textfig. Wien 1908. 

Unter diesem Titel werden zwei Mitteilungen zusammengefabBt : 

1. Eine Zwillingserscheinung bei Nummulites (Hantkenia) Tchiha- 
tcheffi d Arch. Als solche führt Verf. in Fig. 1 ein Exemplar von Numm. 

(Hantkenia) latispira MEx. mit zwei Anfangskammern — noch unter der 

alten Benennung Tehihatcheffi — vor. Dasselbe stammt aus dem Nummuliten- 

kalk von Albesti (Distr. Muscel, Rumünien). Verf. erklürt diese Erscheinung in 

der Weise, dab sich zwei Individuen, als erst nur ihre Anfangskammern vor- 
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handen waren, zu einer Art Zwilling vereinigt haben. Im Laufe ihres weite- 

ren Wachstums entwickelte sodann das rechte Individuum eine von rechts 

nach links, das linke Individuum dagegen eine von links nach rechts gewun- 

dene Spira. Da die beiden Imdividuen in gleichem Mabe entwickelt sind, so 

dab sie eine gemeinsamme Mittelebene besitzen und da ihre Entwicklung 

eine entgegengesetzte ist, schliebt Verf, dab die Vereinigung keine rein zu- 

füllige sein kann und betrachtet sie als cine Konjugationserseheinung. 

2. Ein Interessanter Fall abnormáler Entwicklung bei Nummulites 

(Hantkenia) complanata Lam. Verf. reiht den von DARcHrac und HAME 

sowie von DE La HARPE mitgeteilten abnormalen Nummuliten einen weiteren 

Fall unregelmübBiger Entwicklung an. Gelegentlieh einer von Prof. L. v. Lóczy 

in den Bakony geführten Exkursion sammelte Verf. 5-lieh von Úrkút ein 

interessantes Nummulitenexemplar, dessen eine Hülfte ganz regelmübBig ent- 

wickelt ist, wáhrend in die andere Hülfte ein andéres Exemplar unter 299 

hineingewachsen ist. Über die Ursache dieser Abnormitüt IABt sich nach dem 

Verf. ner wenig sagen, doch dürfte sie eher auf eine pathologisehe, als auf 

eine mechanische Ursache zurückzuführen sein, da sich an der Verwachsungs- 

stelle das Plasmostracum verzweifacht hat. Verf. erklárt dies derart, dab eine 

der in der Plasma entstandenen Sporen im (Grehüusre zurüékgeblieben ist und 

sich dort mit dem 6 Muttertier zusamimen zu entwickeln begonnmen hat, öhne 

sich aber von demselben völlig zu trenmen. Verf. erblickt hierin eine Dege- 

nerationserseheinung, nachdem das Műttertier nicht imstande war den Fremd- 

körper auszustoben. Dieses Exemplar haftet überdies noch mit ihrem zentra- 

len Teil an eine fremde Foraminifere (Orthophragmina?), mit der es voll- 

kommen verwachsen ist. 

Verf. -bedient sich des Subgenusnamens Hantkenia. Obzwar PREVER 

selbst, der diesen Namen in die Literatur eingeführt hat, denselben i. J. 1903 

ungerechtfertigt auf Parondea umünderte (Boll Soc. Geol. Ital. XXII, Roma), 

nachdem ja M. v. HANTKENS Name als Genusbezeichnung in der Literatur 

nicht beschlagnahmt ist, und MUNIBR-CHALMAas denselben unbegründeterweise 

für die Gattung Pyrgulifera anwendete, die dann FISCHER in seinem Manuel 

de Conchyologies auf S. 704 unter diesem Namen auch besehrieb, so wurde 

doch von Tauscn schon i. J. 1886 der Nachweis erbracht (Abh. d. k. k. (Geol. 

R.-A XVI, 601), daB Hamntkenia als Synonym fallen zu lassen sei. Es würe 

also ungerecht durch irrtümliehe Anwendung des Namens eines Forsehers ihn 

der Möeliehkeit zu berauben, daB sein Name zur Bezeichnung eines guten 

Genus angewendet werde. Lőrent. 

(12.) SpunRn, J. E.: A theory of ore-deposítion. Economic Geology. Vol. II. 

No. 8. 1907. pp. 781—795.) 

Im ungarischen Text auf S. 32 besprochen. TT. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 17 



MITTETLÜNGEN AUS DEN FAGESITZUNGEN DER UNGA RISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSUHAFT. 

— 3. Mürz 1909. 

1. Jurius v. SZÁDECZKY setzte in seinem Vortrage über die Gesteine 

von Verespatak auf Grund ihrer mikroskopischen und chemischen Bigenschaf- 

ten die Charaktere des Hauptgesteines der beiden, Gegenstand des Goldbergbaues 

bildenden Berge Kirnik und Csetátye, des Altyolits, sowie auch die des Dazits fest. 

Ferner wurden diese mit den in der Nihe vorkommenden Amphibolandesiten ver- 
glichen und die Frage des Eruptionsalters erörtert. 

MoRkirz v. PárrY bemerkte vor allem, da8 gegenüber der Kirche von Korna 

in dem frischen Gesteine, welches den Liparittuff unterlagert, auch Orthoklase vor- 

kommen und er deshalb — da darin, wie in den Lipariten hüufig, auch Plagio- 

klase vorhanden sind — dieses Gestein als dem des Kirnik gleich, bez. als das 

Produkt desselben Vulkans betrachtet, der auch die Masse des Kirnik resultiert 

hat. Auf dem in der Richtung vom Csetátye gegen die Kornaer Kirche sich er- 

streckenden Rücken ist der ganzen Lünge nach Liparittuff aufgesechlossen, welcher 

in der Nühe des Csetátye stark, gegen das Ende des Rückens zu dagegen nicht mehr 

zersetzt ist und hier ist es auch sichtbar, da8 auch der Tuff selbst, weicher diese 

frischen Trümmer einsehlieBt, viel Amphibolkristalle führt. Auch dieser Umstand 

bekráftigt, da8 sowohl dieser Tuftff, wie seine eingesehlossenen Trümmer aus 

dem Vulkan des Kirnik, u. z. aus einer früher erfolgten Eruption desselben her- 

stammen. Also auch hier war — wie an anderen Punkten des Siebenbürgisehen 

Erzgebirges — die ültere Eruption basischer, als die jüngere. 

Trotzdem v. PárrY die Ansicht der Petrographen als berechtigt erachtet, daB 

mit Abnahme des Kieselsüuregehaltes auch die unzweifelhaft einem Vulkan ent- 

stammenden Gesteine mit besonderen Namen zu bezeichnen sind, so hült er doch 

eine derartige Trennung der Gesteine durch den aufnehmenden Geologen als un- 

durchführbar, da ihm bei der Aufnahme keine chemischen Analysen zur Verfügung 

stehen, ganz abgesehen von der Tatsache, da8 zwischen den extremen Produkten 

ein und desselben Vulkans die verschiedensten Übergünge existieren. Die auf solchen 

Gebieten gesammelten Handstücke können im Laboratorium in die versehiedenen 

Gesteinsarten einrangiert werden, im Felde ist dies jedoch unmöglieh. Deshalb muB 

man sich bei der Aufnahme vulkanischer Gebiete mit der Ausscheidung der Haupt- 

typen begnügen. 

Als Beweis dafür, da8 auf dem in Rede stehenden Gebiete die tertiüren 

Eruptivgesteine auf Grund der farbigen Gemengteile, namentlich des Biotit und 

Amphibol nicht immer zu trennen sind, legt v. PÁLrY zwei Gesteinsstücke aus der 

Gegend von Selistye vor, die nicht nur das Produkt ein und desselben Vulkans 

sind, sondern unzweifelhaft der Lava eines einmaligen Ausbruches entstammen. 

Das eine Stück ist mit Biotit erfüllt und führt kaum etwas Amphibol, im anderen 

dagegen herrseht der Amphibol, wührend es Biotit kaum enthilt. Diese beiden 

Gesteine enstammen einer etwa 500 m langen und 250 m breiten Eruption und 
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wurden kaum 250 m von einander entfernt gesammelt. Zwischon dem amphibol- 

und dem biotitreichen Gesteine sind alle Übergünge vorhanden. 

Das Alter des Liparit betreffend hült es v. PánrY für ausgeschlossen, daB sie 

kretazisch seien. Im §-liehen Teile des Siebenbürgischen Erzgebirges sind nümlich 

der Liparittuff und -Lavastrom in den unteren Horizont der mediterranen Schichten 

eingelagert und durchbrechen sogar noch deren untere Partie. Von der tiefsten 

Schicht des Mediterran bis zu dem durch Fossilien festgestellten oberen Mediterran 

ist der Übergang ein so allmáhlicher, da8 nirgends eine scharfe Grenze gezogen 

werden kann. Der untere Teil dieses Schichtenkomplexes kann vielleicht eventuell 

noch in das Oligozün, keinesfalls aber in die Oberkreide hinabreichen, wie dies 

Br. FR. Nopcsa vorausgesetzt hat. Von der Unterkreide bis zum Obermediterran 

sind auf dem Gebiete dieses Beckens jedenfalls solche Veründerungen vor sich 

gegangen, welche in der Schichtenbildung sehürfere Unterschiede resultiert hütten, 

v. PárnrY bespricht ein Profil aus der Gegend von Tresztya, aus welchem ersichtliech 

dab der Liparittuff im oberen Teile des unteren Niveaus des mediterranen Schichten- 

komplexes zwischen Tonschichten eingelagert ist. Über ihm führt der Ton in 

groBer Anzahl Globigerina bilobata und Gil. trilobata. Auf der Tonschicht lagert 

nicht weit entfernt schon die Dazitdecke, wáhrend etwas N-lieh die Dazitdecke un- 

mittelbar von Leithakalk unterlagert wird. Alldies veranla8t v. PÁLFY auch die 

Lipariteruptionen des Siebenbürgischen Erzgebirges in das Mediterran u. z. in den 

oberen Teil des Untermediterran zu stellen. Er hat sich an verechiedenen Punkten 

des Siebenbürgischen Erzgebirges davon überzeugt, da8B die Eruptionen der ver- 

schiedenen Gesteine nicht ganz zur selben Zeit erfolgt sind; es war zwischen ihnen 

nach den verschiedenen Gebieten ein gewisser zeitlieher Unterschied, der aber nicht 

so groB war, dab die Lipariteruptionen bis in die Oberkreide zurückverlegt werden 

műübten. 

Der vorsitzende zweite Prüsident FRANZ SCHAFARZIK dankte Prof. J. v. Szá- 

DECZKY für den interessanten Vortrag und bemerkte mit bezug auf die von ihm 

geüuBerte Anschauung, daG6 die Verespataker Rhyolithe, wie manche andere bei 

uns in der letzteren Zeit als oberkretaziseh angesprochene Eruptiva, ebenfalls von 

diesem Alter sein dürften, sowie ferner mit Beziehung auf jene Mitteilung des Vor- 

tragenden, daB im Rhyolithe von Verespatak gewisse pneumatolitiscehe Mineralbil- 

dungen wahrzunehmen sind, dab in dem ihm wohlbekannten Pojána Ruszka- 

gebirge, dem in Hinsicht auf die Zuerkennung eines oberkretazischen Alters für 

die Eruptiva eine leitende Rolle zufállt, in gewissen Gliedern der dortigen Eruptiv- 

provinz zwar pneumatolitische Mineraldrusen zur Ausbildnng gelangten, im übrigen 

aber in diesem Gebirge Gesteine vom Typus der Verespataker Rhyolithe nicht vor- 

handen sind. Auf seine Anfrage, ob der Rhyolith von Verespatak in tieferen Hori 

zonten nicht etwa in körnige Gesteinsvarietáten überginge, erteilte Prof. SZÁDECZKY 

eine verneinende Auskunft. 

2. GABRIEL v. LÁSZLó führte in seinem Vortrage über die Entstehung 

der Torflager aus, daB in betreff der physikaliscehen Prozesse der Torf- 

bildung die Ansichten so ziemlich darin übereinstimmen, da8 die Torfbildung an 

den Uferpartien beginnt. Dies fand — stehende Gewüsser betreffend — in den 

Beobachtungen seine Bestütigung, dab bei den ausgebreiteteren Torflagern immer 

die Uferpartien am dichtesten, reifsten und karbonreichsten sind. Die tiefsten 

Punkte der Torfbecken sind zum gröbBten Teil noch mit viel Wasser enthaltendem 

Moorschlamm. erfüllt, der sich seinerseits wieder hüufig auf einen seekreideartigen 

Schlamm abgelagert hat. Die Lager des für die Gebirgsgegenden charakteristischen 

1725 
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Moortorfes dagegen weisen, ohne Rücksicht auf die Beschaftenheit des Untergrundes, 

ein aus einem Zentrum ausgehendes Wachstum auf. Das Alter der Torflager des 

Flachlandes ist wahrscheinlich jünger als diluvial, die Entstehung einiger Torflager 

der Gebirgsgegend dürfíte viellecicht schon in das Diluvium fallen, was jedoch in 

Ermanglung organischer Reste nicht sicher festgestellt werden kann. 

3. KARL RorH v. TELEGD legte das Profil der obermediterranen Bildung bei 

Reketyefalva (Komitat Hunyad) und die Fauna einer besonders fossilreichen Ton- 

schicht derselben vor. Diese Schicht wird vom Vortragenden auf Grund der in der 

vorzüglich erhaltenen Fauna vorkommenden abgeriebenen Korallenstöcke und ein- 

zelner stark abgeriebenen Gastropoden an die horizontale Grenze einer Badener 

Ton- und einer Korallenfazies gestellt. 

Vorsitzender FRANZ SCHAFARZIK bemerkte, da8 in Reketyefalva, aber nicht 

in dem vom Vortragenden untersuchten Graben, sondern an einem anderen Punkte, 

zwischen den Bünken des Leithakalkes Dazittuff vorkommt, was ebenfalls eine 

interessante Date zum Alter der Daziteruption ist. 

4. M. ELEMÉR Vapász besprach anormale Aspidocerase aus den Acanthicus- 

schichten des Kalvarienberges von Tata, bei welehen der Siphonallobus zur Seite 

verschoben ist. Diese Erscheinung wurde bei der Gattung Aspidoceras jetzt zuerst 

beobachtet, doch kann ihre Ursache ohne Kenntnis der Lage des Sipho nicht 

sicher festgestellt werden. 

— 94. Művz 1909. 

1. Mokgirz v. PárFrY besprach in seinem Die Steinkohlenbildung des 

Széklerlandesvs betitelten Vortrage die aus den Komitaten Háromszék und 

Udvarhely, namentlieh von den Grenzgebieten der beiden Komitate bekannten 

levantinischen Schichten sowie die stratigraphischen und tektonischen Verhültnisse 

der von ihnen eingesehlossenen Lignitflöze. Er unterschejdet in dieser Bildung 

3 Horizonte. Als untersten betrachtet er das 10 m michtige Kohlenflöz von Köpec 

und den ihm auflagernden ca 30 m michtigen Cardienschiefer, der aller Wahr- 

scheinlichkeit nach noch vor Beginn der Hargitaeruption abgelagert wurde. Zum 

mittleren Horizont zühlt er an den Ründern des Beckens sandig-tuffige Schichten, 

die sich aus dem seichten Wasser der hüngen gebliebenen Partien des abgesunkenen 

Grundgebirges abgesetzt haben. Zur selben Zeit wurden an den tieferen Punkten 

des Beckens gröBere Massen Sandes abgelagert. In der Zeit der Bildung dieses 

Horizontes erfolgte die Andesiteruption der Hargita; deshalb wird derselbe am 

N-Rand des Beckens von der Brekzie und dem Konglomerat des Hargitaandesits 

bedeckt. In diesem mittleren Horizont finden wir an den Uferründern Sübwasser- 

mollusken, wie Bithynien, Dreissensien, Valvaten, Neritodonten usw., wührend da- 

gegen in den Sanden der tieferen Beckenpartien Vivipaven und Dreissensia Münsteri 

die charakteristisehen Arten sind. Diese. beiden Faunen finden sich nur in der 

Grube zu Hidvég zusammen vor. Der obere Horizont wird durch eine grauec TVon- 

sehicht von betrüáchtlieher Müchtigkeit gebildet, welche von Bibarcfalva bis Hidvég 

überall entweder den sandig-tuffigen Schichten der Uferründer oder den aus tieferem 

Wasser abgesetzten Sanden auílagert. 

Da sowohl HERBIcH und NEuMmAaYR, als auch spüter LŐRENTHEY die vivipara- 

führenden Sandablagerungen als den obersten Horizont betrachteten, führt Vor- 

tragender einige Profile vor, aus welchen ersiehtlich ist, da über den sandi- 

gen Bildungen überall dieselbe graue TVonschicht in grober Michtigkeit lagert, 
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welche Vortragender als den höchsten Horizont betrachtet. So lagert z. B. im 

Bodoser Tale auf dem durch Viviparen und Dreissensta Műnsteri charakterisierten 

Sande in über 100 m betragender Michtigkeit grauer Ton. Ahnliches ist auch in 

Hidvég zu beobachten, wo dem die erwühnte gemischte Fauna einsehlieőenden 

Sande cine 60—80 m michtige graue Tonschicht auflagert. " 

Die levantinische Bildung sehlie8t in zwei Horizonten abbauwürdige Lignit- 

flöze ein: das untere Flöz ist nur von Köpec, aus der Basis des unteren Horizontes 

bekannt, das obere befindet sich im oberen Teile des sandig-tuffigen Horizontes. 

Hierher gehören alle übrigen bekannten Lignitvorkommen dieser Gegend. 

I. LŐRENTHEY bemerkte, daB seine Horizontierung am besten mit der von 

J. Bupar übereinstimme, obzwar diese auf petrographischer, seine aber auf paláonto- 

logiseher Grundlage durchgeführt wurde. Er betonte v. PáLrv gegenüber, dab er 

auch heute die lignitführenden unteren Sülwassersechichten (Köpec, Vargyas, Bodos) 

als tieferen Horizont von den darüber befindlichen, Pflanzenabdrücke, Ostrakoden und 

reichlich Cardium Fuchsi führenden Schiefertonen abscheidet, was au8er der Lagerung 

auch der Umstand rechtfertigt, dab die Sehollen des unteren SübBwasserhorizontes in 

diesen Cardienschichten und in den denselben eingelagerten und sie durchbrechen- 

den Brekzien eigentliceh Einschlüsse sind. Der mittlere Horizont v. PÁLFYs ist nicht 

wahrscheinlich, denn er setzt lings den Ufern Bithynien, Dreissensien, Valvaten 

und Neritinen usw. führende Schichten als Ablagerungen voraus, wührend aus den 

tieferen Punkten zur selben Zeit, seiner Ansicht nach, durch Viviparen und Dreis- 

sensia Münsteri charakterisierte Schiehten zur Ablagerung gelangt sind. Derartige 

Bithynien, Valvaten und Neritinen führende Schichten kommen als mittlerer Hori- 

zont über den cardienführenden Schichten überhaupt nirgends vor, die Viviparen 

und Dreissensia Műünsteri führenden Schichten aber sind gerade nicht an den tiefe- 

ren Stellen, sondern umgekehrt, Jángs den Ufern, an den Rándern des Beckens, an 

der E-Abdachung des Persány-, der E-Lehne des Baróter und am W-Hang des Bodoker 

Gebirges überall entwickelt. Demnach treten sie an den meisten Stellen im Zusammeu- 

hang mit den Cardien und Ostrakoden führenden Schichten, über diesen, auf, was 

LŐRENTHEY auch mit dem mangelhafíten Profile PÁnrYs, z. B. mit dem AufsechluB des 

Dirisenbaches bei Hidvég, beweist. LŐRENTHEYs oberster Horizont ist jener lölühnliche 

Sand, den BupaAI als LöB anspricht; nach LŐRENTHEY ist dies jedoch kein diluvialer 

Löb, sondern eine levantinische Ablagerung, da darin ein Zahn von Mastodon 

arvernensis gefanden wurde und auBerdem zahlreiche Viviparen sowie ideal erhal- 

tene Hxemplare von Dreissensia Műünsteri vorkommen. LŐRENTHEY betonte v. PÁLFY 

gegenüber, daG nicht in zwei, sondern in allen drei Horizonten Lignit vorkommt 

und erklárt zum Sehlusse, daB er bei der Horizontierung der levantinischen Bildung 

sümtliche Háromszéker Vorkommen, u. z. die an der E-Lehne des Persány-, am 

W- und E-Abhang des Baróter und am W-Hang des Bodóker Gebirges befindlichen, 

in Betracht gezogen hat und auf Grund dieser — wenigstens bisher — keine Not- 

wendigkeit sieht, an seiner Horizontierung etwas zu ündern. 

L. v. Lóczy bemerkte, daB auf einem verháltnismüáBig kleinen Gebiete ge- 

wonnene Drgebnisse nicht verallgemeinert werden dürfen. Im vorliegenden Falle 

wird die Frage erst dann endgültig entschieden werden können, wenn nicht nur 

das kleine Köpecer Becken und die übrigen erwühnten Teile, sondern das ganze 

grobe Siebenbürgische Becken in allen seinen Details vollkommen bekannt sein wird. 

2. Z. SCHRÉTER führte in seinem Vortrage: sZur Geologie der neoge- 
nen Bucht von Mehádias aus, dab in der dort vorhandenen Grabenverwerfung 

zuerst kontinentale Sü8- und Brackwassersedimente des oberen Mediterran zur Ab- 
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lagerung golangt sind. Zwischen die Sülwasserschichten haben sich stellenfveise 

(Mehádia, Plugova, Jablanica, Verendin) Kohlenflöze von geringerer oder grölerer 

Michtigkeit ecingelagert, die heute Gegenstand eines regen Bergbaues bilden. Bei 

Jablanica werden die Kohlenflöze von einer durch Glava bidentata GRAY. charak- 

terisierten Brackwasserschichtengruppe überlagert, auf welche vollkommen marine 

Schichten des oberen Mediterran folgen. Am W-Rande der Bucht sind im allgemei- 

nen nur taube Sande, Schotter und Konglomerate bekannt und auf diese folgen die 

marinen Schichten. Die rein marinen Schichten, welche Sedimente des infolge 

stürkeren Sinkens der Bucht platzgreifenden Meeres sind, führen cine charakteri- 

stische Fauna und transgredieren stellenweise über die tieferen Schichten. Darüber 

folgt der aus Schotter, Sand und Ton bestehende michtige Schichtenkomplex der 

sarmatisehen Stufe und zuoberst nehmen aufden sarmatischen Brackwasserschich- 

ten Sande und Schotter kontinentalen Ursprunges Platz, die dureh Helix Brochii 

May charakterisiert sind. Diese aus der neogenen Bucht von Karánsebes—Mehádia 

bisher unbekannten Schichten werden vom Vortragenden noch in die sarmatische 

Stufe gestellt. 

Der vorsitzende zweite Prüásident FR. SCHAFARZIK gab seiner Freude darüber 

Ausdruck, daB das in Rede stehende Gebiet durch die Arbeit des Vortragenden eine 

zusammenfassende Bearbeitung erfahren hat. Bisher fehlte hier, da dasselbe bei 

der Landesaufnahme in drei Teile gegliedert war, die einheitliche Bearbeitung und 

eben deshalb empfahl Sprecher dem Vortragenden diese durchzuführen. Sehr 

interessant. ist das Auítreten des kontinentalen Sarmatikum, welches im Vereine 

mit dem bei Hunyad und Erdőbénye für die kontinentale Entwicklung der sarmati- 

schen Bildung in Ungarn spricht. 

3. F. KocH sprach über die HYyarrsche Gattung Tmegoceras und faBt die 

dieselbe betreffenden bisherigen Kenntnisse, sowie die Beobachtungen von HYyarT, 

BONARELLI und PoMPECKJ zusammen. Dann legt er ein neues Tmegocerasexemplar 

vor, welches er mit dem von MICHELIN 1835 aus den Liasschichten des Cőte dor 

besehriebenen Ammonites Lacordaireit, identifiziert und mit diesem zusammen in 

Hyvarrs Genus Tmaegoceras einreiht. Dieses Exemplar ist aus den unteren Lias- 

schichten des Kalvarienberges bei Tata hervorgegangen und der erste und bisher 

einzige Vertreter der genannten Hyarrschen Gattung in Ungarn ist. 

— 7. April 1909. 

THEODOR KoRwmos besprach in seinem über das geologische Profil der Balatonsee- 

Eisenbahn gehaltenen Vortrage die Resultate seiner im Auftrage des kgl. ung. 

Ackerbauministeriums im Jahre 1908 durehgeführten geologischen Aufnahmen. 

Obwohl die Balatongegend von geologischem Standpunkte aus eines der am 

besten durchforschten Gebiete Ungarns ist, schlossen die Bauarbeiten der Balatonsee- 

Eisenbahn doch viele interessante und neue Details auf, welehe vorher nicht be- 

kannt waren. 

In der unmittelbaren Umgebung der Eisenbahnstrecke nehmen — von unten 

nach oben — folgende Bildungen an dem geologischen Aufbaue teil : 

1. Phyllit, bei Alsóörs und an der Veszprémer Flügelbahn in 

dem Vödörvölgy genanntem Tale oberhalb Balatonalmádi. 

2. Ouarzporphyrintrusionen in dem Phyllit bei Alsóörs. Palüo- zoikum 
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3. Ouarzphyllitkonglomerat an der Grenze des Phyllits se 

und Permsandsteines unter Paloznak und in dem Vödörvölgy oberhalbió8ó3 
Balatonalmádi. jé § 

4. Roter, brauner oder grauer, grobkörniger Ouarz- 

sandstein und Konglomerat bei Almádimajor, von Paloznak bis 

zu dem Einschnitt bei Arács, auf der Wiese Berekrét jenseits Balaton- d 

füred und von hier angefangen beinahe bis zu dem nach Tihany führen- ; 3 

den Fahrweg, dann jenseits von Szepezd, in der Umgebung von Révfülöp ka 

und Rendes, am FuBe des Örsihegy vor Badacsonytomaj und sehlieBlich 

weit verbreitet im Vödörvölgy, lings der Flügelbahn. 

5. Kalkstein, Sandstein, Mergel und Dolomit in den] 3 g3 

Einschnitten bei Csopak, von dem Einschnitt bei Arács bis zur Wiese ü 8.8 

Berekrét jenseits Balatonfüred, in der Form von kleineren Schollen in ([ o§/3 

der Umgebung von Tihany-Aszófő (Haltestelle), , weiters bei Balaton- 89 

udvari und Akali und an der Flügelbahn Alsóörs Veszprém. 5 58 

6. Hauptdolomit lüngs der Flügelbahn in der Umgebung von ] ke ú 

Veszprém. ea 

új a 
7. Kalkstein, kalkiger Ton und Konglomerat in mehr- ]w d 98 

fach unterbrochenem langem Zuge zwischen Sághypuszta und Rév- S G-3 
fülöp. jő sic 

12 

S. Ton, lignitführender Ton, Sand, Schotter, Konglo- 

merat teils von pleistozünen, teils von holozünen Sehichten bedeckt, von si d 

Börgönd bis zur Grenze des Komitats Zala bei Almádimajor, von der gi Esz 

Haltestelle Örvényes bis zur Gemarkung von Balatonudvari, in der Um- (.5 az 

gebung von Sághy puszta und Zánka, ferner von Rendes bis zum Ende [32 

der Strecke, hier meistenteils von alluvialen Schichten bedeckt. Út 

9. LöB, Schotter, Lehm in weiter Verbreitung von Börgönd w 398 

bis zu dem Csittényhegy oberhalb Kenese und lüngs der Flügelbahm nach RE 

Veszprém, lokal (z. B. in der Form von Sechuttkegel usw.) mehrfach. áz 

10. Sand, Ton, Lehm, Schlamm, Moorerde, Torf, Sehot- 

ter usw. überall, 

Holozüán 
(Alluvium). 

Nach der allgemeinen Schilderung der geologischen Verhültnisse führte der 

Vortragende die wichtigsten Details, von Lichtbildern begleitet, vor. Als solche sind 

besonders hervorzuheben : 

Verwerfangen in den pannonischen Schichten bei Akarattya puszta ; zinober- 

rote Tonschicht in der oberen SüBwasserfazies der pannonischen Stufe am Csittény- 

hegy; diskordant lagernde pannonische Schiechten mit (ongeria ungula-caprae 

zwischen Fűzfő und Vörösberény; Verrucanokonglomerat bei Paloznak; zertrüm- 

merte, mehrfach verworfene Schichten des Perm in dem groB8en Einschnitt bei 

Csopak mit Kohlenspuren nebst Azurit und Malachit, welche Schichten von unter- 

werfener rostbraunen Dolomitschichten diskordant überlagert sind ; dann Abrasions- 

spuren des pannonischen Meeres in dem Einschnitt bei Arács; Ullmamnites Rho- 
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deanus (GöpP.) Tuzsor in dem permischen Sandstein vor Aszófő; sarmatisches 

Uferkonglomerat bei Akali, welehes sich an eine oberwerfener Dolomitscholle an- 

lehnt; plattenförmig sich absondernde gro8e Sandsteinkonkretionen und -Bünke in 

den pannonischen Schichten vor Badacsonytomaj und ebenfalls den pannonischen 

Schichten angehörendes, hartes Ouarzkonglomerat jenseits der Station Galács-Kisapáti. 

Sehr interessant sind auch die alten, über dem heutigen Wassernivean liegenden 

Balatonanschwemmungen. 

Das Material dieses Vortrages erseheint in ausfűhrlicher Bearbeitung in den 

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungarischen Geologischen Reichsanstalt. 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 
1909, MÁJUS, XXXIX, KÖTET, 5, FÜZET, 

A TATAI KÁLVÁRIADOMB FÖLDTANI VISZONYAI. 

KocH Nánponrtól.! 

A cMagyarhoni Földtani Társulatv 1906 március hó 7-én tartott 

szakülésén Lóczy Lagos dr., egyetemi tanár úr a tatai Kálváriadombon 

tett megfigyeléseit ismertette. IEzt az érdekes pontot néhány hónap 

mulva Tata környékére rendezett egyetemi földtani kirándulás alkalmá- 

val magam is megfigyelhettem s édesatyám biztatására elhatároztam, 

hogy behatóbb vizsgálat tárgyává is teszem. Még az év nyarán és 

őszének elején több napot töltöttem Tatán, hol a Kálváriadomb júra 

és kréta-időszaki képződményeiből elég gazdag kövületanyagot sike- 

rült gyűjtenem. Egyetemi tanulmányaim egyelőre megakadályoztak a 

gazdag anyag földolgozásában, úgy hogy csak ezek végeztével, 1908 

őszén foghattam hozzá munkámhoz. Lóczy Lasos dr. cgyetemi tanár úr 

szíves volt a birtokában lévő gazdag kövületanyagot is rendelkezésemre 

bocsátani. Mikor ezért és munkámat támogató szíves utbaigazításáért e 

helyen is köszönetet mondok, nem mulaszthatom el hálámat kifejezni 
édesatyámnak sem, ki mint az egyetemi földtani és őslénytani intézet 

igazgatója lehetővé tette, hogy munkámat itt teljes kényelemben, min- 

den szükséges segédeszköz fölhasználásával végezhessem ; végül LÖRENTHEY 

ImRr dr. egyetemi tanár úrnak, ki édesatyámmal együtt tanácsaival, 

útbaigazításaival volt segítségemre munkámban. Kegyeletes hálával kell 

e helyen megemlékeznem boldogult BaALoGH FERExc tatai kántortanítóról 

is, ki — bár nem volt szakember, — de buzgó és lelkes munkálko- 

dásával, mit a Kálváriadomb rétegeinek átkutatásában és főként kövü- 

leteinek gyűjtésében kifejtett, komoly szolgálatot tett a tudománynak. 

xx 

A tatai Kálváriadomb földtani viszonyairól irodalmilag bővebben ed- 

dig senki sem foglalkozott. Egyes megjegyzéseken és rövid közléseken kí- 

vül alig találunk valamit följegyezve. A régebbi irodalomban BEUDANT- 

1 Előadta a Mh. Földt. Társulat 1909 május 5.-én tartott ülésében. 

Földtani Közlöny XXXIX. köt. 1909. 15 
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nál,! HANTKENnél ? és WINKLERnél ? vannak idevonatkozó adatok. BEUDANT 

és HANTKEN adatait, miután azok régi fölfogáson alapulnak, egészen 

figyelmen kívül hagyhatjuk. WINELER a Gerecse-hegységben végzett föld- 

tani fölvételei alkalmával a tatai Kálváriadombon is tett megfigyeléseket 

munkájában a dachstein-mészkövet, az alsó liaszkorú vörös mészköveket, 

és a fiatalabb képződményeket (congeria rétegek, mésztufa) említi innen. 

Az újabb irodalomban TAEGERnél" és Srarrnál"? találunk a Kálvária- 

domb képződményeiről említést. TAEGER a  Vértes-hegység földtani 

viszonyait tárgyaló munkájában Lóczy professzor szóbeli fölvilágosítása 

alapján összehasonlítás céljából közöl néhány ide vonatkozó adatot. 

Feltünő, hogy Srarr a Gerecse-hegység földtani viszonyaival foglalkozó 

munkájában néhány összehasonlítás céljából tett jelentéktelenebb meg- 

jegyzésen kívül nem foglalkozik a  Kálváriadomb  képződményeivel, 

holott ezek a Gerecse-hegység képződményeivel közeli összefüggésben 

állanak s így részéről több figyelmet érdemeltek volna. 

Lóczy professzor érdekes megfigyeléseinek hatása alatt igyekeztem 

a Kálváriadomb geologiai és paleontologiai viszonyait alaposan áttanul- 

mányozni, hogy ennek az eddig ismeretlen területnek lehetőleg pontos 

leírását adhassam. Munkám geologiai részének eredményeiről fogok 

jelen dolgozatomban előzetes jelentésképen beszámolni. Paleontologiai 

eredményeimet külön dolgozatban óhajtom majd ismertetni, melynek kere- 

tén belül a Gerecsében teendő összehasonlító megfigyeléseimmel kapcso- 

atban újra és bővebben fogok a geologiai viszonyokkal is foglalkozni. 

Mielőtt a sztratigrafiai viszonyok tárgyalásába kezdenék szükséges 

néhány tájékoztató adatot előrebocsátanom. A 166 méter magas Kál- 

váriadomb Tata délkeleti részén, a nagy tó nyugati partja mentén te- 

rül el. Nyugati, északnyugati, északi és északkeleti lankás lejtőit beépi- 

tett területek foglalják el. A fölépítésében résztvevő képződmények kb. 

800 m? területen észlelhetők. Délfelé a Bánhidára vezető útnál tünnek 

el szem elől, míg észak felé az Új-útig követhetők, sőt északabbra a 

1 HANTKEN M. Geol. tanulm. Buda és Tata közt. Math. és termtud. közlemények 

I. köt. 1861. pag. 220 és 222. 

HANTKEN M. Az újszőny-pesti Duna és a fehérvár-budai vasut befogta terület 

földtani leirása. Math. és termtud. közlem. III. köt. 1865. pag. 391. 
HANTKEN M. Az esztergomi barnaszén terület földt. viszonyai. M. k. földt. 

int. évkönyve. 1871. pag 6. 

2 BEuDANT F. G. Voyage mineralogigue et geologigue en Hongrie. 

3 WINKLER B. A Gerecse- és Vérteshegys. geol. viszonyai. Földt. Közl. XIII. 

köt. 1883. pag. 289, 290 és 292. 
4 TAEGER H. Die geol. Verh. des Vértesgebirges. Mitteil. aus d. Jahrb. d. 

kgl. ung. geol Anstalt 1908. pag. 37 és 41. 

5 Srarr I. Adatok a Gerecse hegys. stratigr. és tekton. viszonyaihoz. M. kir. 

földt. intézet évkönyve XV. k. 1907. 
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vár árkában is felbukkannak. Északkeleti határukat a kegyesrendiek 

rendháza alatt vezető út. a keletit a tó partján húzódó kocsiút szabja 

meg, nyugaton pedig a Nagykert-utca felső végén észlelhetők utoljára: 

Szíratigrafliai viszonyok. 

A Kálváriadomb képződményeinek főtömegét júraidőszaki mész- 

kövek teszik, melyek mellett a neokom mészkőnek van még fontos sze- 

repe. A júránál idősebb képződmények közül a felső triász van kép- 

viselve. Ezek mellett a diluviális mésztufa is résztvesz a Kálváriadomb 

fölépítésében. Különösen a júrakorszakbeli mészkövekkel óhajtok bőveb- 
ben foglalkozni, melyek különös figyelmet érdemelnek nemcsak gazdag 

faunájuk miatt, hanem főként azért is, mert úgy a (Gerecse, mint az 

az egész Magyar Középhegység júraidőszaki képződményeinek ismereté- 

hez becses, eddig ismeretlen, a Középhegységen belül egyebütt föl nem 

lelhető adatokat is szolgáltatnak. 

Hölső triász. Dachstein-mészkő. 

A fölső triászt a tatai Kálváriadombon dachsteinmészkő képvi- 

seli, melyre, mint legrégibb képződményre a júra-rétegek települnek. 

Fehér, néhol piszkos, szürkés-fehér vagy sárgásszínű mészkő ez, mely a 

Kálváriadomb nyugati szélét foglalja el. Nem nagy, kb. 200 m? terü- 

leten észlelhető. : Keleti és északkeleti határa a Kálváriadomb nyugati 
lejtőjén kb. a térkép 160-as magassági vonalának megfelelő részén van, 

hol mindenütt a világosvörös színű alsó liászkorú mészkő települ reá. 

Innen lankás düléssel húzódik nyugati irányban a Kálvária-téren át a 

Kocsi-utca felé és egészen a Nagykert-utca fölső végéig követhető. Dél 

felé a Nagykert-utca iránya szabja meg határát, míg északon a Fazekas- 

utcából a kálváriára fölvezető egyik mellékutcában észlelhető utoljára. 

Lehetséges, hogy nyugat és észak felé távolabbi pontokon is megvan 

még, de ezt a beépített területek miatt nem észlelhettem. A Kálvária- 

tér fölső végén vastag padokban van föltárva. Kövületek elég gyakoriak 

benne; a Kálváriadomb oldalán a lekoptatott réteglapokon számos 

Megalodus átmetszete látható." Meghatározható példányt gyűjtenem nem 
sikerült, de Lóczy professzor birtokában több innen származó, jó meg- 
tartású példány van, melyekben FREcH? a Megalodus cfr. Tofanae 

1 E Megalodus átmetszetekről WINKLER is tesz már említést. (I. i. m. 289. 

lap.) a Megalodus trigueter WucF sp.-t véli bennük fölismerni, 
2 FgxcH F. Neue Zweischaler u. Brachiopoden aus der bakonyer Trias. 

Wissensch. Erforsch. d. Balatonsees. I. Bd. 1. Theil. Pal. Anhang. pag. 121. Fig. 
136. és pag. 126. Fig. 140. 

181 
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HOoERN var. gryphoides GümB. és a Megalodus Mojsvári GűmB. alakokat 

ismerte föl. Ezek alapján a Kálváriadomb  dachstein-mészköve a rhüt 

emeletbe helyezendő. 

Júra. 

A Kálváriadomb júra rétegeit nagyobbára vörösszínű mészkövek 

alkotják, melyek a Kálváriadomb kiterjedéséhez viszonyítva nagy terü- 

leten lépnek föl. Faunájuk és települési viszonyaik alapján megállapít- 

ható, hogy úgy az alsó, mint a középső és fölső júra képviselve van. 

A liász képződmények közül az alsót és a középsőt, a dogger képződ- 

mények közül az alsót és a fölsőt találjuk kifejlődve, míg a fölső júra 

faunát tartalmazó rögökben a malm és tithon mutatható ki. 

Alsó liász. 

Az alsó liász két, faunája alapján jól elkülöníthető szintben sze- 

repel a Kálváriadomb területén. Az: alsó szintet világos vörösszínű 

tömött mészkő képviseli, mely főleg brachiopodákat tartalmaz, míg a 

fölső szint cephalopoda-tartalmú sötétebb vörösszínű gumós mészkő 

alakjában van kifejlődve. A két szint között kőzettani szempontból éles 

határt vonni nem lehet, amennyiben legtöbbször az alsó szint világos 

mészköveinek fokozatos sötétülése jelzi az átmenetet. E tény dacára 

sem vehetjük a két képződményt egykorú faciesnek, mert a világos vö- 

rös mészkőben talált ammonitesek a Psiloceras megastoma szintjére 

utalnak, mig a sötétebb vörös mészkőből kikerült ammonitesek kivétel 

nélkül egy fölsőbb szintbe, az Arieliles Bucklandi, illetőleg  Arietites 
rotiformis szintjébe tartoznak. 

1. szint. Világos vörösszínű, tömött, brachiopoda tartalmú mészkő. 

Az ide tartozó mészkövek legnagyobb részt világos vörösszínűek, 

de helyenként rózsaszínű és sárgás-fehér változatban is föllépnek. Csi- 

szolatban tömött kristályos szövetűek crinoideák és foraminiferák szór- 

ványos nyomaival. Felületi elterjedés tekintetében a Kálváriadomb júra 

képződményei között főleg ezek szerepelnek. Összefüggő darabon a déli 

és nyugati lejtőn észlelhetők. Nyugaton a fekvőjüket alkotó dachstein- 

mészkő szabja meg határukat, honnan kelet felé a kálvária kápolnáig 

húzódnak, hol a fiatalabb — cephalopodás — alsó liász-mészkő települ 

reájuk. Déli irányban a zsidó temető előtti elhagyott köfejtő déli ré- 

szén áthaladva a bánhidai-út melletti városi kút felé húzódnak, mig 

északi irányban a Hullám-utcáig követhetők. Kisebb foltban a nagy- 

templom előtt is észleltem, valamint sárgás-fehér változatát a kegyes- 

rendiek rendháza előtt, a hol vetődés mentén közvetlen a neokom- 

mészkő szomszédságában van. E mészköveket, melyeket útkavicsolásra 
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használnak, jól föltárva a déli oldalon a városi kút mellett és északon 

a Hullám-utcával szemközti parasztház udvarán lévő köfejtőkben talál- 

juk, mindkét helyen vastag padokban, melyek vastagsága a déli kő- 

fejtőben összesen kb. 10—12 méterre tehető. 

Kövületek elég gyakoriak e mészkövekben. Nagy mennyiségű bra- 

chiopodán kívül a sztratigrafiai helyzet megállapítása szempontjából fon- 

tos ammonitesek kerültek ki belőlük. A brachiopoda faunát. melyet 

Lóczy professzor és részben Barom FEREnc, más részét a két kőfejtő- 

ben és a kálvária keresztek mellett fölületre bukkanó rétegekből ma- 

gam gyűjtöttem, a következő alakok képviselik. 

Terebratula punctata Sow. 

Terebratula pumctata Sow. var. ovatissima Opp. 

Terebralula, sp. (efr. punclata Sow. var. Andleri OPPp.) 
Terebratula nimbata OrPr. 

Terebratula Beyrichi Opp. 

Terebratula Uhligi Gxy. 
Terebratula juvavica GEY. 

Waldheimia mutabilis Orr. 

Waldheimia Appenminmica ZIrrr. 

lihymehonella, variabílis ScHL. 

hhynchonella Matyasovszkyi Bicen. 

hihynchonella, pseudopolypticha BöcHn. 

Rhhynchonella Greppini Orp. 
hhynchonella inversa OPr. 

hhynchonella Gartieri Orp. 

hhynchonella, cfr. relusifrons Opp. 

Spiriferina alpina OPr. 

Spiriferina, brevirostris OPpp. 

Spiriferina cfr. rostrata BcHL. 

A rossz megtartású ammonitesek közt, melyeket BaároGH FERENC a 

déli kőfejtőben gyűjtött, nagyobbrészt arietitesek szerepelnek a követ- 

kező fajokkal : 

Arietites efr. perspiralus WAHNER. 

Arietites cfr. proaries NEum. 
Arietites cfr. Hungaricus Hau. sp. 

Arietites sp. (cfr. supraspiratus WAHNER) 

Vzen kívül egy közelebbről meg nem határozható Schlotheimia sp. 

egy hatalmas Aulacoceras töredéke és egy Anomia numismalis (Ju-nek 

felismert kagyló került ki a déli kőfejtőből. 

Ha e mészkövek pontos sztratigrafiai helyét akarjuk megállapítani, 
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a brachiopodákra már azért sem támaszkodhatunk, dacára nagy meny- 

nyiségben való előfordulásuknak, mert azonos alakokat néhány példány- 

ban a felső szint mészköveiben is találtam. A brachiopodák e rétegek- 

nek csak az alsó liászba való tartozását teszik kétségtelenné, míg a 

szint megállapításánál az ammoniteseket kell tekintetbe vennünk. Ezek 

alapján pedig, ha az északkeleti Alpesek alsó liász képződményeinek kifejlő- 

dését tartjuk szem előtt, mészköveink abba a szintbe helyezhetők, melyeket 

ott a Psiloceras megastoma és Artelites proaries jellemeznek s mely szint 

a középeurópai júraövben az ÁArietites lagueus által jellemzett oolithos 

szintnek és a Schlotheimia amgulala szint alsó részének felel meg." 

2. szint. Vörös színű, cephaloroda tartalmú mészkő. 
E szintbe tartozó mészkövek az alsó szint mészkövejnél jóval söté- 

tebb színűek. A húsvörös szín az uralkodó, de világosabb vagy sötétebb 

átmenetek sem ritkák. Makroszkopikusan gumós szerkezetűnek mond- 

hatók, míg vékonycsiszolatban kristályos szövetűek. 

Felületi elterjedésük jóval csekélyebb mint az alsó szint mész- 

köveié. Nagyobb foltban a kálvária-kápolna körül észlelhetők az alsó 

szint mészköveire települve, honnan keletre a zsidó temető felé húzód- 

nak és az itteni elbagyott kőfejtő alsó, nagyobbik gödrének északkeleti 

részén vastag padokban föltárva találhatók. 

Felületre bukkannak még a város északi részén, a zsidó templom 

környékén és az előtte elterülő Erzsébet-téren. Az Erzsébet-liget alatt 

szintén e mészkövek terülnek el, a mit ásások alkalmával innen ki- 

került kövületpéldányok igazolnak. Kis foltban az alsó szintbe tartozó 

sárgásfehér színű mészkő mellett a rendház előtt és a kálvária keresz- 

tektől észak felé a Hullám-utea előtt észlelhetők e mészkövek. Függé- 

lyes kifejlődésük az elhagyott kőfejtőben figyelhető meg. Az itt föltárt 

padok alatt ugyanis az alsó szint világos vörös mészköveit, fölöttük 

pedig a sötétvörös, crinoideás középső liász mészköveket találjuk, mely 

határrétegek között helyetfoglaló padok vastagsága összesen 5—6 méter. 

Kövületek e mészkövekben gyakoriak, különösen ammonitesek, 

melyek mellett egyéb cephalopoda és brachijopoda is található. A kövü- 

letek nagy részét, többnyire apróbb, töredékes péidányokat a kápolna 

körül magam gyűjtöttem, míg nehány szebb megtartású ammonites a 

mai Erzsébet-liget területéről, a régi Ótemető-térről került ki.? A meg- 

határozható alakok a következők : 

1 V. ö WAHNER: Zur heteropischen Differenzirung des alpinen Lias. Ver- 

handlungen der geol. Reichsanst. Wien 1886. pag. 168. 

2 E jó megtartású ammonitesek a kegyesrendi gimnázium birtokában vap- 

nak. DoRwNYArI BÉLA rendi tag közbenjárására a gimnázium igazgatósága szíves volt 

ezeket rendelkezésemre bocsátani, mért is úgy DoRNYAI BÉLA úrnak, mint az igaz- 

gatóságnak e helyen is köszönetet mondok. 
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Terebratula Beyrichi Opr. 
Terebratula nimbala Orr. 

Phylloceras eylindricum Sow. sp. 

Piylloceras sp. ind. 
Arielites Conybeari Sow. sp. 
Arietites cfr. Corcdieri CANAv. 

Arietites sp. (A. semisulcatus Y. et B. alakköréből). 

Arietites (A. spiratissimus Ov. sp. alakköréből). 

Aritetites sp. ind. 

Aegoceras sp. ind. 

. Schlotheimia Boucaultiana dORB. sp. 

Schlotheimia sp. ind. 

Tmaegoceras Lacorddiret MICHELIN Sp. 

Aulacoceras sp. ind. 

A fölsorolt fauna legtöbb alakja az északkeleti Alpesek Artetites 

rotiformis és a középeurópai juraöv Artelites Bucklandi szintjéből isme- 

retes.! Éppen ezért e vörös, cephalopodás mészköveket az alsó liász 

alsó felének legfölső szintjébe, az Arielites rotiformis, illetőleg Arietites 

Bucklandi zónájának megfelelő szintbe soroljuk. 

Középső liász. Sötétvörös színű, crinoideás mészkő. 

Az ide tartozó mészköveknél a sötétvörös szín uralkodó, de he- 

lyenként a színárnyalatok egész sorozatát mutatják. Egészen világos, 

sárgásszínű és tömöttebb szövetűnek látszó darabok mellett durvább 

szemcsés rózsaszínű és világos vörös darabok is láthatók, míg a mál- 

lottabb részek vörös foltokkal tarkázottan fehérek. Néhány csiszolatban 

durva kristályosan szemcsés szövetűnek látszanak. Mikrofaunájuk igen 

gazdag, főleg crinoideákban bővelkedik, de foraminiferák sem ritkák. 

Felületi elterjedésük nem nagy. A Kálváriadomb több helyén buk- 

kannak a fölületre, de mindenütt aránylag kis területen. A déli kőfejtő- 

ben közvetlenül a világos vörös alsó liász mészkövekre települve talál- 

juk. A kőfejtő bejáratánál az uralkodó sötétvörös színben láthatók, míg 

a kőfejtő nyugati oldalán föltárt padjaik világosabb színűek. 

Többi előfordulási helyén mindenütt az alsó liász második szint- 

jének mészköveire települ. Ezt jól észlelhetni a zsidó temető előtt el- 

terülő elhagyott kőfejtőben, melynek északi kisebb gödrét sötétvörös színű 

padjai foglalják el. A város északkeleti oldalán, a Fazekasutca északkeleti 

végétől a kegyesrendiek rendháza felé húzódó domboldalon körülbelül 

1 7. 6. WÁHNER i. m. 
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50—60 lépésnyi darabon ugyanezek a mészkövek bukkannak elő vastag 

padokban. A rendház kertjének sarkánál, a Csurgó-kúttól a Tanoda-térre 

fölvezető ösvény mellett a kis foltban reájuk települő felső dogger rétegek 

szabják meg határukat, mig északnyugat felé a Fazekas-utcán túl, az 

Úri-utcával szemközti uradalmi épület tövében észlelhetők még. A erinoi- 

deás mészkövek az említett domboldalon kőzetanyagban különösen vál- 

tozatosak; különböző színárnyalatok mellett a szöveti kifejlődésben is 

eltéréseket mutatnak. A sötétvörös szín azonban itt is uralkodó, világo- 

sabb vagy egészen fehér foltok evvel mintegy váltakozva lépnek csak 

föl, úgy hogy a kőzetanyag és a szín sokféleségét talán a különböző 

fokú mállás eredményének kell tekintenünk, s nem lehet más korú kép- 

zödmények jelenlétével összefüggésbe hoznunk, annál kevésbbé, mert a 

kőzet mindegyik félesége ugyanazokat a szerves maradványokat tartal- 

mazza. A crinoideás mészköveknek az alsó liász második szintjének mész- 

köveire települését itt közvetlenül nem észlelhetjük, de a dűlési viszo- 

nyok sejtetni engedik, hogy az Erzsébet-téren és a zsidó templom előtt 

fölbukkanó rétegek fekvőjüket teszik. Kis foltban észlelhetők még a 

kálvária keresztek alatt, azoktól kissé észak felé, hol szintén többféle 

színárnyalatúak. A déli köfejtőben és a zsidó temető előtt sötétvörös, 

gumós alsó doggerkorú mészkövek vannak fölöttük, a rendház alatt a 

fölső dogger mangános mészkövei települnek reájuk. Vastagságuk e he- 

lyeken 2—3 méterre tehető. 

Kövületek e mészkövekben általában nem gyakoriak; a déli kő- 

fejtőben semmit sem, a zsidó temető előtt pedig csak egy közelebbről 

meg nem határozható halfogat találtam. A rendház alatti padok azon- 

ban elég sok szerves maradványt tartalmaznak, de itt is csak nehezen 

gyűjthetők fölismerhető példányokban. Faunájuk a crinoidea maradvá- 

nyok mellett főként brachiopodákból áll, de néhány kagyló- és ammo- 

nites-töredéket is sikerült gyűjtenem. A gyűjtött anyagban, a következő 

alakokat határoztam meg: 

Pecten sp. (cfr. P. Ponzii GEx.) 
Diotis sp. (ecfr. D. janus MEweGn. sp.) 

Terebratula cfr. Aspasia MEwxeGn. 

Terebratula sp. ind. 

Spiriferina? sp. ind. 

Phylloceras sp. (a Ph. Meneghinii GEm. alakköréből). 

Belemmites sp. ind. 

E mészkövek sztratigrafiai helyének megállapításánál első sorban 

a Terebralula Aspasia MEsEGH. nagy mennyiségét kell tekintetbe ven- 

nünk. Igaz ugyan, hogy ez a brachiopoda aránylag nagy függőleges el- 

terjedésénél fogva kiinduló pontul nem szolgálhatna. Szem előtt kell 
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azonban tartanunk azt, hogy a mediterrán juraövben a Terebratula 

Aspasia MEwEGn. kifejlődésének tetőpontját a középső liászban éri el, 

s hogy a tatai vörös crinoideás mészkövekben mellette — bár közelebb- 
ről meg nem határozható — de határozottan a középső liászra utaló 

más alakok nyomait is észleltem. Már ezek a tények is igazolják e 

mészköveknek a középső liászba tartozását, de erre az eredményre vezet 

a települési viszonyok megfigyelése is. Alattuk legtöbb helyen a cBuck- 

landiv szintbe tartozó mészkövek, míg fölöttük a déli kőfejtőben és a 

zsidó temető előtt alsó dogger mészkövek vannak. Ezt tekintetbe véve; 

mészköveinket csak a középső vagy fölső liászba helyezhetjük. A fölső 

liász képződményei a Magyar Középhegységen belül egészen más fácies- 

beli és faunistikai kifejlődésűek, úgy hogy ezeknek szem előtt tartásá- 

val a szóban forgó vörös cerinoideás mészköveket a középső liászba 

soroljuk. A közelebbi szint pontos megállapítására gyűjtésünk nem elég- 

séges ugyan, de az analogiák alapján ezek a rétegek inkább a középső 

liász alsó részére utalnak. 

Alsó dogger. Barnavörös színű, gumós, tűzkőtartalmú mészkő. 

Azokat a barnavörös színű mészköveket soroltam ide, melyek a 

Kálváriadomb területén a középső liászkorú erinoideás mészkő fölött 

néhány kis foltban észlelhetők. Az eddig tárgyalt mészkövektől már 

sötétebb vörös színükkel is elütnek, de jól jellemzik a bennük föllépő 

világosabb színű és tömöttebb szövetű gumók is. Vékonycsiszolatban e 

mészkövek is durva szemcsés szövetűek. Mikrofaunájuk igen gazdag és 

változatos, erinoideákban és foraminiferákban dús. Kis darabon föltárva 

a déli kőfejtő déli oldalán a középső liász mészkövekre települve talál- 

juk őket, ezenkívül a kőfejtő előtt a városi kút felé néhány lépésnyi 

területen szintén fölületre bukkannak. Határukat a kút felé vékony tűz- 

kőréteg jelzi, mely fölött már a neokom mészkő következik. Igen kicsi, 

alig néhány négyzetméternyi darabja tünik elő a zsidó temető előtti 

felső gödör északnyugati oldalán a középső liász rétegek közé mintegy 

beleékelve és még egy kis darabkája a Hullám-utca szélén, az ÉÉNy 

DDK-i irányú hosszvetődés mentén a neokom mészkő közvetlen szom- 

szédságában. Tűzkövek az utóbbi helyeken nem észlelhetők. Függőleges 

elterjedésük igen csekély, felületre bukkanó rétegeik vastagsága alig 

!/2 méter, a deli kőfejtőben pedig legföljebb 1—1!2e méter. A déli kő- 

fejtő előtt föllépő tűzkő téglavörös színű, helyenként sárga, vagy fehéren 

foltos. Több vékonycsiszolatát vizsgáltam át mikroszkopium alatt, de 

semmi olyan nyomot sem találtam, a mi szervezetek jelenlétére engedne 

következtetni. 

Kövületek e mészkövekben nem gyakoriak, csak néhány példányt 
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sikerült gyűjtenem a déli kőfejtő előtt a városi kút ásása alkalmával 

kikerült darabjaiból és a zsidó temető előtti rétegeiből, de a gyűjtött 

példányok legtöbbje annyira mállott, agyagos kőzetanyagú, vagy töre- 

dék, hogy pontosabb meghatározásuk nem lehetséges. Néhány jobban 

fölismerhető példányt Lóczy professor is gyűjtött. A rendelkezésemre 

álló kövületanyagban a következő alakok ismerhetők föl: 

Phylloceras baconicum HANTK. et PRINZ. 
Phylloceras ullramontanum Zarr. 

Phylloceras sp. ind. 

Harpoceras sp. ind. 

Stephanoceras (rervillei S0w. sp. 

Stephamoceras sp. ind. (St. (rervillei Sow. sp alakköréből). 

Slephamoceras sp. ind. 
(Goeloceras efr. longalvum VACcEK. 

Nautilus sp. ind. 

Belemmites sp. (efr. B. Didayanus d"ORB.) 

Ezen kívül egy közelebbről még meg nem határozott braehiopoda 

és egy Aplyehus sp. is van a gyűjtött anyagban. 

A fölsorolt alakok legtöbbje határozottan az alsó doggerra jellemző ; 

a Phylloceras baconicum HANTK. et Pgiwsz, a Phylloceras ullramonta- 

num Zirr. és a Coeloceras longalvum VAcExk-ra utaló alak a mészkövek 

alsó dogger korára vallanak. Mellettük azonban egyetlen jó megtartású 

példányban a Slephanoceras (rervillei Sow. sp. is szerepel, mely már 

a dogger egy felsőbb (dogger 7) szintjére utalna. Ennek dacára azonban 

a fönt említett alsó dogger-alakok gyakoribb voltát tekintetbe véve, 

mégis az alsó doggerba sorolom ezeket a inészköveket, annál is inkább, 

mert a Magyar Középhegységben hasonló tűzkőtartalmú rétegek egye- 

bütt (Csernye) is, eltekintve az idősebb liász.tűzkőrétegeitől és a tithon 

tűzkő gumóitól, alsó doggerkorúak. Nem tartom azonban lehetetlen- 

nek, hogy rétegeink az alsó dogger fölső részébe tartoznak, a mit egye- 

lőre a gyüjtött kövületanyag alapján megállapítani nem lehet. 

Hölső dögger. Mangántartalmú mészkő: 

A fölső dogger csak egyetlen ponton, a rendház kertjének sarká- 

nál, a Tanoda-térről a Csurgókúthoz levezető ösvény bal oldalán ész- 

lelhető, hol a középső liász mészkövekre települ, fölötte pedig az ösvény 

jobb oldalán a mésztufa fekszik. Ide soroltam a középső liász mész- 

kövekre települő mindama mészköveket, melyek különböző színükkel 

eltérnek ugyan egymástól, de mindegyik féleségükre a mangántartalom 

jellemző. A mangántartalom az alsó rétegekben csekély, de fölfelé növe- 
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kedik. Legalul világos vörös színű mészkő található, mely vékonycsiszo- 

latban tömött szövetet mutat a mangánnak nyomaival. Följebb egy 

szintén vörös színü, de mangánszemcsékkel sűrűn pontozott féleség követ- 

kezik, mely vékonycsiszolatban igen gazdag mikrofaunát mutat. Még 

följebb egyenletesen szürke színű, tömött mészkövet találunk, mely 

szürke színét a vékonycsiszolatban jól észlelhető sűrűen álló mangán- 

szemcséktől nyerte; végre legfölül mangánnal egészen átitatott tégla- 

vörös színű, tömött mészkő foglal helyet, mely nagy mangántartalma 

következtében helyenkint egészen fekete. A rétegek összes vastagsága 

112—2 méterre tehető. 
Kövületek csak a legfölső rétegekben találhatók. Jól fölismerhető 

példányt nagyon nehéz gyűjteni, mert vastag mangánkéreg vonja be 

azokat, kőzetanyagukat pedig kalciterek járják át, minek következtében 

igen könnyen apró darabokra esnek szét. Igen szépen megtartott ammo- 

nitest gyűjtött ezekről a rétegekből DoRwnyarx BÉLA ; ez a példány a P/wllo- 

ceras disputabile Zrirr. fajjal azonos.! Több töredékes példány szintén e 

fajra emlékeztet, míg egy kisebb töredék a héjdíszítés alapján Lytoce- 

ras efr. Adeloides KuDERx. sp.-nek bizonyult. A Piiylloceras díisputabile 

Zirr. jelenléte kétségtelenné teszi a rétegek fölső doggerbe tartozását; 

erre utal a Lyloceras Adeloides KuDERN. sp.-el azonosítható töredék is. 

A közelebbi színt pontos megállapítására azonban gyűjtésünk nem 

elégséges. 

Malm és tithon. 

A felső júra-képződményeket a Kálváriadomb területén egyetlen 

ponton figyelhetjük meg, a zsidó temető mellett elterülő neokom kőfejtő 

északnyugati oldalán. A szürkészöld színű neokom mészkövektől min- 

den oldalról körülvéve, azokba mintegy beágyazva más színű és szövetű 

mészkövekből álló rög fekszik. Különböző kőzetanyagú mészkövek alkot- 

ják ezt a rögöt, melyek legnagyobbrészt sötétvörös színűek és tömött 

szövetűek, de e mellett rózsaszínű és sárgásfehér darabok is vannak. 

E különböző mészkövek nem elkülönült rétegekben, hanem keverve fordul- 

nak elő. Némi rétegzettséget legfeljebb a táblákban fejthető sötétvörös 

mészkövön látni. A nagy templom mellett, HÁBER kötélgyáros szőlőjé- 

ben a talajmunkálatok alkalmával ugyanilyen mészköveket találtak igen 

sok kövülettel. A szőlő altalaját mindenütt a neokom mészkő teszi, 

miből azt következtetem, hogy ez a felső júra rög is hasonló körülmé- 

nyek között a neokom mészkőbe beágyazva fekszik. A felső júra rög 

1 DoRwNYAI BÉLA úr volt szíves meghatározás céljából rendelkezésemre bo- 
csátani. 
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mészköveinek különböző féleségeiből több vékonycsiszolatot készíttettem, 

de gazdag és változatos mikrofaunájukkal közelebbről még nem foglal- 
koztam, csak annyit figyeltem meg, hogy crinoideákat tartalmaz. 

E rögök kövületeket bőven tartalmaznak. Lóczy professzor igen 

gazdag kövületanyagot bocsátott rendelkezésemre, melynek egy részét 

ő maga és BarocH FERENc gyűjtötte, más része pedig HÁBER kötélgyáros 

révén került birtokába. A zsidó temető melletti rögben én is számos jó 

megtartású példányt találtam. A gazdag faunát eddigi meghatározásaim 

szerint a következő alakok alkotják: 

Trochocyatus cfr. truncatus Zirr. 

Phyllocrinus sp. ind. 

Eugentacrinus sp. ind. 

Balamocrinus sp. (efr. subleres MüNsr.) 

Terebratula (Pygope) sima Zruscnw. 
Terebratula (Fygope) diphya Cotu. sp. 

Terebratula (Pygopc) Bouci. ZEUSCRN. 

Terebratula (Pygope) triangulus Law. 

Terebratula datensis FPavnz. 

Terebralula himercensis GEw. 
Terebratula Bilimeki SvEss. 
Terebratula cfr. carpathica Zvir. 

Placunopsis tatrica ZITrT. 

Pecten cinguliferus Zirr. 

Pecten polyzonites GExw. 

Modiola puncíiatostriata 2177. 

Neaera Picleti Z1rr. 
Spinigera? sp. ind. 

Scurria? sp. ind. 

Phwylloceras 
Phylloceras 

Phylloceras 

Phylloceras 

Phwylloceras 

Phylloceras 

mediterraneum NEUM. 

isotypum BENECcK. sp. 

empedoclis GExw. 

silestacum OPP. sp. 

serum OpPp. sp. 

Kochi Orr. sp. 

Plwylloceras consanguineum GEm 

Phylloceras ptychoicum ON. sp. 

Phylloceras ecfr. plychosloma BENECK. sp. 

Phylloceras Kudernalschi Hav. var. nov. 

Phyiloceras sp. ind. 

Lytoceras montanum Opp. sp. 

Lytoceras sutile OpP. sp. 
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Lytoceras guadrisulcalum DORB. sp. 

Lytloceras Liebigi Orp. sp. 
Lytoceras efr. municipiale Orp. sp. 
Lyloceras cfr. Liebigi OPp. sp. var. strambergensis ZAIrTT. 
Lytoceras sp. ind. 
Neumayria efr. compsa Orp. sp. 
Oppelia sp. (0. Waageni Zirr. alakköréből.) 
Oppelia sp. (cfr. Folgariuca Orr. sp.) 
Oppelia sp. ind. 
Haploceras elimalum Orr. sp. 
Haploceras Staszyczii ZEUscHw. sp. 
Haploceras tithonium Oppe. sp. 
Haploceras carachtheis ZEuscHw. sp. var. subtilior ZIrr. 
Haploceras sp. ind. 

Ölcostephanus groteanus Orp. sp. 
Olcostephamus sp. (efr. Negreli Marn. sp.) 
Ölcostephanus cfr. pronus Orp. sp. 
Perisphinctes Richteri Opp. sp. 
Perisphinctes transitorius Ope. sp. 
Perisphinctes contiguus Car. sp. 
Perisphinctes cfr. Albertinus Car. sp. 
Perisphinctes Colubrinus REINROK. sp. 
Perisphinctes exornatus Car. sp. 
Perisphinctes efr. liclor Fowr. sp. 
Perisphinctes nebrodensis Gam. 
Perisphinctes sp. (cfr. haliarchus Num.) 
Perisphinctes cfr. acer NEum. 
Perisphinctes cfr. serranus CaANav. 
Perisphinctes Bocconi GEum. 

Perisphinctes plebejus Num. 
Perisphinctes Pasinii Gmm. var. balderoides Cawav. 
Perisphinctes sp. ind. 

Hoptlites Galysto DORB. sp. 
Hoplites microcanthus Orp. sp. 
Hoplites abscissus Opp. sp. 
Hoplites carpathicus Zarr. sp. 
Hoplites cfr. Köllickeri Opp. sp. 
Hoplites sp. ind. 

Simoceras prateres CANAV. 
Simoceras Favarense GEm. 
Simoceras sp. ind. 

Peltoceras tramsversarius Ore. sp. 
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Peltoceras sp. ind. 

Aspidoceras acanthicum Opp. sp. 

Aspidoceras Rogoznmicense ZEUscHN. sp. 
Aspidoceras avellanum Zarr. 

Aspidoceras insulanum Gem. 

Aspidoceras insulanum GEM. var. nov. 
Aspidoceras cyelotum Orp. sp. 

Aspidcceras circumspinosum On. sp. 

Aspidoceras efr. Wolfi Neum. 
Aspidoceras Montisprimi CaANav. 

Aspidoceras Deáki HERB. 

Aspidoceras sp. (cfr. episum Opp. sp.) 

Aspidoceras cefr. iphiceroides WaAAG. 

Aspridoceras allanense DORB. sp. 

Aspidoceras cfr. Helymense GExm. 

Aspidoceras oegir OPppP. sp. 

Aspidoceras Uhlandi Orr. sp. 

Aspidoceras Uhlamdi Orr. sp. var. extuberata CaANAv. 

Aspidoceras Uhlamndi Orp. sp. var. nov. 

Aspidoceras Choffati P. DE LoRroL. 
Aspidoceras sp. ind. 

Waagenia hybonota Orr. sp. 

Aplychus punctatus Votz. 

Aplychus cfr. exsculpius SCHAUR. 

Aptychus cfr. latus PARK. 
Aptychus Beyrichi Orr. 

Nautilus cfr. sexcarinatus PIcT. 

Belemnites cfr. strangulatus ON. 

Belemnmites cfr. Zeuschneri Orr. 

Belemnmites cfr. conophorus Orr. 

Belemnites cfr. ensifer Orp. 
Belemnites efr. semisulcatus Müxsr. 

Belemnites sp. ind. 

A fölsorolt fajok legtöbbje a malm felső szintjére, az Aspidoceras 

acanthicum OrPp. sp. jellemezte, sacanthicus rétegekv-re és az alsó 

tithonra utal. E mellett azonban a malm alsó szintjére, a ctransversarius 

rétegekre jellemző nébány faj (Peltoceras transversarius OPP. Sp., 

Aspidoceras oegir Opp. sp.) is található. Előfordulnak még felső tithon- 

fajok is, leginkább azonban olyanok, melyek vagy az alsó tithonban 

vagy az alsó neokomban is megvannak. 

Határozott szinteket a különböző szintekre utaló fajok jelenléte 
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dacára sem állapíthatni meg, mert a rögök különböző színű mészkövei- 

ben a malm szintjeire utaló fajok együtt fordulnak elő az alsó és felső 

tithon- fajokkal. 

Valószínű, hogy ha e felső júrarétegeket eredeti fekvésükben és 

nagyobb területen tanulmányozhatnám, a fauna alapján itt is határo- 

zott szinteket különíthetnék el. Eddigi vizsgálataim alapján azt állapít- 

hatom meg, hogy a szóban forgó mészkőrögöknek kevert faunájuk van, 

melyben különösen nagy mennyiségben az svacanthicus rétegekrev és 

az alsó tithonra jellemző fajok szerepelnek, de a etransversarius réte- 

. gekv-nek és a felső tithonnak néhány faja is képviselve van. 

Paleontologiai eredményeim tárgyalásánál természetesen bővebben 

fogok ezekkel a kétségtelenül érdekes faunájú rögökkel foglalkozni, me- 

lyek annál is inkább különös figyelmet érdemelnek, mert a Magyar 
Középhegység területén hasonló kifejlődésű és faunájú képződmények 

eddigi ismereteink szerint sehol sincsenek. 

Annak magyarázatára, hogy a felső júrarögök miképen jutottak 

mai helyzetükbe, a neokom mészkövek közé, Lóczy professzornak azt a 

felfogását fogadhatjuk el, hogy a neokom tenger transgressziójával kap- 

csolatos hullámmozgásoktól alámosott partok lezuhantak és a tenger 

iszapjába jutva egy részük egészben visszamaradt, legnagyobb részük 

azonban nyomtalanul elpusztult. 

Neokom. Glauconit-tartalmú mészkő. 

A juraképződmények mellett a Kálváriadomb fölépítésében fontos 

szerepük van a kréta időszaki képződményeknek is. Többnyire zöldes 

színű, de helyenkint világosvörös, ibolyavörös, világosabb és sötétebb 

szürke mészkövek, melyek vékony csiszolatban durva kristályosan szem- 

csés szövetűek, a zöldesszürke darabokban különösen sűrűn észlelhető 

glauconit szemcsékkel. Crinoideákat ezek a mészkövek is tartalmaznak. 

Nagyobb területen és tetemes vastagságban a Kálváriadomb északi és 

északkeleti oldalán figyelhetők meg, hol két ÉÉNy—DDK-i irányú vető- 

dési vonal közti területet foglalnak el. A Hullám-utcában, a Fazekas- 

utca középső részén és a katholikus temető felé vezető utcákban több 

helyt felületre bukkannak. Mint jó épületkövet több köfejtőben fejtik. 

Ezek egyike a zsidó temető mellett van, több nagyobb feltárás ettől 

északra, a Kálvária-utca mellett és egy kisebb a kegyesrendi gimnázium 

előtt. Mindegyik kőfejtőben vastag padokban látjuk e mészköveket, me- 

lyek összes vastagsága tetemes, 40—50 méterre is tehető. A Kálvária- 

domb déli oldalán, a városi kút körül ugyanilyen mészköveket találunk 

az alsó dogger-rétegekre települve, északon pedig a vár árkában vastag 

padjaik bukkannak elő, a várfalaknak alépítményét képezve. 
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Lóczy professzor és BaroGm FERENC több kövületet gyűjtött e 

mészkövekből, néhány példányt én is találtam 4 zsidó temető melletti 

kőfejtőben. A szilárd kőzetből a kövületek nebzen szedhetők ki ép 

állapotban, a legtöbb töredékes. A következő alakokat sikerült megköze- 

lítőleg meghatározni: 

Terebralula efr. dyphioides DORB. 

Terebratula cfr. hippopus BRöMER. 

Terebralula efr. Moutoniana DORB. 
Terebratula cfr. carnea Sow. 

Terebratula cfr. depressa Lam. 

Terebratula efr. obesa Sow. 

Terebratula cfr. Dutempleana D"ORB. 

Terebratula cfr. semiglobosa Sow. 

Terebratula cfr. capillata D ARcHIac. 

Terebratula sp. (efr. sulcifera. MoRRis) 

Terebratula sp. ind. 

Waldheimia cfr. faba DORB. sp. 
Waldheimia cfr. celtied MonRis. 
Waldheimia cfr. tamarindus Sow. sp. 

Waldheimia sp. ind. 

Ahynchonella cfr. plicatilis Sow. 
Phylloceras (-alypso DÖORB sp. 

Phylloceras semisulcatum DORB. sp. 

Phylloceras sp. (Ph. tortisulcatum DORB. sp. alakköréből.) 
Phylloceras 8p. ind. 

hytoceras (Tetragonites) sp. (a L. Duvalianum DORB. sp. 

alakköréből). 

Hoplites (Parahoplites) sp. (cfr. H. angulicostatus DORB. sp.) 

Hoplites sp. ind. 

Nautilus sp. (a N. neocomitensis DORB. alakköréből). 
Nautilus sp. (a N. triangularis Mourn. alakköréből). 

Belemmites sp. ind. 

Néhány közelebbről meg nem határozható ammonites példány és 

két halfog is van még a gyűjtött anyagban. 

E fauna mészköveinknek neokom korát kétségtelenné teszi, a 

közelebbi szint megállapítása azonban már nehézségekbe ütközik. A föl- 

sorolt alakok legtöbbje határozottan az alsó neokomra utal; a Phyllo- 

cecras Calypso DORB. sp., a Phylloceras semisulcatus D"ÖRB. sp. és a 

Terebratula dyplhioides Dp"ORB. olyan fajok, melyek az alsó neokomra, 

annak legalsó, a felső tithonnal határos szintjére jellemzők. A Hoplites 

( Parahoplites) angulicostatus D"ORB. sp. jelenléte azonban már magasabb 
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szintre utalna (hauterivien). A rendelkezésemre álló kövületanyag, annak 

rossz megtartású, közelebbről alig meghatározható példányai nem elégsé- 

gesek pontos kormeghatározásra. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a 
közeli Gerecse hegységben, mint azt HormawNwn! kimutatta, az alsó neokom 

határozottan meg van, nem látszik lehetetlennek az a föltevésem, hogy 

a tatai neokom mészkövek ugyancsak alsó neokom-korúak. Ennek egé- 

szen biztos eldöntése természetesen csak jobb kövületanyagon végzendő 

behatóbb vizsgálatok alapján lesz lehetséges. 

Mésztufa. 

A neokom mészkövekkel lezárul a Kálváriadomb másodidejű kép- 

ződményeinek sorozata. A fiatalabb képződmények közül a diluvialis 

mésztufa járul még hozzá a Kálváriadomb fölépítéséhez. A nagy tó 

felé eső keleti lejtőt foglalja el tetemes (30—40 m) vastag tömegben. 

A katholikus temető mellett az ÉÉNy—DDK-i. irányú hosszvetődés 

mentén a neokom mészkövek szomszédságában találjuk, kelet felé le- 

húzódik a tó partjáig, észak felé pedig a rendház kertje alatt egészen 

a Tanoda-térről a Csurgó-kúthoz levezető ösvényig. A katholikus temető 

s a kegyesrendi gimnázium közötti kőfejtőben fejtik. 

Keletkezését a mésztufa a diluviumban működött források munká- 

jának köszönheti, melyek az ÉÉNy— DDK-i irányú vetődés mentén tör- 

hettek elő. A mésztufa vastagsága sejtetni engedi, hogy igen bővizű, 

hatalmas források lehettek ezek. Az északkelet felé leszakadt területen 

több helyt találunk még mésztufát, így a nagy tó keleti, tóvárosi part- 

ján s a grófi angolkertben, a mi azt bizonyítja, hogy a vetődési vo- 

nallal párhuzamos tektonikai vonalak mentén is törhettek föl források. 

A nagy tó vizét tápláló s az angolkertben levő működő források, me- 

lyek szintén ilyen törési vonalak mentén törhetnek a fölületre, mész- 
tufa lerakását ma is végzik." 

Települési viszonyok. 

Az idősebb képződményekből fölépített tatai Kálváriadomb, mely a 

Gerecse-hegység elszakadt rögének tekinthető, minden oldalról fiatalabb 

képződményektől körülvéve, teljesen elszigetelten fekszik. Képződményei- 

1 HormaNw K. Jelentés az 1883. év nyarán a Duna jobb partján Ó-Szőny 

és Piszke közt foganatosított földtani felvételről. Földt. Közl. XIV. köt. 1884 pag. 

185. és 186. 

2 A tatai mésztufával behatóbban dr. KoRmos TIVADAR kir. geologus foglal- 

kozott. Vizsgálataiuak eredményeiről a Földtani Társulat 1906 márczius 7-én tar- 

tott szakülésén számolt be. (Föld. Közl. 1906. pag. 207.) 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 19 
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nek települési viszonyai a 

legtöbb helyen jól észlelhe- 

tők, úgy hogy a sztrati- 

grafiai sorrend megállapítá- 

sánál a fauna mellett ezekből 

is következtetéseket vonha- 

tunk. Az elszigetelt kis rög 

rétegei természetesen  ere- 

deti helyzetüket nem tar- 

tották meg, a vetődések és 

törések, melyek területén 

észlelhetők, erősen befolyá- 

solták a települési  viszo- 

nyokat. Két ÉÉNy—DDK-i 

irányú — hosszvetődés szeli 

át területünket; az egyik a 

Hullám-utca elején át a 

zsidó temető felé, a másik a 

Tanoda-tértől a katholikus 

temető felé halad. A két 

vetődés közti területet a 

neokom mészkő lezökkent 

tömege foglalja el, ettől 

délnyugatra és északkeletre 

lévő területeken pedig a 

többi képződmények helyez- 

Törmelékkel — kednek el. 

TESTES A neokom mészkőkom- 

plexumtól délnyugatra a kál- 

vária kápolna körülötti terü- 

Katbolikus leten a képződmények tele- 

merenető pülési viszonyai a  követ- 

kezők. 

A — dachstein-mészkő a 

Kocsi-utcánál 198 felé dűl 

9. 5".kal. Felületre bukkanó 

rétegei mindenütt ezt a 

dűlést mutatják. A  dach- 

stein mészkőre az alsó liász 

1. szintjének világos vörös 

színű mészkövei települnek, 

a mi a nyugati lejtőn ész- 

B Kocsi-utca 

Zsidó temető 

Nagy tó 
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lelhető. Dűlésük változó. Mig a nyugati lejtőn a fekvőjüket tevő dach- 

stein-mészkővel azonos dűlésűek és a déli kőfejtőben is nyugatnak 
dűlnek 18t felé 13" alatt, addig a Hullám-utca előtt és az itteni ház 

udvarán 2—32t felé dűlnek 12—13" szög alatt, a zsidó temető előtt 

levő kőfejtőben pedig 5—6? felé 3—4£ fokkal, tehát a nyugati dűléssel 

ellenkező, északkeleti, illetőleg keleti irányba. A Kálváriadomb tetején 

a kápolna és a keresztek között észlelhető a nyugati irányú dűlésnek 

hirtelen keleti irányúvá változása. 

Az alsó liász második szintjének mészkövei mindenütt, hol a terüle- 

ten megvannak, az alsó szint mészköveire települnek. Jól szembeötlő 

ez a település a kápolnánál és a zsidó temető előtti kőfejtőben; mind- 

két helyen keletnek dűlnek, az utóbbi helyen 5—6t felé 207 szög alatt. 

A középső liász ecrinoideás mészkövei a zsidó temető előtt az alsó liász 

második szintjének mészköveire a déli kőfejtőben ellenben az első szint 

mészköveire települnek, ott kelet felé, itt nyugat felé dűlő rétegekben. 

Az alsó doggerkorú mészkő a középső liász mészkőre települ, a mi 

a déli kőfejtőnél figyelhető meg. Rétegei itt 192 felé düűlnek 259" szög 

alatt. Ugyanilyen dűlésű a fölötte lévő neokom mészkő is. 

A kálvária-kápolna körülötti területen, mint a dűlési viszonyokból 

kitünik, a juraképződmények egy ÉÉNy—DDK-i irányú vonal mentén 

ellenkező dűléssel helyezkednek el, azt a benyomást keltve, mintha egy 

lapos antiklinálissal lenne dolgunk. Valószínű azonban, hogy rétegek 

ilyen dislokatiója nem gyürődés következménye, hanem a vetődés okozta 

zökkenésekkel áll összefüggésben. 

A kelet felé dűlő rétegeket a Hullám-utca elejétől a zsidó temető 

felé ÉÉNy—DDK-i irányban húzódó vetődés szakítja meg. A vetődés 

következtében a neokom mészkő tömege a jurarétegekkel egy szintbe 

került, a mit a zsidó temetőnél és különösen a Hullám-utca elején köz- 

vetlenül megfigyelhetünk. A neokom mészkövek dűlése a legtöbb helyen 

délnyugati vagy közel nyugati. A Hullám-utca elején az északnyugatnak 

dűlő alsó dogger mészkövek közvetlen szomszédságában rétegei 15—167 

felé dűlnek 87-kal, a Kálvária-utca melletti kőfjtőkben 172 felé 159-kal, 

a rendház előtt 16? felé 10—15 fokkal. A zsidó temető előtti kőfejtő- 

ben a rétegek majdnem vízszintesen helyezkednek el. 

A neokom mészköveket északkeleten a Tanoda-térről a katholikus 

temető felé, tehát ugyancsak ÉÉNy—DDK-i irányban haladó vonal 

szakítja meg. Ez a vonal szintén vetődési vonalnak felel meg, a mit 

igazol az, hogy a katholikus temetőnél a neokom mészkövek közvetlen 

szomszédságában, velük egy szintben, de ellenkező keleti düléssel a 

mésztufa foglal helyet. E vetődés mentén a rendház előtt egy kis folt- 

ban az alsó liász első szintjébe tartozó mészkő és fölötte a második szintbe 

tartozó mészkő helyezkedik el. A rétegek itt kelet felé dűlnek 10 fokkal. 

19" 
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A zsidó templom előtt és a rendház alatti út mellett, — mint 

említettem, — szintén júra-időszaki mészkövek vannak. A zsidó templom 

előtt az alsó liász második szintjébe tartozó mészkövek lépnek föl kelet 

felé 5 fokkal dűlő rétegekben. Erre települnek a Fazekas-utca elejétől 

a rendház felé húzódó csapás irányában föltárt padokban a középső 

liászkorú crinoideás mészkövek, melyek szintén kelet felé dűlnek, de 

40" szög alatt. Fölöttük a rendház kertjének sarkánál ugyanilyen dűlés- 

sel a fölső dogger mangántartalmú mészkövei következnek, melyeknek 

végső rétegei dél felé lehajlanak. Mellettünk és velük egy magasságban 

már a mésztufát találjuk. 

Ez az utóbbi tény arra engedne következtetni, hogy itt is vetődés 

van, mely az ÉÉNy—DDK-i irányú vetődésekre merőleges irányban 

halad. Közelebbi adatokat ennek bebizonyítására más helyen nem talál- 

tam, mért is az ilyen harántvetődés jelenlétét csak fel kell tételeznem. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a Kálvária-domb északkeleti 

része ÉÉNy—DDK-i irányú vonal mentén leszakadt. A vár árkában 

fölbukkanó neokom mészkőpadok és az északkelet felé lévő területen 

a nagy tó alatt és a grófi parkban föltörő források arra engednek követ- 

keztetni, hogy a vetődések erre felé ismétlődtek. Az ÉÉNy—DDK-i 

irányú vetődésekre merőleges irányban harántvetődést is föltételezhetünk. 

Ott, a hol a rétegek kőfejtőkben vannak föltárva, mindenütt megfigyel- 

hetünk a bosszvetődésekkel párhuzamos és azokra merőleges törési, 

csúszási lapokat, lithoklázisokat, törmelékkel kitöltött repedéseket, melyek 

mind a vetődések okozta zökkenések következményei." 

A vetődések közelebbi korát pontosan megállapítanom nem sike- 

rült, mert a neokom mészkőre a Kálváriadomb területén csak egészen 

fiatal képződmények következnek, melyek erre nézve nem nyujtanak 

fölvilágosító adatokat. Abból azonban, hogy területünkön a neokom 

képződmények is diszlokálódtak, arra következtethetünk, hogy a vető- 

dések minden esetre az alsó kréta után következtek be. Annál inkább 

föltételezhetjük ezt, mert a Magyar Középhegység területére eddigi is- 

mereteink alapján ugyanez volt megállapítható. A Gerecsehegységben 

SrarF ? szerint a képződmények első kimutatható dislokatioja az eocén 

előtt következett be, a közelebbi kor azonban nem állapítható meg. 

TAEGER? a Vérteshegységben az eocén előtti törések korát a fölső kré- 

tában tételezi föl. A déli Bakonyban Vapász" vizsgálatai szerint e dis- 

4 A zsidó temető melletti kőfejtőben egy kb. !/2a méter vastag törmelékkel kitöl- 

tött repedést találunk, melynek ÉÉNy—DDK-i iránya a hosszvetődések irányát jelzi. 

2 SraFF I. i. m. pag. 186. 

3 TAEGER H. i. m. pag. 129. 

4 Vapász ELEMÉRnek a déli Bakony jurarétegeit tárgyaló munkája most van 

sajtó alatt. A fenti adatokat a szerző szíves engedelmével kéziratából szereztem meg. 
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lokatiok az alsó kréta után a középső krétában következtek be; az 

északi Bakony területére nézve, ha a fölső kréta ott föllépő képződ- 

ményeinek zavartalan települését veszszük tekintetbe,! ugyanez tételez- 

hető föl. Ha szem előtt tartjuk azt is, hogy a Magyar Középhegység 

területén ezeknek az eocén előtti töréseknek iránya közel É-D-i és ennek 
az iránynak felel meg a tatai Kálváriadombon észlelhető vetődések iránya 

is, ezeknek korát szintén az alsó kréta és az eocén közé helyezhetjük. 

ADATOK A . TMAEGOCERAS NEM ISMERETÉHEZ. 

Dr. Kocn Nánxpox-tól.? 

A tatai Kálváriadomb jurarétegeiből származó gazdag kövület- 

anyagban, melylyel a Földtani Intézet igazgatójának, dr. Lóczy Lasos 

egyetemi tanár úrnak megbizásából foglalkozom," egy érdekes am- 

monitespéldány keltette föl figyelmemet, melynek különös értéket 

az kölcsönöz, hogy igen ritka, eddig csak néhány fajt számláló 

nemnek, a timaegoceras nemnek első és egyetlen magyarországi kép- 

viselője. Vizsgálataim közben tudomást szereztem egy franciaországi 

ammonitesről is, melyet 1835-ben MIicHELIw írt le Ammonites Lacor- 

darii: néven, melyről határozottan megállapíthattam, hogy szintén a 

tmaegoceras nembe tartozik. Ez a faj reánk nézve annál nagyobb 

jelentőségű, mert egyetlen magyarországi példányunk azonosítható vele. 

Mielőtt a tmaeyoceras nemre vonatkozó ismereteink kiegészítésére 

ennek a fajnak leírását adnám, nem lesz érdektelen, ha röviden össze- 

foglalom mindazokat az adatokat, melyeket erről az érdekes ammo- 

nites-csoportról eddigelé tudunk. 

A [imaegoceras nem fölállítása Hyvarr? nevéhez fűződik ugyan, de 

első alapos ismertetést és leírást PomPEckJ adott róla. HYATT ugyanis 

1889-ben az adnethi vörös mészkőből származó Ammonites latesulcatus 

HAUuER " és a hallstatti hierlatz-rétegekből kikerült Arietites laevis (Sruk) 

1 V. ö. KocH A. A Bakony északnyugati. részének másodkorú képletei. Földt. 
Közl. 1875. 

2 Előadta a Mh. Földt. Társulat 1909 március 24-én tartott ülésében. 

3 Eddigi tanulmányaimról előzetes jelentésként megjelent: aA tatai Kálvária- 

domb földtani viszonyais czímen a Földtani Közlöny XXXIX. kötetében 1909-ben. 

4 Magazin de Zoologie. 1835. Sér. 1. Tom. V. Pl. 67. 

5 Hyarr: (Genesis of the Arietide. Cambridge, 1889. pag. 125. 

6 HAUER F.: Über die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen. 
Wien, 1859. pag. 44. Taf. TX. Fig. 1—2. 
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GEYER! fajokat elmaegorerasi; néven új genusba osztja be, de elmu- 

lasztja a genus leírását adni. 1899-ben BoNARELLI? a középső Appenninek 

alsó liász rétegeiből (sinemuriano) ír le egy ritka fajt, melyet Tmaegoce- 

ras Paronai néven Hyarr genuszába sorol; egyúttal ide sorolja min- 

den különösebb megokolás nélkül SCHAFHAUTEL? faját, az Ammonites 

Helli-t is. 
1901-ben PomprxcgJ Über Tmsegoceras Hyatts" című értekezésé- 

ben HYATT és BoNARELLI megfigyeléseit és állításait alapos kritika tárgyává 

teszi és kimutatja, hogy az Ammonites Helli ScHarn. és az Arietites 

laevis (STuRm) GEYER fajok nem tartoznak a [maegoceras nembe. ScCHAF- 

HÁUTEL faját, mely a fölső triászból származik s így az alsó liász korú 

fajok között már ezért sem szerepelhet, Mossisovics-csal egyetértőleg a 

tropitesek közé sorolja, az Arietites laevis-t pedig olyan arietitesnek 

tartja, melyen a külső diszítés föltünően gyönge. Az Ammonites late- 

sulcatus Hav. és a Tmaegoceras Paronai BosaRpLLI azonban különálló 
csoportot alkotnak, melynek megjelölésére a Hwvarr-féle elmaegocerasv 

genusznevet kell elfogadnunk. Ezekhez a fajokhoz PomPEckJ még ket- 

tőt csatol; a tőle Tmaegoceras crassiceps néven leírt fajt, mely a Tübin- 

gen melletti alsó liász rétegekből származik és OVENSTEDT" Ammonitles 

dorsosulcatus-át. : 

Mindezeknek alapján PompPEcxJ a következő négy fajt sorolja föl, 

mint a (maecegoceras genusz eddig ismert képviselőit: Tmaegoceras late- 

sulcatum HAvER sp., Tmaegoceras Parondi BOoNARELLI, Tmaegoceras 

dorsosulcatum OvExs. sp., Tmaegoceras crassiceps Pomr. Végül ezeknek 

a fajoknak közös bélyegeit alapul véve, a tm:egoceras nem pontos 

jellemzését adja. 

4 

x 

MicHELIN fajára dr. PRisz GyuLa tanársegéd úr volt szíves figyel- 

memet felhívni, ki a British Museumban azt kiállítva látta. Kérdezőskö- 

désemre G. C. Cgick úr a British Museum természetrajzi osztályának 

egyik vezetője azt a felvilágosítást adta, hogy a kiállított példány az 

eredeti példánynak — melynek hollétéről tudomása nincs — gipsz- 

másolata. Ugyanő szíves volt erről a gipszmásolatról fényképeket és 

pontos méreteket rendelkezésemre bocsátani. 

1 GEYER: Über die liassiselen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt. Abh. 

d. k. k. Geol. Reichsantalt Wien, 1886. Bd. XII. pag. 252, Taf. III. Fig. 14—c. 

2 BONARELLI: Cephalopodi sinemuriani dell Appennino Centrale. Pal. Italica . 

1899. Vol. V. pag. 66. 
3 SCHAFHAUTEL: Geognostische Untersuchungen des südbayerisehen Alpen- 

gebirge. München, 1851. pag. 107. Taf. XV. 

4 Neues Jahrbuch 1901. II. Bd. pag. 158. 

5 OVENSTEDT: Ammoniten des schwiáb. Jura. pag. 109. Taf. 13. Fig. 33—35. 
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Már MICHELIN leírásából megállapítható, hogy az Ammonites La- 

cordarti, mely Cőöte dOr alsó liász rétegeiből került ki, a tm:egoceras 

nembe tartozik. MIicHELIN ugyanis többek között a következő jellegeket 

adja: c. . . . . dorso carinato; carina parva, ad ultramgue partem alte 

canaliculata,.. . c. . ), mihez hozzáfűzi megjegyzését, mely szerint: cLa 

caröne, se trouvant plus basse gue les deux cőtés extérieurs des ca- 

naux gui laccompagnent, . . . . . , Kitűnik ezekből az adatokból, hogy 

a tmegocerasokra jellemző taraj megvan és alacsonyabb marad, mint 

a mély árok kiemelkedő szegélyei. Ezeket a fontos genuszjellegeket a 

leíráshoz mellékelt kezdetleges rajzokon is megfigyelhetjük. A faji jel- 

legek pontos megállapítására azonban sem a leírás sem a rajzok nem 

elégségesek. Igaz ugyan, hogy MicHELIN méreteket is közöl, melyek 

szerint az átmérő 90 mm, az utolsó kanyarulat magassága 30 mm, 

(— 3390), a szélessége pedig 42 mm (— 4699), de a köldökbőségre és a 

kanyarulatokra vonatkozólag közelebbi adatot nem találunk a leírásban 

és a rajzok sem nyujtanak erre nézve felvilágosítást. 

A gipszmásolatról készített fényképek és méretek alapján azonban 

egészen pontos adatok birtokába jutottam és megállapíthattam, hogy a 

tatai példány MIcHELIN fajával azonos; a faj leírását a következőkben 

adom : 

Tmaegoceras Lacordairei MICHELIN sp.! 

1835. Ammonites Lacordarti MICHELIN. Magazin de Zoologie 1. Sér. Tom V. 

EL. 67. 
1909. Tmaegoceras Lacordairez (MIicHL.) KocH N. Földtani Közlöny. p. 261. 

Cote d Or 

Tata G. C. CRicK közlése szerint. 

TNDATELTŐA E ea E án JANET — ze e sz e 6[/ amim 
Köldökbőség .. 46 9 Köldökbőség .... 459 
Magasság (RIS az 8290 Magasság (R).. . - 399 

Magasság (MY)? . 229 MASASSAg TVE? 

Szélesség .. .. -. .. 42 9 Szélesség .. .. — — 46 9 

Egyetlen jó megtartású lakókamrás példányunk a tatai Kálvária- 

domb alsó-liász rétegeiből származik, az Arietites Bucklamdi illetőleg 

Arietites rotiformis szintjéből." 

Lassan növekedő alak lapos kanyarulatokkal. A kanyarulatok 

1 Michelin M. LACORDAIRE mérnök után nevezte el faját, a Lacordairei 

fajnév tehát a Lacordarti-nél helyessebb, miért is ezt használom. 

2 AR — a köldökperemtől a tarajig, a sugár irányában mért távolság, M — az 

alsó kanyarulat tarajától a felső kanyarulat tarajáig mért távolság. 

3 KocH NáNnpoRk: A tatai Kálváriadomb földtani viszonyai. Földt. Közl. 1909. 

pag. 261. 
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alakja (2. ábra) lekerekített trapéz, jóval szélesebb, mint magas. Leg- 

nagyobb szélessége a köldök közelében van, körülbelül egy magasság- 

ban az alsó kanyarulat szifonális árkának szegélyeivel. A kanyarulatok 

a b 

1. ábra. Tmaegoceras Lacordairei MrcH. sp. (A term. nagys. 9/3-a.) 

a oldalról nézve, b a szifonális oldalról nézve. 

keskenyedése a szifonális rész felé lassan történik, úgy hogy a kanya- 

rulatok fölső részének szélessége kb. ?/5 részszel kisebb a legnagyobb 

szélességnél. A fölső kanyarulatok az alsóknak !/4 részét födik. A köl- 

dök széles, pereme lekerekített. Az 

oldalak gyöngén domborúak, a szifo- 

nális rész felé hirtelenebbül hajlók, 

mig a köldök felé meredeken esők. 

2. ábra. A Tmaegoceras Lacordairei 3. ábra. A Tmaegoceras Lacordairei 

MIicH. sp. kanyarulat alakja. MIicH. sp. kamravarrata. 

(Term. nagyság.) (Term. nagyság.) 

A szifonális oldal közepén végighúzódó árok széles, kiemelkedő szegé- 

lyei az utolsó kanyarulaton 13 mm.-nyire vannak egymástól (a mely 

távolság a legnagyobb szélességnek "s része) és az oldalakba derék- 
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szöget képezve mennek át. A szifonális árok közepén kiemelkedő taraj 

fél olyan magas, mint annak szegélyei; éle lekerekített. Példányunkon 

a héjnak nyoma sincs, a kőbél teljesen síma. A kamravarrat (3. ábra) 

karvéjai és nyergei szélesek; a szifonális karéj valamivel hosszabb az 

első oldalinál, mely különösen széles és gazdagon csipkézett. A. máso- 

dik oldali karéj kétlevelű és valamivel rövidebb az elsőnél, míg a le- 

kerekített köldökperemen helyet foglaló segédkaréj határozottan két- 

levelű. Az első nyereg magasabb a két részre osztott másodiknál. 

A lakókamra hosszú, körülbelül egy kanyarulatot foglal el. 

MICHELIN fajával, mint a fent közölt méretek összehasonlításából 

kitűnik, a tatai példány nagyon egyezik. A magasság és köldökbőség 

tekintetében különbséget nem.találunk, a szélességben mutatkozó né- 

hány százaléknyi eltérés sem szolgálhat elkülönítésül. Egyezést mutat 

példányunk az Ammonites Lacordariti-val a kanyarulatok egyenletes, 
lassú növekedésében és abban is, hogy az oldalak mindkét példánynál 

meredeken esnek a köldök felé. A szifonális árok szegélyei közti távol- 

ság ugyanakkora mindkét példánynál, épen úgy hasonló a kanyarulatok 

egymáshoz való viszonya is, amennyiben a tatai példánynál is, a cőte 

d orinál is a felső kanyarulatok az alsóknak "/r részét födik. MICHELIN 

leírásából a lakókamra hosszára vonatkozólag azt olvashatjuk ki, hogy 

kb. egy kanyarulatot foglal el, így találjuk ezt példányunkon is. 

Ezek mellett az egyező jellegek mellett csak a kanyarulatok alak- 

jában találunk némi eltérést. MricHELIN fajának oldalai ugyanis dombo- 

rúbbak, legnagyobb szélességük a középen van, honnan egyenletesen 

lejtenek a szifonális oldal és a köldökperem felé. A kanyarulatok alakja 

ennek következtében inkább eliptikus, míg a tatai példányé lekerekített 

trapéz. 

Ebből az összehasonlításból kitűnik, hogy az Aminonites Lacor- 

dariti Mrc5.-ről eddig rendelkezésünkre álló adatok legnagyobb része ma- 

gyarországi példányunkkal egyezik, azonosításuk tehát jogos és megokolt. 
A PomPxcxs-től ismertetett négy í(maegoceras faj a Tmaegoceras 

Lacordairei-től többé-kevésbbé feltünően eltér, ami a méretbeli viszo- 

nyokat feltüntető alábbi összeállításból is kitűnik :! 

1 A Tmaegoceras dorsosulcatum Ov. sp.-el külön összehasonlítást tennem 

fölösleges, mert e fajról maga PompPEcKkJ a következő megjegyzést teszi: Die zwerg- 

hafte Form mit nicht sehr dicken Windungen macht — auch ihrer Nabelweite 

nach — ganz den Eindruck, als sei sie eine Miniaturausgabe des alpinen Tmaego- 

ceras latesulcatum.s; PomPEcKI ugyan hozzáteszi e megjegyzéséhez, hogy míg a 

Tmaegoceras latesulcatum fiatal példányát nem ismeri, közelebbi vonatkoztatásokat 

a két faj közt nem tehet, de már így is bizonyos, hogy OUENSTEDT faja annyira 

közel áll a Tmaegoceras latesulcatum-hoz, hogy az ennél — fajunkkal szemben — 

tapasztalt különbségek amannál is fönnállanak. 
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Tm. 
KENZKEESSTE térő Tm. Tm. ői 

MTA a (Get OT) latesulcatum Paronai erassiceps 

Átmérő :.. "a: La 198 inm.. -87 mm. "183 mama: : A6vmm: "47 xam. 

Köldökbőség. . 469 45 9 539 49 9 34 9 

Magasság (R)- -— 8329 329 96 9 319 28 9 
Magasság (MM)... 229 ? 24 96 9 9219 
Szélesség .....-. 429 46 9 94 96 509 43 9 

Legföltünőbb különbségeket mutatnak a Tmaegoceras Lacordairei- 
vel szemben a Tmaegoceras latesulcatum Havu. sp. és a Tmaegoceras 

Paronai BONARELLI. Amaz jóval tágabb köldökű alak, kanyarulatainak 

magassága szélességénél nagyobb; emez szintén nagyobb köldökbőségű 

és szélességben is fölülmúlja fajunkat. A Tmaegoceras crassiceps Pomp. 

szűkebb köldökű, kanyarulatai különösen szélességben gyorsabban növek- 

szenek. Ezenkívül PomPEcxJ fajánál a kanyarulatok laposabbak (a ma- 

gasság a szélességnek kb. "/s része), alakjuk pedig lekerekített téglalap. 

x 

Az elmondottak alapján MICHELIN szóban forgó faját jogosan he- 

lyezhetjük Hyarr genuszába, a melybe tehát jelenleg összesen öt faj 

tartozik. 

A WOLLASTONIT ÉS MESTERSÉGES ELŐÁLLÍTÁSA. 

Sz. SzaATHMÁRY LászLnó-tól. 

[Dolgozat a Kir. József-Műegyetem Általános Chemiai Laboratoriumából.] 

A természetben előforduló szilikátok egyik, legegyszerübb kép- 

viselője a wollastonit. Vegyi szerkezetét illetőleg úgy tekinthetjük, mint 

a metakovasav (H,S-O,) sóját. Ha föltételezzük e vegyületben a mole- 

kulasúly egyszeres előfordulását, akkor e vegyület szerkezete lenne: 

ESSEN 0—Si .97Ca. 

A természetben előforduló wollastonit, mint tudjuk, az egyhajlású 

rendszerben kristályosodik. A Királyi József-Műegyetem általános kémiai 

laboratoriumának kis ásványgyűjteményében szintén előfordult egy wol- 

lastonit, melynek származási helye Csiklova, s összetétele pedig a kö- 

vetkező volt: 
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CA ADN a ez Bs TET EE EST 49-49 90 
IR SS EE ze él ll ÁROS 

ÜRESEN YÉLOKE ER OZÁT 2 DB 

Izzítási veszteség — — — 4891 

ammelybeneti0sa e aze szaz MAEZÁKG volt 

999199 

A wollastonit, melyet vegyelemeztem, nem kiválogatott példány 

volt. Igen erősen, fehéren erezett, mely erezetbe mintegy beágyazva for- 

dultak elő a wollastonit nagy lapjai. Az erezet calciumcarbonátnak bizo- 

nyult. Ugyanis igen híg sósavval leöntve egyrészt igen erősen pezsgett, 

de másrészt, ha a sósavas helyét vízzel leöblögettem, az oldatban bősé- 

ges mész volt kimutatható. 

Mindenesetre ez a mészkő az anyakőzet. A vollastonit jól kifejlő- 

dött lapjain e jelenség azonban gyengén volt észlelhető, de itt-ott a 

lapokon kékes sávok vonultak végig, a mi nyilván a benne előforduló 

csekély vasoxidtól származott. 

Jól lehet iparkodtam, a mennyire csak lehetett, jól kifejlődött lapo- 

kat használni az elemzés céljaira, mégis, a mint látható, meglehetős 

mennyiségű szénsavat is találtam benne, a mi nyilván a lapok között 

lévő calciumcarbonátból ered. Ha föltételezzük, hogy ez a szénsav a 

calciumhoz van kötve, akkor egy kis számítással megkapjuk, hogy 4319 

szénsavnak 574890 mész felel meg. Levonva már most az így kapott 

meszet a fönt találtból, lesz 440190. Tehát ezek alapján van benne 

SÜLE BAZAOÉAZATET BEZOB Ő, 
CaO 44-01 a 

vagyis 100-ra számítva 889690 

TeJÜLÉ AKA et 505390 
CaO 49-47 a 

100-00 90 
vagyis 50-53 gés áá (je 

60-4 18 

49-47 
—— S 

56 § 

tehát egy mol. kovasavra egy mol. mész jut, a mi SOiCGa0O képlet- 

nek felel meg. Ez az adat azt hiszem eléggé bizonyítja, hogy kezem 

között tényleg wollastonit volt. 

A wollastonit fajsúlya 17 C"-nál 2899 volt. 

A wollastonit mesterséges előállítása nemcsak ásványtani, hanem 

kémiai szempontból is igen érdekes. Tudjuk, hogy egyes szerzők föl- 

tételezik, miszerint a cementben a monocalciumsilikát is előfordulna. 
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E föltevéshez egyesek makacsul ragaszkodnak, bár az a kritikát semmi- 

nemü tekintetben ki nem állja." 

Abból a szempontból, vajjon-e vegyület mesterségesen előállítható-e 

s minő sajátságokkal bír, én is tanulmány tárgyává tettem. 

A mész, a kovasavval minden arányban összeolvasztható, csak a 

kellő hőfokot kell eltalálni. A míg a kovasav és a mész külön-külön, a 

mint azt MoIssanx kisérleteiből tudjuk, csak elektromos ívben olvad meg, 

a melynek hőmérséklete VIoLLE mérése szerint 3500 €"-on van, addig a 

mész és kovasav különböző arányú keverékei jóval alacsonyabb olvadási 

ponttal bírnak. Megjegyzendő, hogy az elektromos kemencében a mész 

és a kovasav nemcsak megolvasztható, hanem sublimálásra is bírható. 

A wollastonitot előállítandó, mindenekelőtt teljesen tiszta meszet 

és kovasavat készítettem. A mész levegőn állva részint vizet, részint 

szénsavat vesz föl. Hogy mérésre alkalmassá legyen, mindenekelőtt 

muffel-kemencében vörös izzáson tartottam hosszabb időn keresztül. 

Ugyanígy jártam el a kovasavval is, mely úgy, a mint a kereskedésből 

kapjuk, mérésre nem alkalmas. 

Az így kiizzított kovasavból és mészből lemértem a CaOSiO, kép- 

letnek megfelelő mennyiséget, melyet azután dörzscsészében jól össze- 

kevertem. Az összekevert port most egy erre a célra alkalmas magnézia- 

tégelybe tettem és a DEvitrr-féle kemencébe helyeztem. Kisérleteimet 

ugyanis, kokszszal fűthető DEvIrrx-kemencében végeztem, a hol, a kellő 

mennyiségű levegőt befuva, a 30-ik Seger-kúp is megolvad, a mi már 

1730 C"-nak felel meg. Rövid idő múlva e hőfokon a porkeverék meg- 

olvad s a tégelyben egy fehér igen kemény olvadék marad vissza. Az 

olvadék mindig kristályos, de a kristálylapok jó kifejlődése mindig attól 

függött, vajjon gyorsan vagy lassan történt-e a kihülés. Gyors hűtésnél 

a kristálylapok kicsinyek, de szabad szemmel jól láthatók, míg igen 

lassú hűtés alkalmával több (3—5) milliméter nagyságú kristályok is 

képződnek. Az ilyen úton előállított wollastonit fajsúlya 18 C"-on 2901 

volt. Tehát csak igen csekélylyel volt több, mint az általam megvizsgált 

természetes wollastonit. Keménysége a guarc keménységénél is nagyobb 

volt, holott a természetes wollastonit keménysége a fluorit és apatit 

keménysége között van. Ennek magyarázatát mindenesetre a keletkezés 

különbözőségében kell keresni. Az olvadék összefüggő egész volt, törése 

szemcsés. Szóval, fizikai sajátságai, a keménység kivételével, eléggé meg- 

egyeznek a természetesével. 

1 SzarHmáRy L.: A kálciumszilikátok előfordulása a cementben. Vegyészeti 

Lapok 1907 II. évf. 7. sz. 

Tanulmányok és kritikai megjegyzések a cement szerkezetéről. 

Bányászati és Kohászati Lapok 1908 II. sz. 
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Ugyanezt mondhatom a vegyi sajátságaira vonatkozólag is. Össze- 

tétele ugyanis a következő volt: 
Számitott Talalt 

SZOMANEÉNÁS SON 52089, 
LA eza TEzőttes 4811 a ZZSA al 

TA U TVE 9E — 0-54 a 

100-0090 995930 

Látható, hogy a talált értékek a számított értékekkel eléggé meg- 

egyeznek, s így mondhatjuk, bogy azonos a természetes wollastonittal. 

Csupán még egyet kivánok megjegyezni. Ha a Ca0OSiO, képletnek 

megfelelő mészmennyiség helyett annál több meszet alkalmazunk, akkor 

az olvadék a kihülés után finom porrá hull szét. A porszemek nagy- 

sága az alkalmazott mész mennyiségétől függ. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülés. 

1909 május 53-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL 

1. HoRuUsiITzKY HENRIK a löszről és a diluviális faunáról szólt. Szerinte Magyar- 

országon csakis diluviális lösz van. Alluviális lösz nálunk nincs, mert a napjaink- 

ban leszálló por csak a termőtalajt növeli, ez pedig nem lösz, mert a lösz föltétele 

hogy bolygatatlan legyen s humuszt ne tartalmazzon. A lösz korát különben 

molluszkumfaunája is bizonyítja. Az a nézet, hogy a diluviális és alluviális fauna 

azonos, nem egészen helyes. Előadó 25 olyan fajt és varietást mutatott ki, melyek 

Magyarország alluviumábél ez idő szerint ismeretlenek; ezek közül 13 szerinte 

kihalt vagy elvándorolt alak. Felsorolt továbbá több olyan fajt is, melyek például 

sík és dombos területre nézve kihaltak, s ma már csak hegységben, erdőségekben 

élnek. Előadó kétféle löszt különböztet meg a szerint, hogy az illető lösz mily 

fizikai körülmények között keletkezett, nevezetesen szárazföldi löszt, mely száraz 

területre hullott porból keletkezett, és mocsárlöszt, mely időszakonkint víz alá 

került területen képződött. A lösz származására vonatkozólag azt állította, hogy 

a magyarországi lösz egyrészének anyagát pliocén, másrészének anyagát pedig 

miocén homokokból és márgákból fujta ki a szél. 

DicEsTY DEzső megjegyezte, hogy a lösz definiciójánál a humusztartalom 

vagy hiány nem jöhet tekintetbe, mert el tud képzelni oly löszdarabot, mely föl- 

tétlenül lösz és mégis tartalmazhat humuszanyagokat, talán valamely lenyuló 

gyökér révén. Nem tartja lehetségesnek, hogy a szárazföldi s az ú. n. cmocsár- 

lösztv egymástól el lehessen különíteni, mert a tipusos szárazföldi löszben gyakran 

lokálisan apró foltok fordulnak elő, melyek egészen mocsárlösz jellegűek. Itt nem 

hullhatott le a por valamely vízborította területre, hanem az átszüremkedő vizek 

változtatták meg lokalisan a szárazföldi lösz szerkezetét. A lösz korát pedig csak 

ott lehet a molluszkumok alapján eldönteni, a hol azok előfordulnak, de már pél- 

dául oly helyen mint Pécsvárad vidéke, melyet fölszólaló saját tapasztalatából 

ismer, a hatalmas löszfalakban nincsen semmi nyomuk s így ezen és ehhez hasonló 

helyeken ez a kormeghatározási módszer a geologust cserbenhagyja. 
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KoRmos TivADAR hozzászólásában utal arra, hogy előadónak nem állván mód- 

jában mindazokra a körülményekre kiterjeszkedni, melyek e fontos kérdések el- 

birálásánál szerepet játszanak. A jövőben eszközlendő vizsgálatok körébe irány- 

adókul más nézőpontok, nevezetesen az éghajlat és a növényzet szerepe, valamint 

a földrajzi elterjedés és a biologiai momentumok is bevonandók. 

2. KocH NÁNDOR a tatai kálváriadomb geologiájáról tartott előadást. A kál- 

váriadormab képződményei nagyobbrészt másodidőbeliek. Az aránylag kis, 800 m?-nyi 

területen kimutatható a rhüti emeletbe tartozó dachsteinmészkőnek, az alsó liász 

két szintjének, a középső liásznak az alsó és felső doggernak jelenléte, a felső jura 

faunát tartalmazó rögökben pedig főleg a malm fölső szintjére, az racanthicuss 

rétegekre és az alsó tithonra utaló fajok szerepelnek. A juraidőszaki mészkövek mellett 

aránylag nagy területen a neokom mészkő is föllép. A másodidőbeli képződménye- 

ken kívül a diluviális mésztufa játszik még szerepet a kálváriadomb fölépítésében. 

Sztratigrafiai megfigyeléseinek helyességét az előadó a bemutatott gazdag kövület- 

anyaggal igazolta. A tektonikai viszonyokról a következőkben számolt be. A kál- 

váriadomb területén két ÉÉNy—DDK-i irányú hosszvetődés mutatható ki és egy 

ezekre merőleges irányú harántvetődés is föltételezhető. 4 vetődések erősen be- 

folyásolták a települési viszonyokat, a minek demonstrálására egy szelvényt mutatott 

be. A vetődések korát a Magyar Középhegység területén észleltek alapján az alsó 

kréta utánra, de az eocén előttre teszi. 

3. TELEGDI RórH KÁRoLY Kőhalom környékén végzett geologiai kutatásairól 

számolt be. A tanulmányozott terület alapját a fölső mediterrán korszak képződ- 

ményei (sóagyag, dacittufa fölötte gyéren kövületes homok) teszik, melyekkel vető- 

dési vonal mentén érintkeznek a szarmata emelet rétegei. Ugra mellett az alsó 

levantei korszak kövületes, égetett agyagja telepedik a fölső mediterránra, az alsó 

levantei agyag fölött bazalt és andesit kevert breccsiája található. A fölső medi- 

terrán sóagyagot töri át a kőhalmi Várhegy bazaltja. 

Választmányi ülés. 

1909 május 5-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Elnök jelentette, hogy a m. kir. birodalmi Földtani Intézettől 40 éves fönn- 

állása alkalmából rendezett I. nemzetközi agrogeológiai értekezlet f. é. április 14-én 

tartott megnyitó ülésében az intézet igazgatójának, dr. Lóczy LaJos egyetemi 

anárnak, átnyujtotta a Társulatnak az intézethez ez évforduló alkalmából intézett 

üdvözlő iratát. A Társulat a nemzetközi értekezlet rendezésében aktiv szerepet is 

vállalt, mely célra Budapest székesfőváros tanácsától 500 K költséghozzájárulást 

kért és kapott, miért is a választmány úgy Budapest székesfőváros tanácsának, 

mint BáRczY ISTVÁN polgármesternek köszönetet szavazott. 

A titkárságtól f. é. februárius végén kibocsátott belépési felhivásnak újabbi 

eredménye, hogy a Szabadalmazott osztrák-magyar államvasút-tár- 

saság magyarországi bányái, hutái és uradalmainak igazgatósága 

400 K-val a Társulat pártoló, a szegedi állami főgimnázium pedig rendes 

tagjainak soraiba belépett. 

Rendes tagoknak választattak továbbá : 

Dr. CoRwu FELIix magántanár Leobenben (aj. dr. MauRirz BÉLA rendes tag) és 

HUNEK EMIL egyet. tanársegéd Budapesten (aj. dr. Lőw MÁRToN rendes tag). 

Csereviszony köttetett az University of Illinois-sal. 



SUPPLEMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
5. HEFT, XXXIX, BAND, MAI 1909, 

DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DES KALVARIENHÜGELS 
VON TATA. 

Von FERDINAND Kocn.! 

Am 7. Márz 1906 hat Prof. Dr. L. von Lóczy seine am Kalvarien- 

hügel von Tata gemachten Beobachtungen der Fachsitzung der Unga- 

rischen Geologisehen Gesellschaft vorgelegt. Einige Monate spüter lernte 

ich auch selbst diesen interessanten Punkt gelegentlieh einer Universitüts- 

exkursion kennen und beschlob auf Anraten meines Vaters denselben 

zum Gegenstand eines eingehenden Studiums zu machen. Noch im 

Sommer und anfangs Herbst desselben Jahres verbrachte ich mehrere 

Tage in Tata, wo ich aus den Jura- und Kreidebildungen des Kalvarien- 

hügels ein ziemliech reiches Versteinerungsmaterial sammelte. Meine 

Universitátsstudien hinderten mich einstweilen an der Bearbeitung des 

reichen Materials, so daB ich erst nach Beendigung derselben, im Herbst 

1908 damit beginnen konnte. Herr Prof. Dr. L. v. Lóczy war so freund- 

lich mir auch das in seinem Besitze befindliehe Material zur Verfügung zu 

stellen und indem ich ihm hierfür sowie für seine die Arbeit fördernden 

freundlichen Anweisungen auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank 

ausspreche, kann ich nicht umhin, auch meinem Herrn Vater bestens 

zu danken, welcher als Direktor des geologisehen und paláontologisehen 

Universitátsinstitutes mir die Beendigung meiner Arbeit in voller Be- 
guemlichkeit und mit Inanspruchnahme aller nötigen Hilfsmittel ermög- 
lichte. Aufrichtigen Dank schulde ich auch Herrn Prof. Dr. I. LŐRENTHEY, 
der mich ebenfalls mit seinen Ratschlügen und Unterweisungen unter- 
stützte. Mit pietátvollem Dank muG ich an dieser Stelle auch des röm. 
kath. DLehrers und Korrespondenten der Ungarischen Geologisechen 
Gesellschaft, weil. FRAwsz v. BaLogH gedenken, der —  obzwar kein 
Fachmann — durch seine eifrige, begeisterte Tátigkeit, die er bei der 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 5. Mai 1909. 
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Erforschung der Schiehten des Kalvarienhügels, hauptsüchlich aber bei 

dem BEinsammeln der Fauna entfaltete, der Wissenschaft wertvolle Dienste 

leistete. 
kk 

Mit den geologischen Verhültnissen des Kalvarienhügels von Tata 

befaBte sich bisher niemand eingehend. AubBer einzelnen Notizen und 

kurzen Berichten findet sich kaum etwas in der Literatur. In der ülteren 

Literatur finden sich bei BEuDANT,! HANTEKEN? und WINKLER? diesbezüg- 

liche Daten. Die Angaben BEupaáwxrs und HANrgENs können — da sie 

sich auf veraltete Auffassungen stützen — ganz auber acht gelassen 

werden. WINKLER machte anlüblich seiner Aufnahmen im Gerecse- 

gebirge auch am Kalvarienhügel bei Tata Beobachtungen und erwáhnt 

in seiner Arbeit den Dachsteinkalk, die unterliassisehen roten Kalk- 

steine und die jüngeren Bildungen (Congerienschiehten, Kalktuft). In 

der neueren Literatur werden die Bildungen des Kalvarienberges bei 

Tata von TAEGER" und SraFrr? erwühnt. TAEGER teilt in seiner die geolo- 

gischen Verhültnisse des Vértes behandelnden Arbeit auf Grund münd- 

licher Mitteilungen Prof. v. Lóczys zam Vergleich einige diesbezügliche 

Daten mit. Auffallend ist, dab sich v. STAFF in seiner die geologiscehen 

Verhültnisse des Gerecsegebirges behandelnden Arbeit auker einigen 

zum Vergleieh angeführten belanglosen Daten mit den Bildungen des 

Kalvarienhügels nicht befabBt, obegleieh diese mit den Bildungen des 

Gerecsegebirges in innigem Zusammenhang stehen und also gröbere 

Aufmerksamkeit verdient hátten. 

Unter dem Eindruck der interessanten Beobachtungen Prof. v. Lóczys 

trachtete ich die geologiscehen und palüontologisehen Verhültnisse des 

Kalvarienberges gründlieh zu studieren, um eine mögliehst genaue Be- 

schreibung dieses bisher unbekannten (Gebietes liefern zu können. Im 

1 BgeupanT F. G.: Voyage mineralogigue et géologigue en Hongrie. 

2 HANTKEN: Geol. tanulm. Tata és Buda közt. (— Geol. Studien zwischen 

Tata und Buda.) Math. és term. Közlem. Bd. I, 1863. S. 220 und 222 (ungar.). 

HANTKEN : Az újszőny—pesti Duna és a fehérvár—budai vasút befogta terület 

földtani leírása (— Geol. Beschreibung des von der Újszőny—Pester Donau und 

der Fehérvár—Budaer Eisenbahn begrenzten Gebietes. Math. u. Naturw. KI. d. 

ung. Akad. d. Wissensch. 1865.) S. 391. 

v. HANTKEN: Die geol. Verhültn. des Graner Braunkohlengebietes. Mitt. a. 

d. Jahrb. d. kel. ungar. Geol. Reichsanst. 1871. S. 4, 5. 

3 WINKLER: Die geol. Verh. des Gerecse- u. Vértesgebirges. Földt. Közl. 

Bd. XIII, 1883, S. 339 und 341. 
4 TAEGER, H.: Die geol. Verh. des Vértesgebirges. Mitteil. a. d. Jahrb. d. 

kgl. ungar. Geol. Reichsanst. 1908. S. 37 und 41. 

5 v. Srarr, H.: Beitrüge z Stratigraphie u. Tekt. d. Gerecsegebirges. Mitt. 

a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. Bd. XV. 1907. 
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folgenden will ich vorláufig über die geologisehen Ergebnisse meiner 

Arbeit berichten. Die paláontologisehen Ergebnisse werde ich in einer 

besonderen Arbeit publizieren, in deren Rahmen ich mich auf Grund 

von vergleiehenden Untersuchungen im Gerecsegebirge auch mit den 

geologisehen Verhültnissen neuerdings und eingehender zu befassen 
gedenke. 

Bevor ich mich nun der Besprechung der stratigraphischen Ver- 

háltnisse zuwende, müssen zur Orientierung noch einige Angaben mit- 

geteilt werden. Der 166 m hohe Kalvarienhügel erhebt sich im SE-liehen 

Teile von Tata, am W-Ufer des grolben Teiches. Seine sanft abfallende 

NW-liche, N-liehe und SW-liehe Lehne ist bebaut. Die am Aufbaue 

teilnehmenden Bildungen sind auf einem etwa 800 m? groBen Gebiete 

zu beobachten. Gegen 5 versehwinden sie bei der nach Bánhida führen- 

den Strabe, wührend sie gegen N bis zur Új-út genannten StraBe zu 

verfolgen sind, ja sogar noch weiter N-lich auch im Laufgraben der 

Burg zutage treten. Ihre NE-Grenze wird durch die StrabBe unterhalb 

des Piaristenordenshauses, die N-liche aber durch die lángs des Teich- 

ufers führende Fahrstrabe bestimmt, im W sehlieBlieh sind sie am 

oberen Ende der Nagykert-utcza zum letzten Male zu beobachten. 

Stratigraphische Verhültnisse. 

Die Hauptmasse der Bildungen des Kalvarienhügels von Tata 

besteht aus jurassischen Kalksteinen, neben welehen aucb noch der 

Neokomkalk eine bedeutende Rolle spielt. Von prájurassischen Bildun- 

gen ist die obere Trias vertreten. Daneben nimmt am Aufbaue des 

Kalvarienhügels auch diluvialer Kalktuff teil. Ieh möchte mich beson- 

ders mit den jurassischen Bildungen etwas eingehender befassen, welche 

besondere Aufmerksamkeit verdienen, nicht allein wegen ihrer reichen 

Fauna, sondern hauptsáchlieh auch deshalb, weil sie zur Kenntnis der 

Jurabildungen, sowohl des Gerecsegebirges, als auch des ganzen Unga- 

rischen Mittelgebirges überhaupt wertvolle, bisher unbekannte Beitrüge 

liefern, die im Ungarischen Mittelgebirge sonst nirgends anzutreffen sind. 

Obere Trias. 

Dachsteinkalk. 

Die obere Trias ist am Kalvarienhügel von Tata durch Dachstein- 
kalk vertreten, dem als ültester Bildung Juraschichten auflagern. Der- 
selbe ist ein weiber, stellenweise schmutzig grauliehweiber oder gelb- 
licher Kalkstein, welcher den W-Rand des Kalvarienhügels bedeeckt. Er 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 20 
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ist auf einem beschrünkten, nur etwa 200 m? groBen Gebiete zu be- 

obachten. Seine E- und NE-Grenze befindet sich am W-Rande des 

Kalvarienhügels ungeführ auf dem der Schichtenlinie 160 m entsprechen- 

den Teile der Karte, wo er überall von dem hellroten unterliassischen 

Kalkstein überlagert wird. Von hier zieht er sanft abfallend über den 

Kálvária-tér gegen die Kocsi-utca zu und kann bis zum oberen Ende 

der Nagykert-utca verfolgt werden. Gegen S wird seine Grenze durch die 

Richtung der Nagykert-utca festgestellt, wáhrend er im N zuletzt in der 

einen von der Fazekas-utca zur Kalvarie führenden Seitengasse be- 

obachtet werden kann. Möglicherweise ist er gegen W und N auch an 

entfernteren Punkten vorhanden, doch konnte dies auf dem bedeckten 

Gebiete nicht festgestellt werden. Am oberen Ende des Kálvária-tér 

ist er in máűáchtigen Bünken aufgeschlossen. Fossilien kommen darin 

ziemlich hüufig vor, an der Lehne des Kalvarienhügels sind an den 

verwitterten Schichtfláchen zahlreiehe Megalodendurehsehnitte zu be- 

obachten.! Bestimmbare Exemplare konnte ich nicht sammeln, doch 

besitzt Prof. v. Lóczy mehrere von hier herrührende wohlerhaltene 

Exemplare, in denen FREcH? Megalodus cfr. Tofanae HoERN. var 
gryphoides Güme. und Megalodus Mojsvári GümB. erkannt hat. Auf 

Grund derselben ist der Dachsteinkalk des Kalvarienhügels von Tata in 

die rhátische Stufe zu versetzen. 

Jura. 

Die Juraschichten des Kalvarienhügels bestehen gröbBtenteils aus 

roten Kalksteinen, die im Verhültnis zur Ausdehnung des Kalvarien- 

hügels auf grobem Gebiete auftreten. Auf Grund ihrer Fauna und ihrer 

Lagerungsverhültnisse kann festgestellt werden, dab sowohl der untere, 

als auch der mittlere und obere Jura vertreten ist. Von Liasbildungen 

findet sich der untere und mittlere Lias, von Doggerbildungen der 

untere und obere Dogger, wüáhrend in den eine oberjurassische Fauna 

führenden Sechollen Malm und Tithon nachgewiesen werden können. 

Unterer Lias. 

Der untere Lias tritt auf dem Gebiete des Kalvarienhügels in zwei 

auf Grund ihrer Fauna gut trennbaren Horizonten auf. Den unteren 

1 Diese Megalodendurchscehnitte werden schon von WINKLER erwühnt (vergl. 

1. c. S. 339) und als Megalodus trigueter WuLF sp. angesprochen. 

2 FRrcH, F.: Neue Zweischaler u. Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. 

Wissensch. Erforsch. d. Balatonsees. I. Bd. 1. Teil. Pal. Anhang. S. 121, Fig. 136 

und 8. 126, Fig. 140. 
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Horizont vertritt ein hellroter, dichter Kalkstein, weleher hauptsáchlich 

Brachiopoden führt, wáhrend der obere Horizont in der Form von 

cephalopodenführendem, dunkelroterem, knolligem Kalkstein ausgebildet 

ist. In petrographischer Hinsicht kann zwischen den beiden Kalksteinen 

keine scharfe Grenze gezogen werden, da die hellen Kalksteine des 

unteren Horizontes nach oben meist allmáhlieh dunkler werden. Trotz- 

dem können die beiden Bildungen nicht als gleichalterige Fazies be- 

trachtet werden, da die Ammoniten des hellroten Kalksteines auf den 

Horizont des Psiloceras megastoma verweisen, wáhrend die aus dem 

dunkler roten Kalksteine hervorgegangenen Ammoniten ohne Ausnahme 

einem höheren Horizont, dem des Arietites Bucklandi, bezw. des Arietites 

rotiformis angehören. 

1. Horizont: Hellroter, dichter, brachiopodenführender Kalkstein. 

Die hierher gehörigen Kalksteine sind gröBtenteils hellrot, doch 

treten sie stellenweise auch in rosenroten oder gelbliehweiben Abarten 

auf. Im Dünnschliff sind sie von dichter, kristallinisceher Struktur mit 

spürlichen Crinoiden- und Foraminiferenspuren. Unter den Jurabildun- 

gen des Kalvarienhügels weisen dieselben die grölBte oberfláchliche Aus- 

dehnung auf. In einer zusammenhángenden Partie sind sie an der 

5- und W-Lehne zu beobachten. Im W wird ihre Grenze durch den 

liegenden Dachsteinkalk bestimmt, von hier ziehen sie bis zur Kapelle 

der Kalvarie, wo sie von jüngerem unterliassiscehem Cephalodenkalk 

überlagert werden. Gegen S ziehen sie über den vor dem jüdischen 

Friedhof befindliehen aufgelassenen Steinbruch bis zum stádtischen 

Brunnen an der nach Bánhida führenden Strabe, wáhrend sie gegen N 

bis zur Hullám-utca verfolgt werden können. Eine kleinere Partie befindet 

sich auch vor der Pfarrkirche, und ihre gelbliehweiBe Abart konnte ich 

vor dem Piaristenordenshause beobachten, wo sich dieselbe lüngs einer 

Verwerfung in unmittelbarer Nachbarschaft des Neokomsandsteines be- 

findet. Diese Kalksteine, die zu StrabBenbeschotterung verwendet werden, 

sind an der S-Lehne nüchst des stüdtisehen Brunnens, im N aber in 

den Steinbrüchen auf dem Hofe des gegenüber der Hullám-utca gele- 

genen Bauernhauses gut aufgeschlossen, an beiden Orten in máchtigen 

Bünken, deren Müchtigkeit im §-lichen Steinbruche auf insgesamt etwa 

10—12 m beziffert werden kann. 

Fossilien kommen in diesen Kalksteinen ziemlieh hüufig vor. 

AubBer einer groben Anzahl von Brachiopoden, gingen aus ihnen Ammo- 

niten hervor, die für die Bestimmung der stratigraphischen Stellung 

wichtig sind. Die Brachiopodenfauna, die teilweise von Prof. v. Lóczy 

und FR. v. BaLogcnH, teilweise aber aus den Schichten der beiden Stein- 

90£ 



290 FERDINAND KOCH 

brüche und aus den bei den Kalvarienkreuzen zutage tretenden Schichten 

von mir gesammelt wurde, besteht aus folgenden Arten: 

Terebralula punctata Sow. 

Terebralula punctata Sow. var ovatissima Orr. 

Terebratula sp. (efr.) punclata Sow. var. Andleri Orr.) 

Terebratula nimbata Opp. 
Terebratula Beyrichi OPpp. 

Terebratula Uhligi Gex. 
Terebratula juvavica Gxy. 

Waldheimia mutabilis Orp. 

Waldheimia Appenminica ZIrr. 
Rhynchonella, variabilis ScH1. 

hhynchonella Mattyasovszkyi BöcEn. 
Rhynchonella pseudopolypticha Böcxn. 

Rhhynchonella. Greppini OPP. 

Rhynchonella inversa OPr. 

hhynchonella Gartieri OPpp. 

Rhynchonella cefr. relusifrons Orp. 

Spiriferina alpina Opp. 
Spiriferina, brevirostris OPpp. 

Spiriferina efr. roslrata ScnL. 

Die sehlecht erhaltenen Ammoniten, die FR. v. BarogeH in dem 

S-lichen Steinbruche gesammelt hat, sind zumeist Arietiten, u. zw.: 

Arietites ctr. perspiratus WAHNER. 

Artetites efr. proaries NEUm. 

Arietites efr. hungaricus HaAu. sp. 

Arietites sp. (efr. supraspiratus WAHNER). 

Auberdem kam aus dem §-lichen Steinbruche eine nicht náher 

bestimmbare Schlotheimia sp., ein müchtiges Aulacocerasfragment und 

eine Anomta numismalis zutage. 

Bei Bestimmung der stratigraphischen $Stellung dieser Kalksteine 

bieten die Brachiopoden trotz ihrer Hüufigkeit auch schon deshalb 

keinen Stützpunkt, weil sich idente Formen in einigen Exemplaren auch 

in den Kalksteinen des oberen Horizontes fanden. Die Brachiopoden 

lassen nur das unterliassisehe Alter dieser Schichten unzweifelhaft 

erscheinen, wührend man sich bei Bestimmung des Horizontes an die 

Ammoniten halten muB. Auf Grund dieser aber sind die in Rede 

stehenden Kalksteine — wenn man die NE-alpine Entwicklung des 

unteren Lias vor Augen hült — in jenen Horizont zu stellen, der dort 

durch Psiloceras megalostoma und Arietites proaries gekennzeichnet 
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wird und in der mitteleuropáischen Jurazone dem durch Arietites 

lagueus charakterisierten oolitisehen Horizont und dem unteren Teile 

des Schlotheimia angulata-Horizontes entspricht.! 

2. Horizont: Roter Cephalopodenkalk. 

Die Kalksteine dieses Horizontes sind von viel dunklerer Farbe 

als die vorigen. Vorherrschend ist die fleisehrote Farbe, doch sind auch 

hellere oder dunklere Abstufungen nicht selten. Makroskopisch kann 

ihre Struktur knollig genannt werden, wührend sie im Dünnsehliff von 

kristalliniseher Struktur sind. 

Ihre oberfláchliche Verbreitung ist viel geringer als jene der Kalk- 

steine des unteren Horizontes. Eine grölBere Partie ist um die Kalvarien- 

kapelle heraum zu beobachten, wo sie den Kalksteinen des unteren 

Horizontes aufgelagert sind und von wo sie sich in KE-licher Richtung 

bis zum jüdischen Friedhofe erstrecken, nüchst welechem sie im NE-lichen 

Teile der unteren, gröberen Grube des aufgelassenen Steinbruches in 

miüchtigen Bünken aufgeschlossen sind. 

AuBerdem treten sie auch im N-lichen Teile der Stadt, nöchst der 

Synagoge und auf dem davor befindlichen Erzsébet-tér zutage. Auch 

unter dem Wildchen Erzsébet-liget liegen dieselben Kalksteine, was 

durch Fossilien, die bei Erdarbeiten an das Tageslieht gefördert wur- 

den, erwiesen ist. In einer kleinen Partie sind diesé Kalksteine neben 

den gelblichweiben Kalksteinen des unteren Horizontes auch vor dem 

Ordenshaus und N-lieh von den Kalvarienkreuzen bis zur Hullám-utca 

zu beobachten. Ihre vertikale Verbreitung ist in dem aufgelassenen 

Steinbruche sichtbar. Unter den hier aufgeschlossenen Bönken finden 

sich námlich die hellroten Kalke des oberen Horizontes, im Hangenden 

aber sind die dunkelroten, mittelliassisehen Crinoidenkalke aufgesehlossen ; 

die Müchtigkeit der zwischen diesen beiden Grenzschichten lagernden 
Bünke kann auf insgesamt 5—6 m beziffert werden. 

Fossilien sind in diesen Kalksteinen háufig, besonders Ammoniten, 

neben welchen sich auch andere Cephalopoden sowie Brachiopoden 

finden. Den gröbten Teil der Versteinerungen — meist kleinere, frag- 

mentare Exemplare — sammelte ich selbst bei der Kapelle, wáhrend 

einige besser erhaltene Ammoniten vom Gebiete des heutigen Erzsébet- 

Wáildchens, des ehemaligen Ótemető-tér, herstammen.? Die bestimm- 
baren Formen sind folgende : 

1 Vergil. WAHNER: Zur heteropischen Differenzierung des alpinen Lias. Ver- 

handl. der k. k. geol. Reichsanst. 1886. S. 168. 

2 Diese wohlerhaltenen Ammoniten sind im Besitze des Piaristengymna- 
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Terebralula Bewyrich: Orr. 

Terebratula nimbata OPp. 

Plwlloceras cylindricum Sow. sp. 

Phylloceras sp. ind. 

Arielttes (jonybeari Sow. sp. 

Arietites efr. (Gordieri CANAv. 

Arietites sp. (aus dem Formenkreise von A. semisulcatus Y. et B.) 

Arietites (aus dem Formenkreise von A. sziratissimus Ov. sp.) 

Arietites sp. ind. 

Aegoceras sp. ind. 

Sehlotheimia Boucaulliana DORB. sp. 
Schlotheimia sp. ind. 

Tmaegoceros Lacordairei MICHELIN sp. 

Aulacoceros sp. ind. 

Die meisten Formen der aufgezühlten Fauna sind aus dem Arietites 

rotiformis-Horizonte der NE-Alpen und dem Arietites Bucklandi-Horizont 

der mitteleuropáisehen Jurazone bekannt." Eben deshalb sind diese roten 

Cephalopodenkalke in den obersten Horizont des unteren Teiles des 

unteren Lias, in den der Arietites rotiformis-, bez. Arietites Bucklandi- 

Zone entsprechenden Horizont zu stellen. 

Mittlerer Lias. 

Dunkelroter Crinoidenkalk. 

Bei den hierher gehörenden Kalksteinen herrscht die rote Farbe 

vor, doch zeigt sich stellenweise eine ganze Reihe von Farbenabtönun- 

gen. Neben gelben und dichter scheinenden Stücken kommen auch 

grobkörnigere rosenrote und hellrote Stücke vor, wáhrend die verwitterten 

Partien rotgefleckt weib sind. KEinige ersecheinen in Dünnschliffen grob 

kristallinisch-körnig. Ihre Mikrofauna ist sehr reich, namentlich an Cri- 

noiden, doch sind auch Foraminiferen nicht selten. 

Die oberfláchliche Ausdehnung dieser Kalksteine ist sehr groB. Sie 

treten an mehreren Stellen des Kalvarienhügels zutage, doch immer auf 

verhültnismübBig kleinen Strecken. Im 8-lichen Steinbruche findet man 

sie unmittelbar den hellroten unterliassiscehen Kalksteinen aufgelagert. 

siums. Durch Vermittlung des Ordensmitgliedes BÉLA DonwvaI hatte die Direktion 

des Gymnasiums die Freundlichkeit, mir dieselben zur Verfügung zu stellen, wofür 

ich sowohl Herrn B. DoRwyaIi, wie der Direktion auch an dieser Stelle meinen 

besten Dank ausspreche. 

1 Vergil. WAHNNER Il. c. 
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Am Eingang des Steinbruches weisen sie die vorherrsehende dunkel- 
rote Fárbung auf, wáhrend ihre an der W-Seite des Steinbruches auf- 

geschlossene Bünke heller sind. 

An ihren übrigen Fundorten sind sie überall den unterliassischen 

Kalksteinen des zweiten Horizontes aufgelagert. Es kann dies in dem 

aufgelassenen Steinbruche nüchst des jüdischen Friedhofes deutlich be- 

obachtet werden, in dessen N-liecher, kleineren Grube ihre dunkelroten 

Bönke aufgeschlossen sind. Im NE-lichen Teile der Stadt, an der von 

dem NE-Ende der Fazekas-utca bis zum Piaristenordenshaus ziehenden 

Hügellehne treten auf einer Strecke von 50—60 Scehritten dieselben 

. Kalksteine in der Form michtiger Bünke auf. An der Gartenecke des 

Ordenshauses lüngs des vom Csurgó-Brunnen bis zum Tanoda-tér führen- 

den kleinen Steiges wird ihre Grenze durch die in geringer Ausdehnung 

darüber lagernden oberen Doggerschichten bestimmt, wüáhrend sie gegen 

NW über die Fazekas-utca hinaus bis zu dem gegenüber der Uri-utca 

gelegenen herrschaftliehen Gebáude zu beobachten sind. Die Crinoiden- 

kalke sind an der erwáhnten Hügellehne in petrographischer Beziehung 

besonders mannigfaltig; auber den verschiedenen Farbenabtönungen 

weisen sie auch in ihrer Struktur Abweiechungen auf. Doch ist die 

dunkelrote Fárbung auch hier vorherrschend, hellere oder weiBe Flecke 

treten sozusagen nur abwechselnd mit diesen auf, so dab die grobe 

Mannigfaltigkeit in der petrographischen Ausbildung und der Farbe 

wohl nur als das Ergebnis einer verschieden starken Verwitterung zu 

betrachten ist und nicht mit dem Vorhandensein von verschieden alten 

Bildungen in Verbindung gebracht werden kann, wmsoweniger als jede 

Abart des Gesteins dieselben organischen Reste führt. Die unmittelbare 

Auflagerung der Crinoidenkalke auf die unterliassiscehen Kalksteine des 

zweiten Horizontes tritt hier nicht vor Augen, doch lübt die Fall- 

ricehtung vermuten, dab die am 6 Erzsébet-tér und vor der Synagoge 

zutage tretenden Schichten ihr Liegendes bilden. In kleineren Partien 

sind sie auch noch unterhalb der Kalvarienkreuze, etwas N-lich davon, 

zu beobachten, wo sie ebenfalls verschiedene Farbenabtönungen auf- 

weisen. Im §-lichen Steinbruche und vor dem jüdisehen Friedhof sind 

ihnen dunkelrote, knollige Kalksteine des unteren Dogger aufgelagert, 

unterhalb des Ordenshauses werden sie:von den manganhaltigen Kalk- 

steinen des oberen Dogger überlagert. Ihre Möchtigkeit kann an diesen 

Stellen auf 2—3 m eingeschátzt werden. 

Versteinerungen sind in diesen Kalksteinen im allgemeinen nicht 

háufig; im S lichen Steinbruche fand sich gar nichts, vor dem jüdischen 

Friedhof nur ein nicht nüher bestimmbarer Fischzahn. Die Büönke unter- 

halb des Ordenshauses hingegen enthalten ziemlieh viel organische Reste, 

doch sind bestimmbare Exemplare auch hier nur sehwer zu sammeln. 
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Ihre Fauna besteht neben Crinoidenresten hauptsüchlieh aus Brachio- 

poden, doch gelang es mir auch einige Muschel- und Ammoniten- 

fragmente zu sammeln. In dem gesammelten Material wurden folgende 

Arten bestimmt: 

Pecten sp. (efr. P. Ponzii Ge.) 

Diolis sp. (efr. D. janus MENEGH.) sp. 

Terebratula efr. Aspasia MENEGnH. 

Terebratula sp. ind. 

Spiriferina ? sp. ind. 
Phylloceras sp. (aus der Formengruppe des Ph. Meneghinii GEm.) 

Belemmites sp. ind. 

Bei der Beurteilung der stratigraphischen Stellung dieser Kalksteine 

mubB vor allem das reiche Vorkommen von Terebralula Aspasia MENEGH. 

in Betracht gezogen werden. Es ist wohl wahr, dab diese Brachiopodenart 

infolge ihrer groBen vertikalen Verbreitung nicht als Ausgangspunkt 

dienen könnte. Es muB jedoch berücksichtigt werden, da6 Terebratula 

Aspasia MEwxecH. den Höhenpunkt ihrer Entwicklung in der mediter- 

ranen Jurazone, im mittleren Lias, erreicht und dab in den roten 

Crinoidenkalken von Tata neben ihr auch andere — wenn auch nicht 

nöher bestimmbare — so doch unzweifelhaft auf mittleren Lias ver- 

weisende Arten auftreten. Schon diese Tatschen beweisen die Zugehörig- 

keit dieser Kalksteine zum mittleren Lias und zu demselben Ergebnis 

führt auch die Beobachtung der Lagerungsverhültnisse. Unter ihnen 

lagern meist dem cBucklandis-Horizont zugehörende Kalksteine, wáhrend 

sich im §-lichen Steinbruche und vor dem Judenfriedhofe in ihrem 

Hangenden Kalksteine des unteren Dogger befinden. Dies in Betracht 

gezogen, können die in Rede stehenden roten Kalksteine in den mitt- 

leren Lias gestellt werden. Zur Bestimmung des genaueren Horizontes 

ist unsere Sammlung zwar nicht genügend, doch weisen diese Schichten 

auf Grund von Analogien am besten noch auf den unteren Teil des 

mittleren Lias hin. 

Unterer Dogger. 

Braunroter, knolliger, feuersteinführender Kalkstein. 

Hieher sollen jene braunroten Kalksteine gestellt werden, welche 

im Gebiete des Kalvarienhügels in einigen kleinen Partien dem mittel- 

liassischen Crinoidenkalk auflagern. Von den bisher besprochenen Kalk- 

steinen weiechen sie schon durch ihre dunklere Farbe ab, doch werden 

sie auch durch die darin auftretenden, helleren und dichteren Knollen 

wohl charakterisiert. In Dünnsehliffen weisen auch diese Kalksteine eine 
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grobkörnige Struktur auf. Ihre Mikrofauna ist sehr mannigfaltig, beson- 

ders an Crinoiden und Foraminiferen reich. Auf einer kleinen Strecke 

finden sie sich an der S-Seite des 5-lichen Steinbruches den mittellias- 

siscehen Kalksteinen auflagernd aufgeschlossen vor und treten aubBerdem 

auch vor dem Steinbruche gegen den stüdtisehen Brunnen zu in einer 

Erstreckung von einigen Schritten zutage. Ihre Grenze wird gegen den 

Brunnen zu durch eine dünne Feuersteinschicht bestimmt, über welcher 

hinaus bereits Neokomkalk folgt. Bine sehr kleine, kaum einige m? grobBe 

Partie tritt auch an der NW-Seite der Grube vor dem jüdischen Fried- 

hof sozusagen zwischen die mittelliassiscehen Schichten eingekeilt zutage 

und eine weitere kleine Partie findet sich am Rande der Hullám-utca, 

lángs der NNW—SSE streichenden Löngsverwerfung in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Neokomkalkes. Fesersteine sind an letzterer Stelle 

nicht zu beobachten. Die vertikale Ausdehnung des knolligen Kalksteines 

ist sehr gering, die Müchtigkeit der zutage tretenden Sehichten betrágt 

kaum "/2 m, in dem §-licehen Steinbruche aber höchstens 1—1!/2 m. 

Der vor dem 58-liehen Steinbruch auftretende Feuerstein ist ziegelrot, 

stellenweise gelb oder wei8 gefleckt. Ich untersuchte mehrere Dünn- 

sehliffe unter dem Mikroskop, doch fand sich niechts, was auf das Vor- 

handensein von organischen Resten sehliebBen lieBe. 

Fossilien sind in diesen Kalksteinen nicht hüáufig, ich konnte nur 

einige Exemplare vor dem 5-liehen Steinbruche, aus bei dem Bohren 

des stádtisehen Brunnens zutage geförderten Stücken, ferner aus den 

Sehichten vor dem jüdisehen Friedhof sammeln, doch war der grölte 

Teil der gesammelten Stücke so verwittert, yon so toniger Beschaffenheit, 

oder aber fÍragmentar, dab eine genauere Bestimmung nicht möglich 

war. Hinige besser erhaltene Exemplare hat auch Prof. v. Lóczy gesam- 

melt. In dem untersuchten Material waren folgende Formen zu erkennen : 

Phylloceras bakonicum HANTK. et PRINZ. 

Phylloceras ultramontanum ZIrr. 

Phylloceras sp. ind. 

Harpoceras sp. ind. 

Stephanoceras (rervillei Sow. sp. 

Stephamoceras sp. ind. 

(aus dem Formenkreise von St. (rervillei Sow. sp.) 

Slephamoceras sp. ind. 

(oeloceras efr. longalvum VAacEK. 

Nautilus sp. ind. 

Belemnites sp. (efr. B. Didayanus DORs.). 

AubBerdem enthült die Sammlung auch eine noch nieht nüher 

bestimmte Brachiopodenart, sowie eine Aptychus sp. 
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Die meisten der aufgezáhlten Arten sind entschieden für den 

unteren Dogger charakteristisch : Phylloceras bakonicum HANTK. et PRINZ, 

Phylloceras  ultramontanum Zirr. und die auf (Goeloreras longalvum 

verweisende Form spricht für unteren Dogger. Daneben kommt jedoch 

in einem einzigen wohlerhaltenen Exemplare auch Slephanoceras (rer- 

villei Sow. sp. vor, welche Art schon auf einen höheren Horizont des 

Dogger verweisen würde. Trotzdem aber sollen diese Kalksteine mit 

Hinsicht auf die grölbere Háufigkeit der auf unteren Dogger verweisen- 

den Formen in den unteren Dogger gestellt werden, umsomehr als 

áhnliche feuersteinführende Schichten im Ungarischen Mittelgebirge — 

abgesehen von den Feuersteinschichten des ülteren Lias sowie den 

Feuersteinknollen des Tithon — auch anderweitig in den unteren Dogger 

gehören. Es ist jedoch nicht unmöglieh, da$ die in Rede stehenden 

Schichten in den oberen Teil des unteren Dogger gehören, was sich 

einstweilen, auf Grund der gesammelten Fauna nicht feststellen lübBt. 

Oberer Dogger. 

Manganführender Kalkstein. 

Der obere Dogger ist nur an einer einzigen Stelle, bei der Garten- 

ecke des Ordenshauses, an der linken Seite des vom Tanoda-tér zum 

Csurgó-Brunnen herabführenden Fubweges zu beobachten, wo er den 

mittelliassisehen Kalksteinen aufgelagert ist. wáhrend sich darüber, an 

der rechten Seite, Kalktuff befindet. Hierher zühle ich alle den mittel- 

liassisehen Kalksteinen aufgelagerte Kalke, die zwar in ihrer Farbe von 

einander abweichen, für deren jede Abart jedoch der Mangangehalt 

charakteristiseh ist. Der Mangangehalt ist in den tieferen Schichten 

gering, nach oben nimmt er jedoch zu. Zu unterst findet sich hellroter 

Kalkstein, welecher im Dünnsebliff diehte Struktur und Manganspuren 

aufweist. Weiter oben folgt eine ebenfalls rote, jedoch von Mangan- 

körnchen dicht punktiert erscheinende Abart, welche im 6 Dünnsebliff 

eine sehr reiche Mikrofauna aufweist. Darüber findet sich ein gleich- 

mübBig graugefárbter, diehter Kalkstein, dessen graue Warbe von den im 

Dünnschliff deutlieh sichtbaren, dicht eingestreuten Mangankörnechen 

herrühbrt ; zu oberst sehlieBlieh lagert ein mit Mangan vollstándig infil- 

trierter, ziegelroter, dichter Kalkstein, welcher infolge seines bedeutenden 

Mangangehaltes stellenweise ganz schwarz ist. Die (Gesamtmichtigkeit 

der Schichten betrágt ungefáhr 1!2—2 m. 

Fossilien kommen nur in den obersten Sehichten vor. Gut kennt- 

liche Exemplare finden sich jedoch schwer, weil die Versteinerungen 

. mit einer dicken Mangankruste umgeben sind und ihr Inneres von 
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Kalzitadern durchzogen ist, demzufolge sie sehr leicht in kleine Stücke 

zerfallen. Ein sehr scehönes Ammonitenexemplar wurde aus diesen Schich- 

ten von B. DoRwyar gesammelt; dieses Exemplar ist mit Phylloceras 

disputabile Z1rr. identiseh,! mehrere Fragmente verweisen ebenfalls auf 

diese Art, wáhrend ein kleineres Fragment auf Grund seiner Schalen- 

skulptur als Lyioceras cfr. Adeloides KuDERN. sp. bestimmt werden 

konnte. Das Vorkommen von Piwlloceras disputabile Zirr. lübt die 

Zugehörigkeit dieser Schichten zum oberen Dogger als unzweifelhaft 

erseheinen ; hierauf verweist auch das mit Lylorceras Adeloides KuDERN. 

identifizierte Fragment. Für die genauere Bestimmung des Horizontes 

reicht jedoch die Sammiung nicht hin. 

Malm und Tithon. 

Die oberjurassischen Bildungen können auf dem Gebiete des 

Kalvarienhügels nur an einer einzigen Stelle beobachtet werden, u. zw. 

an der NW-Seite des vor dem jüdisehen Friedhof gelegenen neokomen 

Kalksteinbruches. Von den graulicberünen Neokomkalksteinen von allen 

Seiten umgeben, in dieselben gleichsam eingebettet, findet sich hier 

eine aus Kalksteinen anderer Farbe und Struktur bestehende Scholle. 

Diese Scholle wird von petrographisch versehiedenen Kalksteinen gebil- 

det, die zumeist dunkelrot und von dichter Struktur sind, obgleich 

nebenbei auch rosenrote und gelblichweibe Stücke vorkommen. Diese 

verschiedenen Kalke treten nicht in abgesonderten Sehichten, sondern 

gemischt auf. Eine gewisse Schichtung ist höehstens an den dunkel- 

roten in" Tafeln gewinnbaren Kalksteinen zu beobachten. Nüchst der 

Pfarrkirche wurden in dem Weingarten des Seilers HÁBER gelegentlich 

Erdarbeiten dieselben Kalksteine mit sehr viel Fossilien angetroffen. 

Der Untergrund des Weingartens besteht überall aus Neokomkalk, 

woraus ich schliebe, dab diese oberjurassische Scholle auch hier unter 

áhnlichen Verháltnissen dem Neokomkalk eingebettet ist. Aus den ver- 

sehiedenen Kalksteinarten der oberjurassisehen Seholle lieB ich Dünn- 

sehlhiffe verfertigen doch befabte ich mich mit ihrer reichen und wechsel- 

vollen Mikrofauna noch nicht und beobaehtete nur soviel, dab sie 

Crinoideen führen. 

Diese Schollen sind reich an Versteinerungen. Prof. v. Lóczy stellte 

mir ein sehr reiches Fossilienmaterial zur Verfügung, welches teilweise 

von ihm und FR. v. BaLocH gesammelt wurde, teilweise aber durch den 

Seiler HÁBER in seinen Besitz gelangt ist. In der Scholle nüchst des 

jüdisehen Friedhofes fand auch ich zahlreiche wohlerhaltene Exemplare. 

1 Herr DoRwYxaI war so Íreundlich, mir dasselbe zur Bestimmung zu überlassen. 
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Die reiche Fauna besteht nach meinen bisherigen Bestimmungen aus 
folgenden Formen : 

Trochocyatus efr. truncatus ZIrr. 

Phyllocrinus sp. ind. 

hugeniacrinus sp. ind. 
Balanocrinus sp. (efr. subteres MÜwssr.) 

Terebraltula (Pygope) sima ZEuscnx. 

Terebratula (Pygope) diphya Cow. sp. 
Terebratula, (Pygope) Bouei. ZEuscHw. 

Terebratula (Pygope) íriangulus Law. 

Terebratula datensis FAVRE. 
Terebratula himeraensis GEm. 

Terebratula Bilimeki SvEss. 
Terebratula cfr. carpathica Z1rr. 

Placunopsis tatrica ZIrr. 

Fecten cinguliferus Zirr. 
PFecten polyzonites GEM. 

Modiola pumnctatostviala Zi1TrT. 

Neaera Picteli Zarr. 

Spinigera? sp. ind. 
Scurria? sp. ind. 

Phylloceras mediterraneum Num. 

Phylloceras isotypum BENrcx. sp. 

Phylloceras empedoclis GEm. 

Phwylloceras silesiacum Orpp. sp. 

Phylloceras serum Orpp. sp. 
Phylloceras Kochi Orr. sp. 

Phylloceras consanguineum GeEm. 
Phylloceras piychoicum Ox. sp. 

Phylloceras etr. ptyehostoma BENRcx. sp. 

Phylloceras Kudernatschi Hav. var. nov. 

Phylloceras sp. ind. 
Lytoceras montanum Orr. sp. 

Lytoceras sutile OrP. sp. 

Litoceras guadrisulcalum DORB. sp. 

Lytoceras Liebigi OPPp. sp. 

Lytoceras efr. muniriptale OPP. sp. 

Lytoceras ecfr. Liebigi OPp. sp. var. strambergensis Z1iTrr. 

Lytoceras sp. ind. 

Neumayria cfr. compsa Opp. sp. 

Oppelia sp. (aus dem Formenkreise von 0. Waageni Zrrr.) 
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Oppelia sp. (efr. Folgariaca OPP. sp.) 

Oppelia sp. ind. 
Haploceras elimatum OpPpP. sp. 

Haploceras Staszyczi ZEuscnw. sp. 
Haploceras tilhonium OPr. sp. 

Haploceras carachtheis ZEUSCHN. sp. var. 

Haploceras sp. ind. 
ÖOlcostephamus groteanus OPppP. sp. 
Olcostephamus sp. (efr. Negreli Marn. sp.) 

Olcostephanus efr. pronus OPp. sp. 

Richteri Opp. sp. 

tranmsitorius OPprp. sp. 

contiguus CAT. sp. 
efr. Albertinus Car. sp. 

Coludrinus REINECK. sp. 

exornatus Car. sp. 

efrselietor c BoNm: sp. 

nebrodensis GEM. 

sp. (efr. haliarchus NEum.) 

cfr. acer NEum. 

efr. serranus CANAv. 

Perisphincles 
Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 
Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 
Perisphinctes 

Perisphinctes 

Perisphinctes 

Bocconi GExm. 

plebejus NEuxm. 
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subtilior ZITT. 

Pasinii GExMm. var. bulderoides CAaANav, 

sp. ind. 

Hoplites Calysto DORB. sp. 

Hoplites microcamihus Orp. sp. 

Hoplites abscissus OPP. sp. 

Hoplites carpathicus Zarr. sp. 

Hoplites etr. Köllickeri OrP. sp. 
Hoplites sp. ind. 

Simoceras prateres CANAv. 

Simoceras Favarense GEN. 
Simoceras sp. ind. 

Pelloceras tramsversarius OPP. sp. 

Peltoceras sp. ind. 

Aspidoceras acanthicum Opp. sp. 

Aspidoceras hRogoznmicense ZEUsScCHN. sp. 
Aspidoceras avellanum Zirr. 

Aspidoceras insulanum GExm. 

Aspidoceras insulanum Gem. var. nov. 

Aspidoceras eyeclotum OppP. sp. 

299 



300 FERDINAND KOCU 

Aspidoceras cireumspinosum Ov. sp. 

Aspidoceras efr. Wolfi NEum. 
Aspidoceras Montisprimi CANAv. 
Aspidoceras Deáki HERB. 
Aspidoceras sp. (ctr. episum OppP. sp.) 

Aspidoceras efr. iphiceroides WaAaG. 
Aspidoceras altanense DORB. sp. 

Aspidoceras efr. Helymense GEMm. 
Aspidoceras oegir Orr. sp. 

Aspidoceras Uhlamdi Orr. sp. 

Aspidoceras Uhlamdi Opp. sp. var. extuberata CaNav. 

Aspidoceras Uhlandi OrP. sp. var. nov. 

Aspidoceras Choffati P. DE LoRIon. 
Aspidoceras sp. ind. 

Waagenia hybonota Ore. sp. 
Aplychus punclatus Votrz. 

Aptychus ecfr. exsculplus SCHAUR. 

Aptychus efr. latus PARK. 

Aptychus Beyrichi Orr. 

Nautilus efr. sexcarinatus Prcr. 

Belemmites efr. strangulatus ON. 

Belemmites efr. Zeuschneri OPp. 

Belemnites efr. conophorus OpP. 

Belemmites cfr. ensifer OPpp. 
Belemmites efr. semisulcatus MÜNsT. 

Belemmites sp. ind. 

Die meisten der aufgezühlten Arten verweisen auf den oberen 

Horizont des Malm, auf die durch Asyidoceras acanthicum Ore. sp. 

charakterisierten cAcanthicusschichtenn, sowie auf den unteren Tithon. 

Daneben finden sich jedoch auch einige für den unteren Horizont des 

Malm, für die Transversariusschichten charakteristische Arten (Peltoceras 

transversarius Opp. sp., Aspidoceras oegir Opp. sp.). AuBerdem kommen 

auch obertithoniseche Arten vor, freilich zumeist solche, die auch im 

unteren Tithon oder unteren Neokom vorhanden sind. 

Bestimmte Horizonte können trotz dem Vorhandensein von auf 

verschiedene Horizonte verweisenden Arten nicht ermittelt werden, da 

die auf die verschiedenen Malmhorizonte verweisenden Arten in den 

versehiedenfarbigen Kalksteinen der Schollen mit unter- und obertithoni- 

sehen Arten zusammen vorkommen. 

Wenn . diese oberjurassischen Schichten in ihrer ursprünglichen 

Lagerung und auf einem gröberen Gebiete studiert werden könnten, so 
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wáren auf Grund der Fauna wahrscheinlich auch hier bestimmte 

Horizonte zu unterscheiden. Auf Grund der bisherigen Untersuchungen 

kann festgestellt werden, dab die in Rede stehenden Kalksteinschollen 

eine gemischte Fauna bergen, in welcher besonders viele für die 

vAcanthicusschichtems und den unteren Tithon charakteristische Arten 

vorkommen, jedoch auch einige Arten der wcTransversariusschichtenn 

und des oberen Tithon vertreten sind. 

Bei Besprechung der paláontologisehen IErgebnisse werde ich die 

unzweifelhaft interessante Fauna dieser Schollen natürlich eingehender 

behandeln, die auch umso grölbere Aufmerksamkeit verdienen, als üáhn- 

liche Bildungen im Gebiete des Ungarischen Mittelgebirges nach unseren 

bisherigen Kenntnissen nirgends vorkommen. 

Als BErklárung der heutigen Lagerung der oberjurassischen Schollen 

in den Neokomkalken, kann Prof. v. Lóczys Auffassung akzeptiert wer- 

den, wonach die Ufer durch den mit der Transgression des Neokom- 

meeres in Verbindung stehenden Wellensehlag unterwaschen worden 

und abgestürzt sind, wo dann einzelne Partien im Meeresschlamme 

erhalten blieben, wáhrend der gröbBte Teil spurlos versehwand. 

Neokom. 

Glaukonitführender Kalkstein. 

Neben den Jurabildungen spielen bei dem Aufbaue des Kalvarien- 

hügels auch Kreidesedimente eine wichtige Rolle. Es sind dies meist 

grünliche, stellenweise aber hellrote, violettrote, heller oder dunkler 

graue Kalksteine, welche im Dünnsehliff grob kristallinisch-körnig sind 

und in ihren grünlichgrauen Partien besonders viel Glaukonitkörnehen 

aufweisen. Crinoideen kommen auch in diesen Kalksteinen vor. In gröbe- 

ren Partien und ansehnlicher Michtigkeit sind sie an der N- und 

NE-Lehne des Kalvarienhügels zu beobachten, wo sie ein zwischen 

zwei NNW—SSE-lieh streichenden Verwerfungslinien gelegenes Gebiet 

bedecken. In der Hullám utca, im mittleren Teile der Hazekas-utca, 

sowie in den zum katholischen Friedhof führenden Gassen treten sie 

mehrfach zutage. Als gute Bausteine werden sie in mehreren Brüchen 

gewonnen. HBiner davon befindet sich nüchst des jüdisehen Friedhofes, 

mehrere gröbere Aufschlüsse findet man N-lienh von hier neben der 

Kálvária-utca, einen kleineren aber vor dem Piaristengymnasium. In 

jedem Steinbruche zeigen sich diese Kalksteine in máchtigen Bünken, 

deren Gesamtmichtigkeit betrüchtlich, 40—50 m ist An der 5-Lehne 

des Kalvarienhügels, um den stüdtischen Brunnen herum finden sich 

den unteren Doggerschichten ebensolche Kalksteine aufgelagert, im N 
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aber, im Laufgraben der Burg treten müchtige Bünke zutage, die das 

Fundament der Burgmauern bilden. 

Prof. v. Lóczy und FR. v. BaLocH sammelten aus diesen Kalk- 

steinen mehrere Fossilien und in dem Steinbruche nüchst des jüdischen 

Friedhofes fand auch ich einige Exemplare. Die Versteinerungen lassen 

sich aus dem festen (Gesteine schwer in gutem Zustande befreien, die 

meisten sind fragmentar. Es gelang mir folgende Formen annühernd zu 

bestimmen : 

Terebratula cfr. dyphioides DORe. 
Terebratula efr. hippopus RöMER. 

Terebratula etr. Moutoniana DORx. 

Terebratula efr. carnea Sow. 

Terebratula etfr. depressa Lam. 
Terebratula efr. obesa. Sow. 
Terebratula cfr. Dutempleana DORn. 

Terebratula efr. semiglobosa Sow. 
Terebratula cfr. capillata D AncHrac. 

Terebratula sp. (efr. sulcifera MoRRis). 

Terebratula sp. ind. 

Waldheimia, efr. faba DORB. sp. 
Waldheimia cefr. celtica MORRISs. 

Waldheimia efr. tamarindus Sow. sp. 

Waldheimia sp. ind. 

Rhynchonella efr. plicatilis Sow. 

Phylloceras Calypso DORB. sp. 
Phylloceras semisulcatum DORB. sp. 

Plujlloceras sp. 

(aus dem Formenkreise von Ph. tortisulcatum DORB. sp.) 

Phylloceras sp. ind. 

Lytoceras (Tetragonites) sp. 

(aus dem Formenkreise von L. Duvaliamun DORB. sp.) 

Hoptites ( Pavahoplites) sp. (efr. H. angulicostatus D7ORB. sp.) 
Hoptites sp. ind. 

Nautilus sp. 

(aus dem Formenkreise von N. neocomiensis DORB.) 
Nautilus sp. 

(aus dem Formenkreise von N. íriangularis Movurn.) 

Belemnmites sp. ind. 

Auch einige nicht nüher bestimmbare Ammoniten und zwei Fisch- 

záhne enthült das gesammelte Material. 

Diese Fauna lábt das neokome Alter dieser Kalksteine unzweifel- 
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haft erscheinen, doch stöbt die Bestimmung des genaueren Horizontes 

auf Schwierigkeiten. Die meisten der aufgezühlten Arten verweisen auf 

unteres Neokom ; Phylloceras Calypso DORB. sp., Phylloceras semisul- 

catus DORB. und Terebratula dyphioitdes DORB. sind Formen, die für 

das untere Neokom, dessen untersten, an den oberen Tithon stoBenden 

Horizont charakteristiseh sind. Das Vorkommen von Hoplites (Para- 

hoplites) angulicostatus D"ORB. sp. würde jedoch schon für ein höheres 

Niveau (Hauterivien) sprechen. Das mir zur Verfügung stehende Fossilien- 

material, dessen sehlechterhaltene, kaum nüher bestimmbare Exemplare, 

reichen für eine genauere Altersbestummung nicht hin. Wenn man aber 

in Betracht zieht, dab im nahen Gerecsegebirge das untere Neokom — 

wie dies HoFMANN !" nachgewiesen hat — entschieden vorhanden ist, so 

erscheint die Vermutung nicht unbegründet, da8 die Neokomkalke von 

Tata ebenfalls unterneokom sind. Dies ganz sicher festzustellen wird 

jedoch natürlieh nur durch eingehende, auf Grund eines besseren 

Fossilienmaterials zu bewerkstelligende Untersuchungen möglich sein. 

Kalktutff. 

Mit den Neokomkalken sehlieGt die Reihe der mesozoisehen Bil- 

dungen des Kalvarienhügels ab. Von jüngeren Bildungen nimmt am 

Aufbaue desselben noch diluvialer Kalktuft teil, welcher die gegen den 

groben Teich abfallende E-Lehne in bedeutender Máchtigkeit (30—40 m) 

bedeckt. Náchst des katholisehen Friedhofes findet sich derselbe an 

einer Verwerfungslinie in der Nachbarschafit der Neokomkalke, gegen 

E zu zieht er bis zum Teich hinab, gegen N aber bis unter den Garten 

des Ordenshauses, bis zu dem vom Tanoda-tér zum Csurgó-Brunnen 

führenden Steig. Er wird in einem Steinbruche zwisehen dem katholi- 

sehen Friedhof und dem Piaristengymnasium gewonnen. 

Seine Entstehung verdankt der Kalktuff der Tötigkeit von dilu- 

vialen OGuellen, die láöngs der NNW—SSE-lichen Verwerfung hervor- 

gebrochen sein dürften. Die Michtigkeit des Kalktuffes láBt vermuten, 

dab es sehr reiche Ouellen sein mochten. Auf dem gegen NE zu ab- 

gesunkenen Gebiete findet sich Kalktuff nöch mehrfach, so am E-liechen, 

Tóvároser Ufer des Teiches, sowie im gráflichen englischen Park vor, 

was dafür spricht, daB lángs, der Verwerfüngslinie parallelen tektonischen 
Linien (uellen zutage getreten sein mochten. Die den groBen Teich 
speisenden (uellen, sowie die im englisehen Park befindlichen, welche 

1 HoFMANN K.: Bericht über die auf der rechten Seite d. Donau zwischen 
0-Szőny u. Piszke im Sommer 1883 ausgeführte geologische Spezialaufnahme. 
Földtani Közlöny, Bd. XIV, 1884, S. 335 u. 336. 

Földtani Közlöny. XXXXI. köt. 1909. 21 
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wohl ebenfalls lüngs soleher Bruchlinien hervorbrechen, setzen auch 

heute noch Kalktuff ab." 

Lagerungsverhiltnisse. 

Der aus ülteren Bildungen aufgebaute Kalvarienhügel von Tata, 

welcher als eine abgerissene Scholle des Gerecsegebirges zu betrachten 

ist, liegt, allseits von jüngeren Bildungen umgeben, völlig isoliert da. 

Die Lagerungsverhültnisse seiner Bildungen sind meist sehr gut zu 

beobachten, so dab man bei der Feststellung der stratigraphischen 

Reihenfolge neben der Fauna auch hieraus folgern kann. Die Schichten 

der kleinen, isolierten Scholle behielten natürlieh ihre ursprüngliche 

TLagerung nicht bei, dieselbe wurde durch die Verwerfungen und: Brüche, 

die auf dem Gebiete zu beobachten sind, stark beeinflubBt. Das Gebiet 

wird von zwei NNW—SSE-liehen Lüngsverwerfungen durchzogen; die 

eine verlüuft über den Anfang der Hullám-utca gegen den jüdischen 

Friedhof, die andere vom Tanoda-tér gegen den katholischen Friedhof 

zu. Das Gebiet zwischen diesen beiden Verwerfungen erscheint von der 

abgesunkenen Masse des Neokomkalkes bedeckt, SW- und NE-lich 

hiervon aber finden sich die übrigen Bildungen. 

SW-lich vom neokomen Kalksteinkomplexe, auf dem Gebiete um 

die Kalvarienkapelle, weisen die Bildungen folgende [Lagerungsverhült- 

nisse auf. 
Der Dachsteinkalk föállt bei der Kocsi-utca mit 2—5" gegen 19: 

ein. Seine zutage tretenden Schichten weisen überall dieses Hinfallen 

auf. Dem Dachsteinkalk sind die hellroten, unterliassiscehen Kalksteine 

des 1. Horizontes aufgelagert, was an der W-Lehne zu beobachten ist. 

Ihr Einfallen ist wechselnd. Wührend sie an der W-Lehne mit dem 

liegenden Dachsteinkalk konkordant sind und auch im §$-liehen Stein- 

bruche gegen W, 18£ mit 13" verflüchen, fallen sie vor der Hullám- 

utca und in dem Hofe des dortigen Hauses mit 12—13" gegen 2—3t, 

in dem Steinbruche vor dem jüdisehen Friedhofe aber mit 3—4" gegen 

5—6b ein, also in einer dem W-lichen Binfallen entgegengesetzten NE-, 

bez. E-lichen Richtung. Der plötzliche Übergang der W-lichen Fall- 

richtung in eine E-liche ist auf der Höhe des Kalvarienhügels zwischen 

der Kapelle und den Kreuzen zu beobachten. 

Die unterliassiscehen Kalksteine des 2. Horizonts sind überall, wo 

1 Mit dem Kalktuff von Tata befaBt sich kgl. ungar. Geolog Dr. TH. KoRMmos 

eingehender. Derselbe beriehtete über die Ergebnisse seiner Untersuchungen in 

der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 7. Mürz 1906. 

(Földt. Közl. Ba. XXXVI. S. 207. — Siehe auch dieselbe Ztsehr. Bd. XXXIX. H. 1—2.) 



DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DES KALVARIENHÜGELS VON TATA. 

sie auf dem Gebiete vor- 

handen sind, den Kalkstei- 

nen des unteren Horizontes 

aufgelagert. Besonders füllt 

diese Lagerung bei der Ka- 

pelle und in dem Stein- 

bruche vor dem Judenfried- 

hof in die Augen ; an beiden 

Stellen fallen die Schichten 

gegen E ein, an letzterer 

Stelle mit 209 gegen 5—65. 

Die Crinoidenkalke des mitt- 

leren Lias sind vor dem jü- 

dischen Friedhof den unter- 

liassisehen Kalksteinen des 

2. Horizontes, im §$-liehen 

Steinbruche hingegen jenen 

des 1. Horizontes aufgela- 

gert ; dort fallen ihre Schich- 

ten gegen E, hier gegen 

W ein. 

Der untere Doggerkalk 

lagert auf den mittleren Lias- 

kalken, wie dies im S-lichen 

Steinbruche zu beobachten 

ist. Seine Schichten fallen 

hier mit 259" gegen 19t ein. 

Dasselbe Verfláchen weist 

auch der darüber folgende 

Neokomkalk aut. 

Auf dem Gebiete um 

die Kalvarienkapelle herum 

geht aus den Einfallsver- 

háltnissen hervor, dab die 

Jurabildungen löngs einer 

NNW-—SSE-lich  streichen- 

den Linie in entgegengesetz- 

ter Richtung einfallen, was 

den Anschein erweckt, als 

ob man eine flache Anti- 

klinale vor sich hütte. Es 

ist jedoch viel wahrschein- 
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(unterer Lias, 2. Horizont). 4. Dunkelroter Crinoidenkalk (mittlerer Lias). Braunroter, knolliger Kalkstein (unterer Dogger). 6. Glau- 

konitführender Kalkstein (Neokom). 7. Kalktuff. 8. Aus Malm- und Tithonkalken bestehende Scholle. 



306 FERDINAND KOCH 

licher, dab diese Dislokation der Sehichten nicht mit einer Faltung 

zusammenhiüngt, sondern eine infolge Verwerfung eingetretene Kippung 

darstellt. 

Die gegen E einfallenden Schichten werden von einer vom Anfang 

der Hullám-utca gegen den jüdisehen Friedhof zu, also NNW—SSE-lieh 

streichenden Verwerfung unterbrochen. Infolge der Verwerfung ist der 

Neokomkalk mit den Juraschichten in ein Niveau gelangt, was beim 

jüdisehen Friedhof, namentlienh aber am Anfang der Hullám-utca un- 

mittelbar zu beobachten ist. Die Neokomkalke fallen zumeist gegen 

SW oder nahezu S ein. Am Anfang der Hullám-utca fallen ihre Schich- 

ten in unmittelbarer Nachbarschaft der unteren Doggerkalke mit 8" 

gegen 15—I16t, in den Steinbrüchen nüchst der Kálvária-utca mit 15" 
gegen 175, vor dem Ordenshaus aber mit 10—157 gegen 16? ein. In 

dem Steinbruche nüchst des jüdisehen Friedhofes lagern sie beinahe 

horizontal. 

Die Neokomkalke werden im NE durch eine vom Tanoda-tér, 

gegen den katholisehen Friedhof, also ebenfalls NNW—SSE-lich strei- 

chende Linie unterbrochen. Auch diese Linie entspricht einer Verwer- 

fungslinie, was aus dem Umstand erhellt, dab sich bei dem katholischen 

Friedhof in unmittelbarer Nachbarschaft der Neokomkalke, im selben 

Niveau, jedoch mit entgegengesetztem E-lichen Einfallen, Kalktuff befin- 

det. Lüngs dieser Verwerfung tritt auf einer kleinen Strecke vor dem 

Ordenshause der unterliassiscehe Kalkstein des 1. Horizontes und darüber 

jener des 2. Horizontes auf. Die Schichten fallen hier mit 107 gegen 

E ein. 

Wie erwáhnt kommen auch vor der Synagoge sowie an dem Wege 

unterhalb des Ordenshauses Jurakalksteine vor. Vor der Synagoge treten 

die unteren Liaskalke des 2. Horizontes, mit gegen E unter 57 einfallenden 

Schichten auf. Darüber folgen die in der vom Anfang der Fazekas-utca 

gegen das Ordenshaus zu ziehenden Streichriehtung aufgesehlossenen 

Binke des mittelliassischen Crinoidenkalkes, welche ebenfalls gegen E, 

jedoch mit 407 einfallen. An der Gartenecke des Ordenshauses lagern 

diesen die manganführenden Kalksteine des oberen Dogger auf, deren 

letzte Sehichten gegen S abgebogen erscheinen. Daneben und in dem 

nömlichen Niveau findet sich bereits der Kalktuff. 

Dieser letztere Umstand liebe vermuten dab sich auch hier eine 

Verwerfung befindet, welche vertikal zu den NNW—SSE-lichen Ver- 

werfungen verlauft. Doch fanden sich anderweitig keine nüheren Beweise 

hierfür, weshalb das Vorhandensein dieser Ouerverwerfung nur angenom- 

men, nicht aber als erwiesen betrachtet werden kann. § 

Aus dem Gesagten geht hervor, da der NE-liche Teil des Kal- 

varienhügels lüngs einer NNW—SSE-lichen Verwerfungslinie abgesun- 
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ken ist. Die im Burggraben zutage tretenden neokomen Kalksteinbünke 

sowie die auf dem gegen NE sich erstreckenden Gebiete unter dem 

grobBen Teiche und im gráfliehen Park hervorbrechenden OGuellen lassen 

vermuten, daB sich die Verwerfungen in dieser Richtung wiederholen. 

Auch eine auf die NNW—SSE-lichen Verwerfungen vertikale Ouerver- 

werfung kann angenommen werden. Wo die Schichten in Steinbrüchen 

aufgeschlossen sind, können überall den Lángsverwerfungen parallele 

und auf dieselben vertikale Bruch-, Rutschungsfláchen, Lithoklasen, 

mit Schutt ausgefüllte Spalten beobachtet werden, deren Entstehung 

durechwegs eine Folge der Verwerfungen ist." 

Das genauere Alter der Verwerfungen konnte nicht festgestellt 

werden, weil über dem Neokomkalk auf dem Gebiete des Kalvarien- 

hügels nur ganz junge Bildungen folgen, welche diesbezüglich keine 

Aufklárung geben. Daraus jedoch, dab auf dem Gebiete auch die 

Neokombildungen disloziert sind, ist zu schlieBen, dab die Verwerfun- 

gen jedenfalls nach der unteren Kreidezeit erfolgen muBten. Dies kann 

umsoeher angenommen werden, als nach unseren bisherigen Kenntnis- 

sen dasselbe auch für das Ungarische Mittelgebirge gilt. Im Gerecse- 

gebirge erfolgte die erste wahrnehmbare Dislokation nach STAFF? vor 

dem KEozán, doch war das nühere Alter nicht bestimmbar. TAEGER? 

nimmt das Alter der práeozánen Brüche im Vértesgebirge als ober- 

kretazisch an. Im südlichen Bakony erfolgten diese Dislokationen nach 

den Untersuchungen Vapász " nach der unteren Kreide, in der mittleren 

Kreidezeit, für den N-lichen Bakony kann — in Anbetracht der un- 

gestörten Lagerung der dort auftretenden oberen Kreidebildungen? — 

dasselbe angenommen werden. Wenn man noch vor Augen hült, daB 

diese prüeozünen Brüche im Ungarischen Mittelgebirge annühernd 

N—5-lieh gerichtet sind und daB auch die Brüche des Kalvarienhügels 

in diese Richtung entfallen, können dieselben ebenfalls zwischen die 

untere Kreide und das Hozün gestellt werden. 

1 In dem Steinbruche nüchst des jüdisehen Friedhofes findet sich eine etwa 

"2 m breite, mit Schutt erfüllte Spalte, deren NNW-—SSE-liehe Richtung mit 
jener der Lüngsverwerfungen übereinstimmt. 

2 v. BTANF, Hi. I.1c. S. .286: 

3 TAEGER, H I. c. S. 129. 

4 E. Vapász Arbeit über die Juraschichten des §-liehen Bakony steht 
soeben unter Druck. Die obigen Daten verschaffte ich mir mit der freundlichen 
Erlaubnis des Verfassers aus seinem Manuskript. 

5 Vergl. A. KocH: A Bakony éjszaknyugati részének másodkori képletei 
(- Die sekundáren Bildungen des NW-lichen Bakony). Földt. Közl. Bd. V, 1875. 
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Von FERDINAND Kocn.! 

Das aus den Juraschichten des Kalvarienhügels von Tata her- 

stammende reiche Material, mit dem ich mich im Auftrage des Direk- 

tors der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt, Herrn Prof. Dr. L. v. 

LóczY  gegenwürtig befasse,? enthült ein Exemplar, welchem der Um- 

stand, dab es der erste ungarische Vertreter der seltenen, kaum einige 

Arten zühlenden Gattung Tmaegoceras ist, besonderes Interesse ver- 

leiht. Im DLaufe meiner Untersuchungen erhielt ich auch von einem 

französisehen Ammoniten Kenntnis, welcher von MICHELIN 1835 als 

Ammonites Lacordarii beschrieben wurde, und von welchem ich ent- 

schieden feststellen konnte, dab er ebenfalls in die Gattung Tmaego- 
ceras gehört. Diese Art hat für uns eine umso gröbBere Bedeutung, als 

das einzige ungarische Exemplar mit ihr identifiziert werden kann.? 

Bevor ich als Ergánzung unserer die Gattung Tmaegoceras be- 

trefflenden Kenntnisse die Beschreibung dieser Art folgen lieBe, dürfte 

es nicht  uninteressant sein, alle jenen Daten zusammenzufassen, die 

über diese Gattung bisher bekannt geworden sind. 

Die Aufstellung des Genus Tmaegoceras knüpfít sich zwar an 

Hxvarrs" Namen, doch wurde die erste genaue Beschreibung von Powm- 

PECKJ geliefert. HYvarr stellte nümlich 1889 Ammonites latesulcatus 

HAvER? aus den roten Kalksteinen von Adnet und Arietites laevis 

(Sruk) GEYER" aus den Hierlatzschichten von Hallstatt unter dem Namen 

Tmaegoceras in eine neu Gattung, versáumte jedoch eine Beschreibung 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 24. Márz 1909. 
2 Über meine bisherigen Untersuchungen ist im Bd. XXXIX. des Földtani 

Közlöny ein vorláufiger Bericht unter dem Titel xcDie geologischen Verhültnisse 

des Kalvarienhügels von Tatas erschienen. 

3 Magazin de Zoologie. 1835. Ser. 1, Tom. V, Pl. 67. 

4 HYaTTr: Genesis of the Arietidae. Cambridge 1889. S. 125. 

5 F. HAVER: Über die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstliechen Alpen. 

Wien 1859, S. 44. Taf. IX, Fig. 1—2. 
6 GEYER: Über die liassisehen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt. Abh. 

d. k. k. geol. Reichsanst. Ed. XII, 5. 252, Taf. III, Fig. 14—c. 
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des Genus zu liefern. 1899 beschreibt BoNARELLI! aus den unteren Li1as- 

schichten der zentralen Appenninen eine seltene Art, welche er unter dem 

Namen Tmaegoceras Parondi zur Hyarrschen Gattung stellt; ebenso 
verfáhrt er — u. z. ohne jede besondere Begründung mit SCHAFHAUTLS 

Amm. Helli.? 
1901 unterzieht PomprckJ? die Beobachtungen und Behauptungen 

Hyarrs und BoNARELLIS einer gründlichen Kritik und weist nach, dab 

Amm. Helli ScHarn. und Arietites laevis (SruR) GEYER nicht zur Gat- 

tung Tmegoceras gehören. Die ScHaFrHáurrsche Art, welche obertria- 

disch ist und schon aus diesem Grunde nicht zu den unterliassisehen 

Arten gehören kann, stellt er im Einvernehmen mit Mossrsovics zu den 

Tropiten, Arietites laevis aber betrachtet er als einen Arietiten mit auf- 

fallend schwacher AuBenskulptur. Ammoniles latesulcatus Hav. und 

Tmaegoceras Parondi BoNARELLI hingegen bilden eine abgesonderte 

Gruppe, für welche die Benennung cTmaegocerasiv akzeptiert werden 

muH. Diesen Arten fügt PomrPrcxIi noch zwei hinzu: die von ihm be- 

sehriebene Art 7m. crassiceps, welehe aus den unteren Liasschichten 

Tübingens herstammt, sowie OUVENSTEDITS! Ammonites dorsosulcatus. 

Auf Grund all dessen záhlt PompPExckJ folgende vier Arten als bis- 

her bekannte Vertreter der Gattung Tmaegoceras auf: Tmaegoceras 

latesulcatum HAvER sp., Tmaegoceras Paronai BoNARELLI, Tmaegoceras 

dorsosulcatum OvEssr. sp. und Tmaegoceras erassiceps Pomp. SehlieB- 

lich liefert er, indem er die gemeinsamen Merkmale dieser Arten zu- 

sammenfabBt, cine genaue Charakteristik der Gattung. 

x 

Auf MIcHELINS Art wurde ich durch Herrn Assist. Dr. Gy. PRisz 

aufmerksam gemacht, der dieselbe im British Museum zu (resicht be- 

kam. Auf meine Anfrage erteilte mir Herr G. C. CRicK, einer der Leiter 

der naturwissenschaftlichen Sektion des Britisn Museum die Auskunft, 

dab das ausgestellte Exemplar ein GipsabguB des Originals ist, über 

dessen Verweilen ihm nichts bekannt sei. Zugleich hatte er die Freund- 

lichkeit, mir von diesem Gipsabgu8B Photographien und genaue MaBe 

zur Verfügung zu stellen. 

Schon aus MIcHELINS Beschreibung kann festgestellt werden, daB 

Amm. Lacordarit, welcher aus den unteren Liasschichten von Cöte 

1 BONARELLI: Cefalopodi sinemuriani del Appennino Centrale. Pal. Ital. 

vol. V, p. 66. 

2 SCHAFHAUTL: Geognost. Untersuchungen des südbayeriscehen Alpengebir- 

ges. München, 1851. S. 107, Taf. XV. 

3 Über Tmaegoceras HYATT. Neues Jahrb. 1901, Bad. II, 8. 158. 

4 OÖVENSTEDT: Ammoniten des schwib. Jura. S. 190, Taf. 13, Fig. 33—35. 
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dOr hervorging, ein Tmegoceras ist. MicHELIN gibt nümlich unter 

anderem folgende Charaktere an: xw.... dorso carinato; carina parva. 

ad ultramgue partem alte canaliculata,...v, und fügt noch folgendes 

hinzu: La caréne se trouvant plus basse gue les deux cőtés exteri- 

eurs des canaux guilaccompagnent,..., Aus diesen Daten erhellt, dab 

der für Tmaegoceras charakteristiscehe Kiel vorhanden und niedriger ist, 

als die erhabenen Süume der tiefen Furchen. Diese genauen Gattungs- 

charaktere lassen sich auch an den primitiven Abbildungen feststellen. 

Zur genauen Ermittlung der Artencharaktere reichen jedech weder die 

Beschreibung, noch die Abbildungen hin. Es ist wohl wahr, da8 MIcHE- 

LIN auch MabBe mitteilt, wonach der Durchmesser 99 mm, die Höhe 

des letzten Umganges 30 mm (—3399), die Breite desselben aber 42 mm 

(—46"9o) betrüágt, doch fehlt eine nühere Angabe über die Nabelweite 

und die Windung, worüber auch die Abbildungen keine Auskunft ertei- 

len können. 

Auf Grund der von dem Gipsabdruck verfertigten Photographien 

und der MaBe gelangte ich jedoch in den Besitz von ganz genauen 

Daten und es konnte festgestellt werden, dab das Exemplar von Tata 

mit der Art MicHELIrws ident ist. Es soll nun die Beschreibung der Art 

folgen. 

Tmaegoceras Lacordairei MICHELnIN sp." 

1835. Ammonites Lacordarii MICHELIN. Magasin do Zoologie Sér. 1, Tom. V, 

PIOZS 

1909. Tmaegoceras Lacordairei (MicHn.) F. Kocn. Földt. Közl. S. 292. 

Cote d Or 
méd Nach der Mitteilung G. C. CRICKS 

Durchmesser .. .. .. . 98 mm Durchmesser CAST," ERT 

Nabelweite --. ... 46 9 Nabelweite . ..— 459 

(A TO ezt 110 A) kzt Ezé E TEK ANN Szdsz t ketyeg ÉT A 

CELL Erste el SEEM) GYERTV YES et ezi ES 

BEGÜOSSÉS ését S ze dok 210/0 DBTeíte Sze sem - 46 9 

Das einzige wohlerhaltene Exemplar, an welchem auch die Wohn- 

kammer vorhanden ist, entstammt aus den unteren [Liasschichten des 

1 MicHECIN benannte die Art nach dem Imngenieur M. LACOoRDAIRE, der 

Artenname Lacordairei ist also richtiger als Lacordarit, weshalb ich ersteren ge- 

brauchen will. 

2 R bedeutet die vom Nabelrande bis zum Kiel in radialer Richtung ge- 

messene Entfernung, M die Entfernung zwischen dem Kiel des unteren und dem 

Kiel des oberen Umganges. 
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Kalvarienhügels von Tata, aus dem Arietites Bucklandi bez. Arietites 

rotiformis-Horizont." 

a b 

a) Fig. 1. Tmaegoceras Lacordairei MIcH. sp. (?/3 der nat. GröBe.) 

a) von der Seite b) von der Siphonalseite aus gesehen. 

Es ist eine langsam anwachsende Form mit flacehen Umgüngen. 

Die Gestalt der Umgünge ist abgerundet trapezförmig, viel breiter als 

hoch. Die gröbBte Breite befindet sich 

náchst des Nabels, ungefáhr in einer 

Höhe mit den Rüándern der Sypho- 

nalfurchen des unteren Umganges. 

Fig. 2. Umgangsgestalt von Fig. 3. Suturlinie von 

Tmaegoceras Lacordairei MIcH. sp. Tmaegoceras Lacordairei MIcH. sp. 

(Nat. GröBe.) (Nat. GröBe.) 

Die Verschmálerung der Umgüánge gegene die Siphonalseite zu erfolgt 

langsam, so dab die Breite der oberen Umgangspartien um etwa ?/5 o o D 

1 F. KocH: Die geol. Verh. des Kalvarienhügels von Tata. Földt. Közl. Bd. 

XXXIX, 5. 
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geringer ist als die gröbte Breite. Die oberen Umgünge bedecken "4 
der unteren Nabelweite, Nabelrand abgerundet. Die Seiten schwaech 

gewülbt, gegen die Siphonalseite zu stürker geneigt, gegen den Nabel 

zu steil abfallend. 

Die an der Siphonalseite dahinziehende Furche ist breit. ihre 

erhabenen Ründer am letzten Umgange 13 mm von einander entfernt 

(welche Entfernung Vs der gröbten Breite entspricht) und übergehen 

in die Seiten mit denselben einen rechten Winkel einschliebend. Der 

in der Mitte der Siphonalfurche sich erhebende Kiel ist halb so hoch 

als die Furchenránder, abgerundet. An unserem FExemplar ist keine 

Spur einer Schale vorhanden, der Steinkern ist vollstündig glatt. Die 

Loben und Süttel der Suturlinie sind breit; der Syphonallobus etwas 

lánger als der erste Laterallobus, wáhrend der am abgerundeten Nabel- 

rande befindlieche Hilfslobus entschieden biphyIl ist. Der erste Sattel ist 

höher als der biphylle zweite Sattel. Die Wohnkammer ist lang, nimmt 

ungeführ eine Windung ein. 

Das Exemplar von Tata stimmt mit der MicHErrwsschen Art, wie 

dies aus den oben mitgeteilten MabBen hervorgeht, gut überein. Betreffs 

der Höhe und Nabelweite lüBt sich gar keine Abweichung feststellen, 

und die geringe Abweichung von einigen Prozenten in der Breite lieBe 

eine Abscheidung nicht begründet erscheinen. Auch in dem langsamen, 

gleichmábBigen Anwachsen der Umgünge sowie in dem steilen Abfallen 

der Seiten gegen den Nabel zu stimmt unser Exemplar mit Ammonites 

Lacordarti überein. Die Entfernung der Ründer der Siphonalfurchen 

ist bei beiden Exemplaren dieselbe, ebenso ist auch das Verhültnis 

der Umgüánge zu einander gleich, insofern die oberen Umgüánge sowohl 

bei dem Exemplar von Tata, als auch bei jenem von Cőöte VOr Y5 des 

unteren Umganges bedecken. MicHELwws Beschreibung ist betreffs der 

Wohnkammer zu entnehmen, dab dieselbe eine ganze Windung ein- 

nimmt. was auch bei unserem Exemplar der Fall ist. 

Neben diesen übereinstimmenden Charakteren tut sich nur in der 

Umgangsgestalt eine gewisse Abweichung kund. Die Seiten der MICHE- 

LiNSchen Art sind nüámlich gewölbter, in der Mitte am breitesten, von 

hier gleichmábig gegen den Siphonal- und Nabelrand abfallend. Die 

Umgangsgestalt ist demzufolge mehr eliptisch, bei unserem Exemplare 

hingegen abgerundet trapezoidal. 

Aus diesem Vergleiche geht hervor, dab der grölbte Teil der uns 

zur Zeit zur Verfügung stehenden Daten über Ammonilés Lacordarii 

auch auf das ungarische Exemplar paBt, so dab eine Identifikation 

berechtigt und begründet erscheint. 

Die von PomPrcks besprochenen vier Tmegocerasarten weichen 

von Tmaegoceras Lacordairei mehr oder weniger auffallend ab, wie 
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dies aus folgender, die Madfenverháltnisse vorführender Zusammen- 

stellung erhellt:! 

Tm. Tm. Tm. AL KÜ 

Lacordairei Lacordairei latesulcatum Paronai crassiceps 

(Tata) (Cőte d"or) 

Durchmesser .. 98 mm 87 mm 83 mm 46 mm 47 mm 

Nabelweite . . . 469 4590 539 4.9 0/9 3490 

Höhe (R) .. - - 399 329 2695 3195 289 
TEO mra) JN ES SSE ? 2199 2690 219 

EGET e Ez sees 4299 4690 92199 5090 43 

Die auffülligsten Abweichungen gegenüber Tmaegoceras Lacor- 

dairei weisen Tmaegoceras latesulcatum Hav. sp. und Tmaegoceras 

Paronai BowsaREnni auf. Jene Art ist viel weitnabeliger, ihre Umgünge 

höher als breit; diese besitzt ebenfalls einen weiteren Nabel und über- 

trifft unsere Art auch in ihrer Breite. Tmaegoceras erassiceps Pour. 

besitzt einen engeren Nabel, seine Umgünge wachsen besonders in der 

Breite rascher an. AuBerdem sind die Umgünge der Pomprcxsschen 

Art flacher (die Höhe betrágt ungefáhr ?/s der Breite) die Umgangs- 

gestalt aber ist abgerundet rechteckig. 

x 

Auf Grund des Gesagten kann MicHEzrxs Art mit Recht zur Gat- 

tung Tmaecyoceras gestellt werden, wohin also gegenwártig insgesamt 

fünf Arten zu zühlen sind. 

1 Bin besonderer Vergleich mit Tmaegoceras dorsosulcatum OVENSsT. ist wohl 

überflüssig, da sehon PomPEckJ über diese Art folgendes besagt: xDie zwerghafte 

Form mit nicht sehr dicken Windungen macht — auch ihrer Nabelweite nach — 

ganz den Eindruck, als sei sie eine Miniaturform des alpinen Tmegoceras late- 

sulcatum.s PomPEckI fügt zwar hinzu, daB er keine jungen Exemplare von Tmae- 

goceras latesulcatum kennt und demnach keine nüheren Beziehungen zwischen den 

beiden Arten feststellen kann, doch erscheint es auch so gewiB, daB OUENSTEDS 

Art dem Tmaegoceras latesulcatus dermaBen nahesteht, da8 die bei diesem gegen- 

über unserer Art beobachteten Unterschiede auch bei jener vorhanden sind. 
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Von LADISLAUS Vv. SZATHMÁRY. 

Der Wollastonit ist einer der einfachsten Vertreter der in der 

Natur vorkommenden Silikate. Seine echemische Konstitution betreffend 

kann er als ein Salz der Metakieselsüure (HSiIO) betrachtet werden. 

Wenn wir voraussetzen, dab in dieser Verbindung das Molekulargewicht 

blob einmal enthalten ist, so würe ihre Konstitution die folgende : 

0—SIT 9 oGa. 

Der in der Natur vorkommende Wollastonit bildet bekanntlich 

monokline Kristalle. In der kleinen Mineraliensammlung des Labora- 

toriums für allgemeine Chemie des kgl. Joseph-Polytechnikums befand 

sich ebenfalls ein Exemplar aus Csiklova, welches die folgende Zusam- 

setzung zeigte : 

CI. ez kázsontázs petessk ae Ra 9 ÁSÓ 
510, e DA zsgaitó SRE 

BOGO s zetése dts SEN EMU RE 
CÜNNGTÜS Lé tsak 489 a 

in welehem CO. . .. 0 .. 4531 a  betragen hatte 

99-91 9 

Der Wollastonit, welchen ich analysierte, war kein ausgelesenes 

Stück. Das Exemplar war: in sehr auffálliger Weise geüdert und zwischen 

den weiBen Adern gleichsam eingebettet zeigten sich die groBen Fláchen 

des Wollastonit. Es stellte sich heraus, dab die Adern aus Kalzium- 

karbonat bestehen. Mit stark verdünnter Salzsüure brausten sie námlich 

sehr heftig, anderseits aber lie8 sich in der Lösung, wenn ich die von 

der Salzsáure angeützten Stellen mit Wasser abspülte in reichlicher 

Menge Kalzium nachweisen. 

Jedenfalls stellt der Kalkstein das Muttergestein dar. Auf den 

woblentwickelten Flichen des Wollastonit lie8 sich diese Erscheinung 

1 Ausgeführt im Laboratorium für allgemeine Chemie des kgl. ungar. Joseph- 

Polytechnikums in Budapest. 
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nur undeutliech beobachten. Hier und da durchzogen blüuliche Streifen 

die Flichen, welche offenbar von dem darin enthaltenen geringen 

Ouantum Eisenoxyd herrührten. 

Obzwar ich bemüht war, für die Zwecke der Analyse, so weit es 

irgend möglieh war, nur wohlentwickelte Táfelehen zu verwenden, 80 

fand ich doch, wie man sieht, in der Probe eine ziemlieh betráchtliche 

Menge Koblensüure, deren Ursprung offenbar in dem zwischen den 

Bláttehen eingesehlossenen Kalziumkarbonat zu suchen ist. 

Wenu wir annehmen, dab diese Kohlensáure an Kalzium gebun- 

den war, so lübBt es sich leicht berechnen, daB den 43190 Kohlensüáure 

54890 Kalziumoxyd entsprechen. Wenn wir nun das so gewonnene 

Kalziumoxyd aus dem oben angegebenen Werte subtrahieren, bleiben 

445"0199. Das Mineral enthált also : 

S A SES Tt e sz dd95 Ho 

Ga0a es saras ZANA 

88-96 90 
oder auf 100 umgerechnet : 

SZOS zá szy Z SSE ÜK HST Ő 

ZAN EL NEL ha az z , AA 
100700 99 

wonach : 
50-53 
604 SS 

49-47 EZÉ (78, 
56 

es füllt also auf ein Mol. Kieselsáure ein Mol. Kalziumoxyd, was der 

Formel S-O.Ca0O entsprieht. Dieses Resultat ist, glaube ich, ein hin- 

reichender Beweis dafür, dab ich es tatsüchliceh mit Wollastonit zu 

tun hatte. 

Das spezifisehe Gewicht des Wollastonit war bei 1797C€ 2:899. 

Die künstliche Herstellung des Wollastonit ist nicht nur von 

mineralogisehem, sondern auch von echemischem Gesichtspunkte hoch- 

interessant. 

Es ist bekannt, dab einzelne Autoren im Zement das Vorhanden- 

sein von Monokalziumsilikat voraussetzen. Binige davon bestehen hart- 

nückig auf dieser Annahme, trotzdem dieselbe in keiner Hinsicht der 

Kritik stand halt.! 

1 SzarHmány: A kalciumszilikátok előfordulása a cementben. 1907, Vegyészeti 

Lapok II. Jahrg. Nr. 7. -— Tanulmányok és kritikai megjegyzések a cement szer- 

kezetéről. Bányászati és Kohászati Lapok 1908, Nr. 11 
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Um zu entscheiden, ob sich diese Verbindung künstlich herstellen 

lábt und welche BHigenschaften sie besitzt, bescehlob ich den Gegenstand 

eingehend zu untersuchen. 

Kalziumoxyd lábt sich mit Kieselsüure in jedem beliebigen Ver- 

háltnis zusammenschmelzen, nur mub man den nötigen Hitzegrad 

treffen. Wáhrend Kalziumoxyd und Kieselsüure für sich — wie dies 

aus den Versuchen Moissaws bekannt ist — nur im elektrischen Bogen- 

licht schmelzbar sind, also bei einer Temperatur, welche nach den 

Messungen VIoLLES bei 350070 liegt, besitzen demgegenüber die in 

verschiedenem Verháltnis zusammengesetzten (Gemenge dieser Stoffe 

bedeutend niedrigere Schmelzpunkte. Zu bemerken ist, dab in den 

elektrischen Öfen Kalziumoxyd und Kieselsáure nicht nur gesechmolzen, 

sondern sogar zur Sublimation gebracht werden kann. 

Behufs Darstellung von Wollastonit bereitete ich vor allem voll- 

kommen reines Kalziumoxyd und vollkommen reine Kieselsüure. Kal- 

ziumoxyd verbindet sich, wenn es an der Lufít steht, einesteils mit 

Wasser, anderseits mit Kohlensüure; um dasselbe in einen für die 

Messung geeigneten Zustand zu bringen; setzte ich es in einem Muffel- 

ofen lángere Zeit der Rotglut aus. Ebenso verfuhr ich mit der Kiesel- 

süure, welche so wie sie aus dem Handel bezogen wird, zum Messen 

nicht geeignet ist. 

Von den derart geglühten Kalziumoxyd- und Kieselsüurepulvern 

hatte ich nun der Formel (/aOSzO, entsprechende Mengen abgewogen 

und in einer Reibschale gut vermischt. Das Pulvergemenge wurde dann 

in einem für diesen Zweck geeigneten Magnesiatiegel in den DEvirLEsehen 

Ofen eingeführt. Meine Experimente wurden nümliech in einem mit 

Koks geheizten DEvirtEsehen Ofen ausgeführt, in welchem bei genü- 

gender Luftzufuhr auch der 30-ste SEGERsche Kegel schmilzt, was schon 

auf eine Temperatur von 173070 hindeutet. Bei dieser Hitze schmilzt 

das Pulvergemenge nach kurzer Zeit und im Tiegel bleibt eine weiBPe, 

sehr harte Masse zurück. Das Produkt ist immer kristalliniseh, doch 

ist die gute Ausbildung der Kristallíláchen stets davon abhüngig, ob 

die Abkühlung rasch oder langsam erfolgte. Bei rascher Abkühlung 

sind die Kristallfláchen klein, jedoch mit unbewaffnetem Auge gut sicht- 

bar, bei sehr langsamer Abkühlung bilden sich auch gröBere, bis zu 

3—5 mm groBe Kristalle. Das spezifiische Gewicht des auf diese Weise 

dargestellten Wollastonit war 2901 bei 1897C€, also nur um eine Kleinig- 

keit gröBer, als der Wert, den ich an dem natürlichen Wollastonit zu 

bestimmen Gelegenheit hatte. Seine Hürte übertraf die des Ouarzes 

wührend der Hüártegrad des natürlichen Wollastonit zwischen Fluorit und 

Apatit liegt. Diese Tatsache findet jedenfalls in den  verschiedenen 

Umstüánden der Entstehung ihre Erklürung. Das Schmelzungsprodukt 
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bildete eine zusammenhüngende Masse mit körnigem Bruch. Kurz, alle 

seine physikalischen Eigenschaften — den Hártegrad ausgenommen — 

zeigen eine hinreichende Übereinstimmung mit jenen des natürlichen 

Minerals. 
Diese Übereinstimmung ist auch in den chemischen Eigenschaften 

vorhanden. Das Schmelzprodukt zeigte folgende Zusammensetzung : 

Berechnet Gefunden 

ÜL sző szd ree BÁSA 10 52-08 99 

GyOtáb barna ld A ÁSTA et 47"31 a 

OZ  afezngjásés ánál sys ze I iz 0-54 a 

100-00 99 99:93 99 

Man sieht, dab die gefundenen Werte mit den theoretisehen ziem- 

lich gut übereinstimmen, so dab unser Erzeugnis mit dem natürliehen 

Wollastonit identisceh zu bezeichnen ist. 

Zum SehluB will ich noch einen Umstand hervorheben. Wenn 

man der Mischung mehr Kalziumoxyd beifügt, als jenes (Ouantum, 

welches der Formel CaOSiO, entspricht, so zerfüllt das Schmelzungs- 
produkt nach dem Auskühlen zu einem feinen Pulver, wobei die GröbBe 

der einzelnen Staubkörner von der Menge des beigemengten Kalzium- 

oxyds abhüngig ist. 

MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 
GEOLOGISUHEN GESELLSÚHAFT. 

— 5. Mai 1909. 

1. HEmRicH HoRkusirzgY sprach über LöB und die diluviale Fauna. Seiner 

Ansicht nach gibt es in Ungarn nur diluvialen LöbB; alluvialer LöB kommt nicht 

vor, da durch den in unseren Tagen fallenden Staub nur der Oberboden vermehrt 

wird und dies kein LöB mehr ist, da der Begriff des Lösses ursprüngliche Lage- 

rung und Abwesenheit von Humus voraussetzt. Das Alter des Lösses geht übri- 

gens auch aus der Fauna hervor. Die Ansicht, da6 die diluviale und alluviale 

Fauna gleich sei, ist nicht ganz richtig. Vortragender legte 25 Arten und Varie- 

táten vor, die aus dem Alluvium Ungarns bisher unbekannt sind; davon sind 

13 ganz ausgestorben oder ausgewandert. Ferner zühlte er mehrere Arten auf, die 

in den ebenen und hügeligen Gebieten ausgestorben sind und heute nur mehr im 

Gebirge, in den Wüldern leben. 

Vortragender unterscheidet zweierlei LöB je nach den physikalischen Um- 

stánden, unter welchen er sich gebildet hat, u. z. einen LandlöB, der auf trockenen 

Gebieten, und einen SumpíflöB, der auf zeitweilig nassen Strecken entstanden ist. 

Den Ursprung des Materials der ungarischen LöBablagerungen betreffend üuBerte 
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sich Vortragender dahin, daB ein Teil desselben aus den pliozünen, ein anderer 

Teil aus den miozünen Sanden und Mergeln durch den Wind ausgeweht wurde. 

DESIDER v. DicExrY bemerkte, da8 in die Definition des Lösses das Vor- 

handensein oder Fehlen des Humus nicht aufgenommen werden kann, da sich 

ganz gut ein Stück Lösses denken lüBt, welches unbedingt LöB ist und doch 

Humusstoffe entbült, vielleicht lüngs einer bis zur betreffenden Tiefe hinabreichen- 

den Wurzel. Auch hült v. DicexryY die Trennung von Land- und SumpflöB nicht 

túr durchführbar, da in typischen Landlössen lokal kleinere Flecken vorkommen, 

die ganz vom Charakter des Sumpflösses sind. Hier konnte der Staub nicht auf 

irgend ein wasserbedeektes Gebiet herabgefallen sein, sondern es multe die Struktur 

des Landlösses durch das einsickernde Wasser lokal umgewandelt worden sein. Das 

Alter des Lösses aber kann nur dort auf Grund der Mollusken festgestellt werden, 

wo solche vorkommen ; an Stellen dagegen, wie sie z. B. in der dem Sprecher aus 

seiner Praxis bekannten Gegend von Pécsvárad vorkommen, wo in den michtigen 

Löbwüánden keine Spur von Mollusken vorhanden ist, wird diese Methode der 

Altersbestimmung den Geologen im Stiche lassen. 

THEODOR KoRmos wies darauf hin, da8 dem Vortragenden nicht die Gele- 

genheit geboten war, auf alle jene Umstünde sich zu verbreiten, die bei der Be- 

urteilung dieser wichtigen Fragen eine Rolle spielen. Bei den weiteren Forschun- 

gen sind auch andere ausschlaggebende Gesiehtspunkte heranzuziehen, namentlich 

die Rolle des Klimas und der Vegetation, desgleichen die geographische Verbrei- 

tung und die biologisehen Momente. 

2. FERDINAND KocH hieii einen Vortrag über die Geologie des Kalvarienberges 

bei Tata. Die am Autbaue desselben beteiligten Bildungen sind zumeist sekundür. 

Auf dem verhültnismüBig kleinen, 800 m? umfassenden Gebiete kann das Vor- 

handensein des dem Rhüt angehörenden Dachsteinkalkes, der beiden Horizonte des 

unteren Lias, des mittleren Lias, des unteren und mittleren Dogger nachgewiesen 

werden; in den oberjurassisehen Schichten aber kommen hauptsüchlich auf den 

oberen Horizont des Malm, die Acanthicusschichten und den unteren Tithon ver- 

weisenden Arten vor. Neben den Jurakalken ist auch neokomer Kalkstein verhültnis- 

miBig stark verbreitet. AuBer den sekundüáren Bildungen spielt hier noch der dilu- 

viale Kalktuff eine Rolle. Zur Bekráftigung seiner stratigraphischen Auseinander- 

setzungen legte Vortragender ein reiches Fossilienmaterial vor. Die Tektonik 

betreffend konnten auf dem Gebiete des Kalvarienberges zwei NNW-—SSE-lich 

gerichtete Lüngsverwerfungen nachgewiesen werden und kann auch eine vertikal 

auf diese verlaufende Ouerverwerfung vorausgesetzt werden. Durch diese Verwer- 

fungen wurden die Lagerungsverhültnisse stark beeinflu8t, was aus dem vorgeleg- 

ten Profil ersichtlich war. Vortragender stellt das Alter dieser Verwerfungen nach 

den im Ungarischen Mittelgebirge gemachten Beobachtungen in die Zeit nach der 

unteren Kreide und vor dem Eozün. 

3. KaáRL RorH v. TELEGD besprach die geologischen Verhültnisse der Um- 

gebung von Kőhalom. Die Basis dieses Gebietes besteht aus obermediterranen Bil- 

dungen (Salzton, Dazittuff, darüber spárlieh fossilführender Sand), mit welehen sich 

an ciner Verwerfungslinie die sarmatischen Schichten berühren. Bei Ugra lagert 

fossilführender, gebrannter Ton der unteren levantischen Stufe auf dem oberen 

Mediterran, über dem unteren levantinischen Ton findet sich eine vermengte Breccie 

von Basalt und Andesit. Der Basalt des Várhegy in Kőhalom durchbricht den 

obermediterranen Salzton. 
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A MAROSVÖLGYI HARMADIDÓSZAKI SÓAGYAG DÉVA MELLETTI 
ELŐFORDULÁSÁRÓL." 

Dr. GAÁL IsrvÁáxn-tól. 

Az erdélyi neogén beltenger üledékes képződményei közül a mé- 

lyebb tengeri, ú. n. smezőségiv facies valóban megérdemli fokozottabb 

érdeklődésünket. Természetesen geologiai szempontokra gondolok itt 

első sorban, jóllehet a kérdés természete szerint a geolocgiaival kar- 

öltve jár itt a nemzetgazdasági érdek is. 

A mezőségi rétegek vízszintes irányú tagozásánál a legújabb, ki- 

váló összefoglaló munka? alapján az erdélyi medence déli feléhez tar- 

tozó, cMaros-Sztrigy öblés-nek nevezhető részletével óhajtok itt be- 

hatóbban foglalkozni. Erre főként a dévai Várhegy tövében fakadt — ma 

már ugyan szinte eltüntnek tekinthető — többektől tanulmányozott — 

hideg sósforrás keletkezésének, magyarázatának enyilt kérdés -e indított. 

Hogy a kérdés historicuma is kitünjék, röviden ismertetem az 

irodalomban előforduló adatokat. 

PaRrscHnak 1822-ből való följegyzését találjuk a HAUER-STACHE- 

féle? alapvető munkában idézve, melyből kitünik, hogy a Várhegy 

tövében aknákat is mélyítettek sóra; a víz azonban úrrá lett bennök s 

így betömték." A szerzők egyébként hozzáteszik, hogy ezek a kutatások 

érthetők is, mert Déva és Szászváros környékén tényleg van némi 

nyoma az erdélyi terciér sónak," másrészt pedig a bánság felé irányuló 

szállítás céljaira igen alkalmas lett volna egy dévai sóbánya. 

1 Előadta a Mh. Földt. Társulatnak 1908 december 2. szakülésében. 

2 Dr. KocH AwraL: Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. 

II. Neogén-csoport. Bpest, 1900. 

5 Geologie Siebenbürgens. Wien, 1853. p. 225. 

4 A dévaiak már teljesen meg is feledkeztek volt ezekről a kutatásokról ; 

néhány év előtt azonban az egyik akna szájára alkalmazott tölgyfa fedő beszakadt. 

Ez alkalommal mérő ónnal mintegy 30 m mélynek s rézsutosan a Várhegy alá 

irányulónak találták. 

5 Ime a nagy áttekintésen alapuló biztos itélet ! 

A szerzők — bizonyosan kuriózum kedvéért — említést tesznek BIELz egy 

leveléről í(p. 225.) is, mely szerint ő egy itt létezhetett sóraktár maradványaiból 

származtatja a sósvizet. A mindent római szemüvegen néző TÉGLÁS G. még meg 

is toldatta e furcsaságot azzal, hogy ez a sóraktár — a rómaiak idejében létezett. 

Földtani Közlöny XXXIX. köt. 1909. 22 
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A hunyadmegyei sósforrások közül a romoszit, (Szászvárostól 

K-re) és tordosit (Szászvárostól Ny-ra) CzEgELius D. munkájában" 

(1854) találjuk legelőször fölemlítve. Majd nyomát találjuk annak," 

hogy 1860-ban dr. Szazsó Isrván, Hunyad vármegye akkori physicusa 

buzgólkodik a dévai sósvíz értékesítése körül. 

HuwrauvY Janos ? (1865) és BERNÁTH Józser " (1880) egyszerűen csak 

megismétlik a régebbi fölemlítést. 

Dr. HAwNkó Virmos volt az első, a ki a dévai hideg sósforrásokat 

beható tanulmánya tárgyává tette." Vizsgálatai szerint ca Várhegy 

oldalán három nyiláson át vastag sugarakban nagy mennyiségű 

víz tör elő... Lefolyása nem lévén, a sós víz nagy területet beposvá- 

nyosít . . . A forrás vize sós izű, kristálytiszta, szagtalan . . ., Közelben 

sókivirágzás látható. HANkó vegyelemzési adatait alább közlöm. 

Úgy látszik, ez idő tájban talán HANkó értekezései révén az ento- 

mologusok érdeklődését is fölkeltette a dévai sós mocsár. Adataiknak 

közlését főként azért tartom itt helyén valónak, mert hiszen kutatásaik- 

nak egyik érdekes eredménye: a belföldi sósvizek recens faunájának 

eredetéről szóló magyarázatuk geologiai érdekű is lehet. 

Bizrz E. régi munkáját" nem tekintve, Dapav Jenő foglalkozott 

bővebben a dévai sósvíz faunájával. Innen 15 nembe tartozó 19 faj 

protozoát, 5 nembe tartozó 5 faj rotatoriát, (a többek közt a 

csak tengervízből ismert Brachionus Muelleri, EHRBG.-t), 2 nembe 

tartozó 2 faj copepodát (köztük Canthocamptus Treforti n. sp.-t) 

sorol föl. Manrász JózsEF "7 a specialisan sós talajon előforduló coleop- 

tera fajokon kívül fölsorolja a sósvizekre jellemző (oelambus enrca- 

grammus, Anms., Ochthebius marinus, Px. és 0. punclatus, STEPH. 

bogarakat is. 

Végül — az eddigi irodalom teljes összefoglalásával dr. EwnTz 

1 CzZEKELIUS DÁNIEL: Die Verbreitung der Salzguellen und des Steinsalzes 

in Siebenbürgen. (Verhandl. u. Mitth. d. siebenbürg. Vereins für Naturwiss.) Nagy- 

szeben, 18554. p. 39—56. 

2 Dr. Hankó ViLmos: Hunyadmegye ásványvizei. (Értekez. a term.-tudom. 

köréből. A Tud. Akad. III. o. XIII. k.) Bpest, 1883; s még részletesebben : sA dévai 

hideg sósforrás chemiai elemzése.s (Dévai állami főreáliskolai Értesítője 1882/3. 

tanévről.) 

3 Konyhasós vizek. (Magyar birodalom természeti viszonyai. III. k.) Bpest, 

1865. p. 162. 

4 Erdély konyhasóvizei. (Földt. Közl. X. k.) 1880. p. 200—217. 

5 Idézett munkái. — A dévai Értesítőben részletesebben ismerteti. 

6 Der Sehlossberg bei Déva in entomologisecher Beziehung. (Verhandil. u. 

Mitth. a. Siebent. Vereins f. Naturwiss.) Nagyszeben, 1851. 

7 Déva bogárvilága. (Orv. természettudományvi Értesítő XX. köt.) Kolozsvár, 

1898. p. 41. 
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Géza ! foglalkozik a sósvizek faunájával. Az erdélyi sósvizek (köztük a dévai 

mocsár) véglény faunájáról megjegyzi. hogy ez az édesvizi és tengeri 

fajoknak sajátságos keveréke (22590 csupán tengerben él). Eleintén azt 

gondolták, hogy az ily összetételű fauna Erdély különlegessége, ujab- 

ban azonban csaknem minden sósvízben — s főként az oroszországiak- 
ban — ugyanilyent találtak. 

A sajátságos fauna eredetéről, Esrz FLoRENTIsnel? szemben fönn- 

tartja azt a korábbi magyarázatát, hogy a tisztán tengeriek csak 

passiv vándorlással (betokozott állapotban) kerülhettek a bel- 
földi sósvizekbe.? z 

Ezt a fölfogást Dévára nézve a geologiai viszonyok kétségtelenné 

teszik. 

De térjünk vissza a geologiai irodalomra. 

A 80-as évektől kezdve dr. FISCHER Samu munkáját (1887)" nem 

tekintve, (a mely Hunyad vármegye sósvizeit alig érinti) a geologiai 

irodalomban 1904-ig senki sem emlékezik meg a dévai sós területről. 
Az ország részletes geologiai fölvétele során 1903 nyarán HALAVÁTS 

GyuLra " térképezte Déva vidékét. Kutatásai eredményének idevágó rész- 

leteit alább tárgyalom, itt csak a dévai sósforrásra vonatkozó észlele- 

teit és megjegyzéseit idézem. 

A sósforrások helyének leírását adja, majd a következőkép ír: 

cMagán a Várhegy amfibolos andesitjén is észlelhető a sósvíz hatása, 

a mennyiben ha a forrástól a csúcshoz egyenest vonunk, ennek az 

egyenesnek mentében, széles pásztában a kőzet jobban és máskép van 

elmállva, mint másutt. Itt ugyanis teljesen murvává esett szét, míg 

máshol inkább darabos a mállás terménye; továbbá vasrozsdás, mit 

másutt nem észleltem. E jelenséget s átalában a konyhasónak e helyen 

való előfordulását, illetőleg képződését egyelőre nyilt kérdésnek 

hagyom." 

Nyilvánvaló, hogy Haáravárs — ámbár egynesen nem mondja ki — 

a kőzet különös mállása és a sósvíz előfordulás közt ok és okozati 

viszonyt lát. Erre való utalása abból tünik ki leginkább, hogy a konyha- 

1 A sósvizek faunája. (Pótfüz. a term.-tud. Közl.-höz LV.) Budapest, 1900. 

p. 99—119. 

2 FLORRNTIN szerint ugyanis a sósvizek tengeri fajokhoz tartozó véglényei is 

édesvizi fajok átalakulása útján keletkeztek. (L. EwsTrz G. id. m. 109. I.) 

3 I. m. p. 108—109. 

4 Dr. FISCHER SAmMu: Magyarország konyhasós vizei. (Földt. Közl. XVII. k.) 

1887. p. 376—448. 

5 HALAVÁTS GYULA: Déva környékének földtani alkotása. (A m. kir. Földt. 

Int. évi jelentése 1903-ról.) Budapest, 1904. p. 102—111. 
ST mas 1415 E 

22. 
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sónak e helyen való képződéséről beszél (folyamatos történés 

értelmében). 

Ezzel szemben ifj. ARADI VIkToR! egy rövid dolgozatában hangoz- 

tatja, hogy a dévai medence mélységében harmadkorú sóanyagok van- 

nak. Ezt a véleményét a környék gipsz-kibuvásaival s magával a dévai 

sós medencével támogatja. Az andesit különös mállási módjának ma- 

gyarázatára pedig azt mondja, hogy a Várhegyet két egymásra követ- 

kező andesit-erupció anyaga alkotja s wa második erupció alakította át 

az elsőnek kőzetét,. 

Erre a közleményre dr. PárrY MóR? válaszolt. Megjegyzéseiből a 
következőket kell kiemelnem s részben idéznem: 

c. . . Erupciós kőzetekben nincsen kizárva a echloridok jelenléte ; 

(chlor- és sósavgáz exhalatio, mint postvulkános tünemények). Ezeknek 

a gázaknak hatására a földpátokból különböző ehloridok képződhetnek.s 

Majd leírja, hogy a kérdéses várhegyi murvát dr. Emszr-tel együtt ele- 

mezték s benne 0-0075 g CI-t találtak. (Ebből 1 kg andesitre 0-025 g 

konyhasó esik.) Később KAanrEcsixszkY is hasonló eredményre jutott. 

(E szerint — írja dr. Párry — azt hiszem, hogy a dévai sósforrás 

sótartalmának eredete meg van fejtvesv. 5 később: Kétségtelen 
a fennebbiekből, hogy a kőzet elváltozása és a konyhasó képződése közt 

megvan az okozati összefüggés. Nincsen igaza tehát ARADI úrnak, mikor 

üledékes képződményekből származtatja a forrás sótartalmát.s, 

x 

Ismerkedjünk meg Déva környékének geologiai viszonyaival is. 

Legyen szabad itt előre bocsátanom, hogy ennek a vidéknek ma- 

gam készítette részletes geologiai térképe alapján tárgyalom az egyes 

képződményeket, miután a hivatalos fölvétel még nincs publikálva.? 

Területünk legrégibb képződményét az a keskeny fillit folt kép- 

viseli, mely a Decebal nevű andesit-tömzs ÉK-i sarkát szegélyezi. 

Darabjainak kézi példányain is igen szép gyűrődések, ráncok láthatók. 

A chlorittól zöldes szint nyert. 

Ezt a kis foltot nem tekintve, a Dévától Ny-ra eső dombság alap- 

kőzetét cenoman korú üledékek: menilithes homokkövek, márgák és 

konglomeratumok alkotják. Ebből a rétegösszletből — a Szárhegy D-i lej- 

tőjén való föltárásból — már SruR D. majd HaALavárs is érdekes flórát 

1 Utazási jegyzetek a Csetrás-hegység déli vidékéről. (Bányász. és Koh. La- 

pok. XXXIX. évf. II. k. 633—635. 1.) Bpest, 1906. 

2 Néhány megjegyzés-ifj. ARADI VIKTOR cUtazási jegyzetek ...s stb. cimű 

közleményére. (Bány. és Koh. Lapok. XL. (1907.) I. k. 238 —242. 1.) 

3 Dr. GAÁL I.: A dévai rézbánya. (Bány. és Koh. Lapok XLI. évf. I. k.) 

1908. p. 689—701. — Déva környékének átnézetes földtani térképével. 
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(Pecopteris, (reinitzta, stb.) és faunát (Baculites, Turrilites, Inoceramus, 

Anomia stb. nemeket) sorolnak föl. Magam ezeken kívül a legfölső 

szintájból, a Kolcz-forrás közelében látható konglomeratumból egy Exo- 

gyra columba Lmx. jobb teknőjét találtam. 

Hanavárs szerint általános település ki sem okoskodható e he- 

lyen; mert csakugyan úgy tünik föl, mintha az andezit kupoktól kifelé 

a világ minden tája felé dűlnének a rétegek. Meg kell azonban jegyez- 

nem, hogy a Dévától Ny-ra elterülő cenoman üledék, mely a Decebal 

andesit vonulatára látszik támaszkodni, már a paleogénben megvolt 

antiklinális egyik szárnya, mely az ős, fillit-hegység antiklinálisával 

függ össze. S így, ámbár a Decebal 21—9" csapásirányának látszik 

megfelelni a cenoman dévai szárnya 3! irányú, illetve a Kozollyai 

szárny 15h felé eső dűlése, tulajdonkép fordítva áll a dolog, mert e 

helyen ez a ránc szabta meg annak a törésnek irányát, melyen az 

amfibolos-andesit kitódult. 

Abból, hogy a dévai szárnyon lefelé haladva állandóan ÉK-i dűlést 

tapasztalunk, a dűlés fokának csökkenése pedig szinte szabályosnak 

mondható," azt vélhetnők, hogy a cenoman-rétegek a Maros medre 

alatt lapos szinklinálist formálnak s mintegy 50—60 méternyire a föl- 

szin alatt is megvannak." 

A paleogénben — mint általánosan ismeretes — vármegyénk- 

nek úgyszólván egész területe szárazon maradt; kivételt csak a Zsil 

medencéje képezett. 

A neogén legrégibb üledékeinek a Nagyág környékén kimutatott?" 

alsó-mediterrán rétegösszletet kell tekintenünk, mely vörös agyag, 

homokkő és konglomerátumból áll. Hz utóbbit a komplexus legfelső 

tagjának mondja PánrYv." Ezek után azonban érthetlen, hogy a Tresztya 

község melletti föltárásban észlelt globigerinás sárga agyagot, mely a 

konglomerátum fedője, miért sorozza mégis az alsó-mediterránba ? 

(Megjegyzendő, hogy az itteni globigerinás agyag közvetlenül a gipsz 

szintáj alatt van e fölé települve, Hercegány határában"? pedig kövüle- 

tes lajta-mészkövet láthatunk.) 

E dologban való kétségeimet ezuttal éppen csak jelzem, miután a 

szóban lévő helyekre még nem juthattam el s így csak papirforma? 

1 A filliten: 4609 és 3k 750; — a krétán (kilométerenként) 4? 459, 

31409, 44209, 31120 4499 dűléseket mértem. 

2 Valamivel lejebb, a m.-solymosi hidnál, az alapozási munkálatok alkalmá- 

val a hidpálya szinétől 14-62 m mélységben bukkantak a kréta homokkőre. 

3 Dr. PárrY MóRg: A Csetrás-hegység nyugati és déli széle. (Földt. Int. évi 

Jelentése 1906-ról.) 1907. 
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után itélhettem. De ha tekintetbe veszszük, hogy az újabb megfigyelők 

vidékünk neogén globigerinás agyagát — melyet a gipsz közelsége is 

jellemez — a felső-mediterránba helyezik, a kétkedés némileg 

indokoltnak látszik. 
Hogy csak Hunyad vármegye területén maradjunk, Romosznál, a 

fejtés alatt álló gipsz rétegek fekvője kék agyag (felső-mediterrán), fedője 

pedig sárga agyag." Berényben (Szászvárostól D-re) mély fúrás alkalmá- 

val a fölszín alatt 7 m-re felső-mediterrán kék agyagra bukkantak.? 

És hogy ezt a réteget — melyből ugyan senki sem említ kövületet — 

a mezőségi rétegek tagjának kell tekintenünk, bizonyítja Kocn, a ki 

Sztrigy-Ohábáról (mely az előbbi ponttól mintegy 12 km-re Ny-ra van) 

chasadékos-palás, kékesszürke globigerinás tályogot, mely a mezőségi 

tályog- illetőleg globigerinás márgák jellemével bír . . .v kapott." Ezen- 

kívül F.-Szilvásról ismerjük ezt a kék agyagot, melynek foraminifera 

faunáját dr. FRANZENAU ÁGosron meghatározásából ismerjük. 

Ezek az eddig említettem helyek pedig mind közel vannak Dévához, 

úgy hogy semmi kifogásunk nem lehet az ellen, ha báró Nopcsa FERENC 

átnézetes geologiai térképén? a Maros árterének Déva alatti szakaszát 

is felső-mediterránnal jelölte, a nélkül, hogy a részletes fölvevő valami 

formában csak egy szóval is említette volna ennek valószinűségét. 

Igaz ugyan, hogy Déva határában a felső-mediterrán seholsem 

búvik ki a fiatalabb képletek alól. Nincsen is igaza ARADI-nak" akkor, 

midőn a xwPetroszav kőbánya közelében levő vízmosásokban látható igen 

vékony gipszrétegeket a felső-mediterránba sorozza, holott ezek szar- 

mata korúak. Eleddig csak a sókivirágzás, illetve sósvíz bizonyította a 

mezőségi rétegek létezését. 

Ma még kézzelfoghatóbb bizonyítékaink vannak. 

Az 1908. év őszén ugyanis 18 talajfúrás történt a Maros árterén, 

oly célból, hogy Dévának vízvezetékkel való ellátására ivóvizet keresse- 

nek. A munkálatok lefolyását a mennyire tehettem, figyelemmel kisér- 

tem s a gyüjtött adatokat itt föl is használom." 

1 HaLavárs Gy.: Hátszeg—Szászváros—Vajda-Hunyad környékének földtani 

alkotása. (Magyar orvosok és term.-vizsgálók munkálatai XXXII. köt. Kül. lenyom.) 

Bpest, 1904. 

2 HALAVÁTS GY.: i. m. 26—27. I. 

SADT" IKOGHTST éa. pp. 021 

4 HALAVÁTS i. m. p. 25. 
Br. Nopcsa F.: A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a romániai határ- 

szél közé eső vidék geológiája. (Földt. Int. Évkönyve XIV. kötet 4. füzet) Buda- 

pest, 1902—1905. 

OSARÁADL AV At mac SZE 
7 A megejtett 18 fúrás 1—19. számmal van jelölve. (A 17. sz. félben maradt.) 

Ezek közül 8-nak ismerem mélységét, 6-nak egész szelvényét s 4-ből a vízelemzés adatait. 

gi 
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A fúrólyukak a Maros árterének dévai szakaszán 45 km vonalon 

vannak lemélyítve. Valamennyi a Maros mai medrének közelében, a 

balparton van. (A legközelebbi 20, a legtávolabbi mintegy 550 lépés- 

nyire a parttól.) Mindegyiket az első víztartó rétegig, a sóagyagig 

hajtották, melyet az alluvium alatt a térszintől számított 7-—85 m 

mélységben találtak. Az alluviumnak a fúrási adatokból számított köze- 

pes vastagsága 7-8 m. 

A viszonyokat egyébként részletesen feltünteti az 1. rajz. 

Az összefoglaló szelvényből kitünik, hogy az alluvium szerkezete 

igen egyszerű. A három fúrás adatainak közép értékét véve alapul, a 

0-6 m kultur réteg alatt 14 m.-nyi agyagot találunk, mely a 9. Sz. 
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1. ábra. A IX., XIII. és XIV. sz. fúrások összefoglaló szelvénye. 

1. kultúrréteg, 2. homokos sárga agyag, 3. barna és fekete agyag, 4. sárga durva 

homok, 5. homokos fekete agyag, 6. kavicsos fekete agyag, 7. kavics, 8. mezőségi 

tályag. 

(A szakadozott vonal a Maros egy régebbi medrét jelzi.) 

fúrás helyén sárgás és bomokos réteggel kezdődik, (sőt itt mindvégig 

legföntebb dohány-barna sötétszinű lesz), míg a 13. és 14-nél igen 

tömör s idegen anyagoktól úgyszólván ment fekete agyagot hozott föl 

a fúró. Alatta a két szélső fúrásból sárga, csillámos, meszes, durva 

homok került elő (] m vastagságban), míg a 13. sz.-ban még mindég 

tartott a fekete agyag, melyben azonban sok a muskovit-csillám pikkely, 

sőt 0-7 m-nyi alsó rétege már kavicsosnak mondható. Ezen a helyen 

tehát a fekete agyag 42 m-ig konstatálható, fekvőjét pedig nem sárga 

homok. hanem a durva (dió, tojás nagyságú) kavics alkotja, mint két 

oldalt a sárga homokét.! 

1 Erre az érdekes adatra más helyen és alkalommal talán lesz még módom 

visszatérni ; itt csak röviden jelzem, hogy ezt a helyet a Maros egyik régibb medré- 

nek tekintem. 
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Mintegy 4 m. átlagos mélységben tehát az előbb említett folyami 

kavics üledékre bukkanunk, melynek anyagában a közeli és távoli kör- 

nyék kőzeteinek minden fajtája föllelhető. Kövület egyetlen rétegből 

sem került elő. 

Ennek a kavicsnak fekvője kékesszürke, finom iszapos agyagos 

márga, melyben igen vékony, csillámos, kék-lomok rétegecskék is van- 

nak. Rajta állván a talajvíz, a fúró fölhozta anyag lágy, tésztanemű 

volt, de az említett vékony csillámos rétegekből is lehet a tályag palás 

szerkezetére következtetni. Sósavval élénken pezseg. Megszáradva igen 

szívós ; kézzel nehezen törhető. Az iszapolás után visszamaradt anyag- 

ban — futólagos áttekintésnél — kövületek nyomát nem észleltem. 

Úgy vélem, hogy ezek szerint nem lehet kétségünk az iránt, hogy 

tipusos mezőségi sóagyaggal van dolgunk. Mert hiszen az a körülmény, 

hogy a 9. sz. és 13. sz. (éppígy a mellette levő 12. sz.) fúrólyuk víz- 

próbájában a szokottnál jóval nagyobb mennyiségű konyha- 

sót mutattak ki, utolsó kétségeinket is eloszlatja." 

Végül igen alkalmasnak tartom e helyet KocH professor szavainak 

idézésére : 

(Az erdélyi sótelepek tehát a mezőségi rétegek középső szintájába 

esnek, jóval közelébb azonban az alsó, mint a felső határhoz . . . Hatá- 

rozottan tévesnek tartom tehát korábbi kutatóknak abbeli véleményét, 

miszerint az erdélyi kősó nem egy- és ugyanazon geologiai szintájba 

tartoznék.) ? i 

A fúrásokból nyert sósvíz vegyi összetételére alább még bővebben 

visszatérek, most pedig a teljes geologiai kép kirajzolása okából a 

szarmata korszak képződményeit ismertetem. 

Az irodalomban FicHTEL az első. a ki néhány dévai szarmata kö- 

vületet fölsorol. Majd NEUGEBOREN," de főleg SruR" gyűjtött itt. Az 

ujabb kutatók azonban csak az eruptiv képződményeket búvárolták, mig 

az iüledékeseket kevés, vagy éppen semmi figyelemre se méltatták. 

Pedig — főként a Dévától D-re elterülő alacsonyabb hullámos térsé- 

gen — mindenütt szarmata lerakódások terülnek el a fölszinen. S míg 

itt durva homokot, márgát és kevés gipszes sárga agyagot látunk, a 

1 Az, hogy a tőszomszédos 13. sz. és 14. sz. fúrólyukakból nyert víz édes- 

víznek mondható — a mit ugyancsak saját tapasztalatom után mondhatok, miután 

a vegyelemzés adatait nem közölte a vizsg. állomás — nem zavarhatja meg kifor- 

mált véleményünket, miután ezekben úgyszólván tisztán Maros vízről lehet csak szó. 

2 Az erdélyrészi medence . . . stb.: p. 69. 

3 Eine neue Fundstütte tertiürer Conchylien. (Verh. u. Mitth. d. siebenb. 

Vereins f. Naturw.) Nagyszeben, 1852. p. 106—108. 

4 Über das Tertiárland im südwestl. Siebenbürg. (Jahrb. d. k. k. geolog. 

Kkeichanst. XII.) Wien, 1861. p. 59—62. 
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várostól DNy-ra lévő szőlőhegyek lejtőin, meg a Várhegy nyergén az 

amfibol-andesittufa leplének az eróziótól még meg nem semmisített fosz- 

lányait szemlélhetjük. A tufának, illetve az amfibol-andesit erupcióknak 

az üledékekhez való viszonyát megállapítandók, a régi gör. kel. templom 

nemű, kagylós törésű tufa a durva sárga homok fedőjében fordul elő. 

Ezenkívül egy kútásásból származó adatom szerint is sárga, majd kö- 

vületes szürke homok van a tufa fekvőjében. Kövület igen gyéren for- 
dul elő a tufában.! 

Az üledék-komplexum látható legalsó tagja a már említett gipszes 
sárga agyag, melyre durva sárga homok telepedett. S míg az előbbi 

meddő, ez utóbbiban főként Gerithium pictum, Basr. héjait gyűjt- 
hetjük. 

Érdekességet azonban egy közbetelepült 40—50 em-nyi szürkés- 

zöldesszinű homok és levelesen málló, zöldes, homokos agyag kölcsö- 

nöznek a cerithiumos sárga homoknak; ebből a rétegből gyűjthetők a 

szarmatakorú édesvízi és szárazföldi puhatestűek: ez a szarmata- 

korú Helixes-réteg.? 

A mint már e helyen tett jelentésemből tudva van, a Helixes- 

rétegeket a közeli Rákosdon födöztem föl legelőbb.? S ámbár eleintén 

helyi képződménynek s így stratigrafiai szempontból csekély jelentőségű- 

nek tartottam, behatóbb tanulmány után az alsó szarmatára nézve jel- 

lemző rétegnek kellett tekintenem, miután némi nyomára Lozsádnál 

s Déván pedig tekintélyes kifejlődésére akadtam. S miután dr. KocH 

munkájában" a hátszegi öböl D-i pereméről, F.-Szálláspatakról a zar- 

matából egy cigen nagyo 8 egy kisebbn Helix-fajt is említ, nem két- 

kedhetem, hogy az erdélyi medence DNy-i sarkára nézve biztos szintet 

jelölhetünk ilyformán. 

A további részletezéstől azonban el kell itt tekintenem — ezt 

rövid időn belül megjelenő e tárgyról szóló művemnek tartván fönn — 

s csak a dévai faunát sorolom föl röviden. 

! Levél lenyomatok a Várhegy nyergén. 

2 Az irodalomban legelőször rA dévai rézbányai c. munkámban van föl- 
említve. 

3 Erről az előzetes jelentést I. dr. GaáL I.: A rákosdi szarmatakorú édesvízi 

és szárazföldi csigákról. (Hunyadm. Tört. és Rég. Társ. XVII. Évkönyve.) Déva, 1908. 

4 SCHRÉTER ZOLTÁN t. barátomnak köszönhetem azt a szíves szóbeli közlést, 

hogy figyelmeztetésemre a krassó-szörényi neogén medencében is kereste és meg 

is találta a jellegzetes zöldes szinű Helixes-réteget. 

5 Az erdélyrészi medence . . . stb. p. 174. 



328 D:! GAÁL ISTVÁN 

Előkerültek : 

Galactochilus sarmaticrum nov. sp." 
Helix nov. sp. k 
Helix eckingensis, SANDB. 

Cyelostoma Kochi, nov. sp. 

Planorbis cornu, BRONGN. 

Dreissensia alla, SANDBG. 

Dreissensia sp. indet. 

A kövületek megtartása elég jó. 

A cerithiumos sárga homok fedőjében durva homokos — a rPetroszan 

köbánya mellett pedig tufás márgát találunk. Belőle — itt-ott elég 

jó megtartásban — az ismeretes brackvízi fauna gyűjthető. Miután az 

irodalomban igen elszórtak az adatok, másrészt meg néhány eddig nem 

említett fajt is sikerült találnom, itt a faunát elősorolom :? 

Cerithium  mediterraneum, DEsn. (S.), G. pictum, Basr. (5.), 

C. rubiginosum, BrcHw. (H.), GC. Pauli, R. HoERx. (H., Rissoa inflata, 

Awnpgz. (S.), R. angulata, Ercuw. (S.), Nerita picta, FÉR. (H.), Murex 

sublavalus. Basr. (H.), Buccinum baccatum, Basr. (H.), Trochus pictus, 

Eicnw. (G.), Ervilia podolica, Ercmw. (5.), Modiola marginata, Ercnw. 

(8.), Mactra podolica, Ercaw. (G.), Tapes gregaria, PaRrscH (G., Car- 

dium  obsoletum, Ercaw. (G.), Cardium plivatum, BErcnw. (G.), Ervilia 
podolica, Ercuw. (S.), Solen subfragilis, Ercnw. (G.), Donaxc lucida, 

Eircyw. (G.). 

A márgának tömörebb és meszesebb legfelső rétegei meddők. 

Az egész rétegösszlet K-felé (107—20"-al) dől. 

A Déva vidékén föltódult szarmata korszakú eruptivus kőzetek- 

ről a dévai rézbányával kapcsolatban részletesen megemlékeztem." Itt 

csak röviden annyit, hogy az amfibolos-andesit négy külön álló foltban 

tünik föl a térképen, cenoman korú üledékektől környezve. Hogy úgy 

a Bezsánihegy, mint a Decebal, Szárhegy és Várhegy is külön erupciók- 

nak tekintendők, közeteik is bizonyítják, melyeket már makroszkóposan 

is meg lehet egymástól különböztetni. A legföltünőbbek a Szárhegy és 

a közelében levő Várhegy amfibolos-andesitjei. Az előbbit a föltünő, 

gyakran több cm-nyi nagy földpát kristályok, (többnyire karlsbadi ikrek), 

az utóbbit itt-ott föltünő nagyságú amfibol-tűi, de főkép vékony pa- 

dosan elváló szerkezete jellemzik. 

1 Az új fajok leírásával már elkészültem, s miután munkám rövidesen meg- 

jelenik, itt már az új nevet használhatom. 

2 (8) — Srúk, (H) — HoEkNESs R., (G) — GAÁL említi az irodalomban először. 

3 Szerző i. m. p. 693—695. 
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Ez a vékony pados, sőt itt-ott szinte leveles szerkezet — könnyen 

belátható — nagy befolyással van a várhegyi andesit mállására. Ennek 

a szerkezetnek pontos magyarázatát ugyan nem tudnám adni, de alig 

tévedek, ha a jelenséget általánosságban orogenetikai okokra vezetem 

vissza. 

Végül — a ténynek megfelelőleg — meg kell jegyeznem, hogy 

ez a lemezes szerkezet a Várhegy kupjának háromnegyed 

részén konstatálható. Csak a D-i lejtőn — melynek felét amúgy is 

cenoman üledék alkotja — marad el ez a sajátságos jellemvonás. Téve- 

désen alapul tehát Harzavárs ama állítása, hogy csak a sósforrástól a 

Várhegy csúcsához vont egyenes mentén, (tehát az É-i lejtőn) cegy 

széles pásztábanv észlelhető a murvás mállás, míg másutt ez darabos.! 

A terciér legfiatalabb tagjára, a pliocénre térve át, Nopcsa föl- 

jegyzései ötlenek szemünkbe," a ki a hátszegi völgyre nézve főként 

kavics és óriási konglomeratum képleteket soroz ide. Fölhozza a többek 

közt azt is, hogy a Kolozsvári Erdélyi Muzeum Nagy-Barcsáról, (tehát 

Déva közvetlen közeléből) jellemző pliocén kövületeket : (fongeria Gejzeki, 

HöRrwx. és Cardium cf. Penslii, FucHs-t őriz, sőt a Déva— Szántóhalma 

közti domb (Horgos) K-i lejtőjének árkában látható tipusos pliocén 

óriás konglomeratum fekvőjét, a xzsiros, zöldes növénylenyomatokat 

tartalmazóv agyagot is, a szarmatánál fiatalabbnak mondja." De míg 

az óriási kavicsra nézve osztom Nopcsa véleményét s megtoldhatom 

azzal, hogy ebből Déváról és N.-Barcsáról nekem is van 1—1 darab 

Plamorbis lenyomatokat, illetve kőbeleket tartalmazó édesvízi guarcit 

példányom," a zsiros, zöldes agyagot alsó szarmatakorúnak kell nyilvá- 

nítanom, egyrészt, mert a szarmata márga padok alól nyúlik ki s főkép 

mert Cerithium pictum, Buccimum baccatum és Nerita picta kitünő 

megtartású példányait gyűjtöttem belőle. Semmi kétség tehát, hogy a 

dévai szarmata rétegösszlet középső tagjával van dolgunk. 

A Horgoson kívül az Árkiba vezető úton (a domb tetején) is lát- 

ható a pliocén kavics. 

A diluvium említésre méltó képződményeit két helyen láthatjuk. 

Az egyik a Rézbányai völgy alján, a város szélső házai mellett tűnik 

föl, a hol mintegy 3—4 m-nyi barna, agyagos réteg képviseli. Benne 

igen jó megtartású Helicidák, Pupa, Surccinea, stb. fajai találhatók. 

A másik előfordulás a Várhegy É-i lejtőin levő törmelék s a tövé- 

1 Déva környékének geologiai alkotása. p. 111. 

2 Br. Nopcsa F.: A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya . . . stb. p. 195—200. 

3. I. mp. 199. 

4 Dr. SzapEczgY Gy. professzor úr szíves volt az egyik példányt mikroszkó- 

piumos vizsgálat céljából magával vinni. 
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nél előforduló kavics-terrasz, mely a sósmező szintje fölött mintegy 

8—10 m vastag rétegben tünik elő. 

Ennek a terrasznak tövéből tört elő a dévai hideg sós forrás. 

x 

A geologiai viszonyok részletes tárgyalása tetemesen egyszerűbbé 

teszi a Várhegy tövében volt sósforrás magyarázatát. Ehhez már most 

csak a helyszinének talajviszonyait kell ismernünk. 

Szolgáljon magyarázatul a 2. rajz, melyet az 1907. évi november 

havában — tisztán tudományos érdekből saját költségemen — lemélyíi- 

tett aknám tanulságai alapján készítettem." 

A mint a szelvényből látható, 2 m mélységig durva sárga homo- 

kot és kisebb fajta kavicsot találtam. Ez alatt az 5. méterig kékes iszap 

következik; benne, (különösen fekvője felé) gyakori a nagy kavics, a 

mely teljesen megegyezik a 19. sz. — s ezzel együtt valamennyi — 

fúrás kavicsával. S miután fekvése és vastagsága is megegyező, egy- 

szerűen faciesének tekintendő. A leírás teljessége kedvéért megemlítem, 

hogy a legkülönfélébb fajta kavicson kívül kék agyag és lignit darabok, 

obsidián szilánkok is kerültek ki belőle. Jellegét mégis leginkább vízi 

növények szenesedő törmeléke, valamint a következő mollusca fauna 

adja meg : 

Helix lutescens, Rssm. (gyéren). 

Planorbis cornu, BRowxGw. (nagy mennyiségben). 

( spirorbis, L. juv. (ritka). 

Valvata antigua, Sow. (igen gyakori). 

E legutóbbi faj, melynek meghatározását dr. Soós LasJos kedves 

barátomnak köszönöm, különös figyelmünkre érdemes zoogeografiai 

szempontból. Eddig ugyanis csak Nyugat- és Közép-Európából s külö- 

nösen a bajor Elő-Alpok nagy tavaiból volt ismeretes.? Hazánkra nézve 

teljesen új. 

Igen figyelemre méltó volt továbbá az a jelenség, hogy a sárga 

homok és kék iszap határán, tehát már a második méteren 

bőven ömlött a sósvíz, úgy, hogy munkásaimnak ugyancsak dolgot 

adott a szivattyúzás. 

Az 5. métert elérve, előbb meglehetősen mállott, majd pedig tel- 

jesen ép kőzetből álló hömpölyön haladtunk le, mintegy 05 m vastag- 

ságban. Könnyű volt róla meggyőződnöm, hogy az 5—15 kg súlyú 

1 Talajfúróm az 5. méternél megakadt s ezért mélyítettem le az aknát 

2 L. WESTERLUND: Fauna palgarctica. Binnenconchylien. VI. p. 132. — és 

CLESSIN : Molluscafauna Deutschlandes, p. 458. 
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tuskók a Várhegy anyagából valók. Itt megemlítem azt is, hogy egy 

kisebb darab andesitet tályoggal láttam összeforrva s ez utóbbin égetés 

nyomait is észlelni véltem. Ez ujabb bizonyítékát szolgáltatta annak a 

nézetemnek, hogy a Várhegy lávaleple alatt szarmata üledéket nem 

találok, mert a lávafolyam a sóagyagra ömlött." 

De csakhamar elértük a szálban álló amfibolos-andesítet is, még 

pedig teljesen üde állapotban. Még inkább meglepett azonban, hogy a 

kőzet itt is lemezes szerkezetű volt, különösen az első 0-5—0-6 méte- 

ren. Ezentúl azonban csak a dynamit segítségével haladhattunk, oly 

tömör volt az andesit. 

Ekkorra azonban oly tömegben zúdult a sósvíz mindenfelől, hogy 

a vödrözéssel nem győztük. (A szivattyú már valamivel előbb mondta 

föl a szolgálatot.) A továbbhatolás számomra egyelőre legalább lehetet- 

lenné vált; az aknamélyítést 6-8 m-nél abbanbagytam. 

De legalább sósvíz volt elég! Följegyzéseim szerint óránként 

4000 literrel gyarapodott a vízmennyiség." Minőségét tekintve pedig 

úgy sok érdeklődő állítása, mint saját érzékelésem szerint is valamivel 

több konyhasót tartalmazott, mint a közelben volt forrás. 

E mellett azonban teljes készséggel elfogadom a sósforrás vegy- 

elemzési adatait s érvényesnek tekintem az aknából előtörő vízre is. 

HANnKó szerint a dévai sósforrás vizében van:? 

10600 r. vízben 

INYGIOZNEE § ég 99336 

Na SOS. keltsek Met ENO Ti 
MgCO, ség céget 0:2521 

CaCo,, . EE t est JESS — 0 2327 
TiCI EE e a S sz VS) 

Si0, szal STÉT NERO: 0259 
MRS SSE E S BRM ÉLYIR Rage E GEO DON 

EGON EA Per pp We 8 0-0206 
CSÖ EE enek d ő St00131 

MY agégge Zea bő íg ny. 

eszét sZ ale mer zar ay 

Szilárd alkatrészek összege e sz REBZBŰB 

Szabad és félig kötött szénsav .. . .. 01953 

Hajsúly E der dB - 1"008291 

1 Ezt a nézetemet már a marosvölgyi talajfúrások megejtése előtt hangoz- 

tattam. (L. rA dévai rézbányas c. m. p. 692.) 

2 Ilyformán tehát az akna éjjelenként nemcsak szinültig megtelt, hanem 

tetemes mennyiség ki is folyt belőle. 

SZA eng dSe ÉS 
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Jegyezzük meg itt, hogy a közelben levő sósfürdők és sóskutak 

(3. rajz) vize is hasonló összetételű. Azt is tapasztalták, hogy mintegy 

1/a km? területen (s igy még a város szélső házaiban is) bárhol ásnak 

kutat, annak vize ihatatlanul sós. 

De hiszen — mint fönnebb érintettem — város ellenkező oldalán 

megejtett fúrások is sósvizet eredményeztek. 

Előre kell bocsátanom, hogy a 18 fúrásból származó vizek közül 

csak a következő négynek vegyi összetételéről értesült Déva város 

tanácsa : 

Hgy liter vizben 
A furás 3 : é8 

milligramm mt 

38 87 kai E ú Vélemény 
54 s ask S jo b 

E zá] § [5583 (868 
§ 38] 3 [gs8lg]ag a 
Ez sej ső fát [ESZA ése 4 

É ) (A viz keménysége megfelelő, 
j ! rothadás termékeitől mentes, 

LE. 296-0O] 46-0O/ 177 [ny.Iny.]— 10-1]10-210-4 ny.! ehlorid tartalma jelentéktelen, 
! de csak vastalanitás után lehet 

] ji vizvezetéki czélokra használni. 

EZEN 9 TEREZESÜSETTEÉ E; Ma b ] I fi ez tsai 

! jét] (Mint előbb :) 
IX.I! 84801 99-11 16 1301—]1— 101 104] — ] — [ cOhloridokat nem tartalmaz 

i I tetemes mennyiségben.s 
] l l I ! 

ji ] j (A szokottnál nagyobb ehlorid 
740 1071-0 1283:2 1-5 (ny. ny. — 0-1/0-2!0-7  — Í tartalma miatt jó ivóviznek nem 

! ] ] tekinthető . 

804170 38982 17 (ny. [ny.(— (0110 911:31— ] Mint a XII.-nél. 
j j ! 

(Elemezte: Budapest székesfőváros vegyészeti és élelmiszer vizsgáló intézete 1908. IX/24.) 

Igaz ugyan, hogy ha e táblázatban szereplő legnagyobb C/ meny- 

nyiséget veszszük is és csupán ClINa-t számítunk, literenként csak 

630 mgr konyhasót tudunk kimutatni. De ez is oly mennyiség, a minő 

csak határozottan sós területeken fordulhat elő. S hogy ezt a kisebb 

mennyiségű (l-t is tényleg a sóagyaggal kell összefüggésbe hoznunk s 

nem gondolhatunk a Maros régi medrének decomponálódott szerves és 

szervetlen anyagaira, bizonyítja a Maros tulsó partján Haró község sós- 

kútja. Erről eddig senki sem tett említést, pedig 3—4 évtizeddel ezelőtt 

még pénzügyőri fölügyelet alatt állott s belőle adagonként kapták a 

sósvizet a lakosok. Ma már el van hanyagolva, de a szegényebb ember 

ma is fölhasználja a főzésnél. 
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Ime tehát egész Haróig követhetjük a felső-mediterrán sóagyag, 

illetve sótelep foszlány nyomait. S ez igen fontos körülmény, mert 

hiszen Haró közvetlen közelében fillit és devon mész képletek vannak, 

ezenkívül pedig Ny felé mediterrán üledékek s így postvulkanikus ha- 

tásra, illetve vegyi úton való folyamatos képződésre gondolnunk sem 

lehet. A dévai Várhegy pedig 5 km távolságra lévén, kombinációba nem 

hozható, annál kevésbé, miután a Maros-völgye Déva felé lejt. 

A Várhegy andesitjéből való keletkeztetés hipotézise különben sem 

állhatja meg helyét. Mert nem tekintve azt, hogy a sósforrástól a csúcsra 

3. ábra. A Maros völgy dévai szakasza. 

I. az eredeti sósforrás helye, II. kutató akna. III. Breier-féle sósfürdő, IV. Krausz- 

féle sóskút, V. Laufer-féle sósfürdő, VI. 9. sz. talajfurás helye, VII. 12. sz. talaj- 

furás helye, VIII. 13. sz. talajfurás helye, IX. 14. sz. talajfurás helye, X. 15. sz. 

talajfarás helye, XI. 19. sz. talajfurás helye. 

vont egyenes irányában föltételezett hasadék föltevésnél nem egyéb, s 

figyelmen kívül hagyva, hogy a sós altalajnak bizonyult terület eddig is 

mintegy 8 km?-t tesz ki?: eddig a sósforrásból, ma pedig az akná- 

ból kifolyó sósvíz mennyiségéből, illetve (//da tartalmából kiszámítható, 

hogy a Várhegy cukorsüveg alakú kúpja a negyedkor folyamán cukor 

módjára — elolvadt volna. 

1 Hallomásból arról is értesültem, hogy Kéménden, (szintén a Maros jobb 

partján, Harótól 4 km-re K-re) több helyen akadtak sósvízre kútásás közben. Miután 

azonban eddig magam nem győződhettem meg a dologról, csak itt említem. 

2 Pedig semmi kétség sem lehet az iránt, hogy a sósvizet a Maros völgyén 

fölfelé még jó darabon lehetne konstatálni Hunyadmegyében. 
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A Várhegyi andesit vegyalkotásának tehát semmi vo- 

natkozása sincs a tövénél levő sósterülethez. 

Honnan van tehát különös: murvás és vasrozsdás mállása? 

Ez egyszerűen szöveti szerkezetéből, kőzetalkotó ásványaiból s 

végül topografiai és meteorologiai okokból folyik. 

Mint már érintettem, a várhegyi amfbolos-andesit kúpjának leg- 

alább "7/s része pados, lemezes hasadásra mutat hajlandóságot." Ennek 

egyik oka talán a kitódulás alkalmával lávájára nehezedett olyan irányú 

hegynyomás volt, mely a kőzetet alapjában palás szerkezetűvé tette. 

Hanem bármi volt is az ok, tény, hogy a pikkelyes mállás ennek a 

palás szerkezetnek egyenes folyománya. A vasrozsda foltok az amfibol 

és pyroxén kristályok, (melyek vasban gazdagok) oxydálódási folyamatá- 

ból könnyen megmagyarázhatók. A sósvíznek erre már csak azért sem 

lehetett semmi hatása, mert a csúcshoz közel is van ily rozsdás murva, 

ide pedig hipotézissel sem hozható föl a víz. 

Hogy a D-i oldal andesitből álló részletén ez a mállás kevésbé 

látható, oka legfőkép a szélirány és csapadék viszonyokban, valamint a 

vegetációban keresendő. Tény ugyanis, hogy Dévára rendesen DNy felől 

jő az eső, mert a csapadékos hónapokban a napok 4699-ban erről fú 

a szél. Miután innen vág az eső s a sziklák itt meredekek és kopárak : 

a denudáció tehát intenzivusabb, mint a tulsó oldalon, a hol sűrű a 

fásítás. Ez utóbbi helyen a levegő páratartalma is nagyobb, a mit még 

a Maros völgyi-köde is gyarapít s a légköri víz — mint tudva levő — 

a F/eO képződését előmozdítja. 
Egészen más az a szerep, melyet a Várhegy a sósforrásra nézve 

betölt. Hiszen a pados szerkezetű andesit 8 a rajta levő hömpöly és az 

É-i lejtő diluviális terrasza vízgyűjtőként szerepelnek. Az ezeken lefelé 

áramló víz pedig a viztartó agyagos rétegekhez érve, az ezeken össze- 

gyűlt sósvízzel együtt — részben mint sós talajvíz tovább áramlik, 

részben pedig — forrás alakjában a fölületre tör. 

Nagyon hasonló viszonyokat írt le dr. PÁáLrv Székely-Udvarhely 

környékéről." Erről szóló munkájában így ír: cVízgyűjtő a szarmata 

konglomeratum, hasonló jó az andesit törmelék, melynek alján a Szarkakő 

1 Még a látszólag tömör darabok is. Déva vára falának romjaiban igen jól, 

látható, mily alkalmas építő anyag ez a jól hasadó kő. 

2 Pl. 1879. nov. havában 15 napon át DNy szél, 15 esős nap, 38 mm havi eső- 

mennyiség van följegyezve. Bővebbet 1. EGYED Mózes: rA légtüneti állomás észle- 

letei (1878—79) Déváns c. értekezésében. (Dévai áll. főreálisk. 1880/1. évi Értesítője, 

p. 11—17.) 

3 Dr. PárrvY M. Adatok $Sz.-Udvarhely környékének geologiai és hydrologiai 

viszonyaihoz. (Földt. Közl.) Bpest, 1899. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. ; 23 
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alatt három forrás fakadv.! Majd utóbb a Szalvátorhegy mögötti két 

forrásnál ezt mondja: cMindkettő vizét — mint az erdélyi sósforrások 

majdnem kivétel nélkül — a mediterran agyagmárgából s nem mint 

HERBIcH mondja a konglomeratumból nyeris.? 

A sókivirágzás szinhelyét tekintve pedig KocH professzornak a 

vizaknai sós területről adott leírását? lehetne találóan applikálni, mert 

ez is depressiót képez az ártér átlagos szintjéhez viszonyítva, ezenkívül 

pedig az alluvium fedő rétegét a többi helyeken fekete és barna agyag 

képezik, (1. az 1. rajzot) míg a sósmező környékén, mint az akna és a 

19. sz. fúrás szelvényéből kitünik, ez hiányzik. 

A sors különös iróniája, bogy mikor most már a dévai sósforrás 

problemája megoldást nyert, a forrás maga — eltünt. Egy esztendő óta 

teljesen kiszáradt. Ennek oka a talajvíznek megcsappanásában, (a mit a 

dévai kutakban is konstatálni lehet)" s részben az akna telepítésben 

és a sósfürdő megnyitásában rejlik. 

Ma már az egész sókatlan porig száraz, pedig még a 80-as évek- 

ben vadkacsázó hely volt, s HANKkó szerint valóságos csapás volt Déva 

levegőjére nézve. Igaz ugyan, hogy a mocsár eredetileg sem csupán a 

sósforrásból nyerte vizét, hanem a Maros áradásából is, a mely most 

már több év óta elmaradt. Innen magyarázható, hogy a mocsár gyön- 

gén sósvizében a föntebb elősorolt édesvizi csigák élhettek. 

VERESPATAK KÖZETEIRŐL. 

Dr. SzápEczkY GyuLÁ-tól." 

Verespatak és környéke az aranytermeléssel összefüggésben, leg- 

régibb időtől kezdve a szomszédos vidékektől különbözően fejlődött 

viszonyainál fogva büvös-bájos hatást gyakorol az idegenekre. A zúzó- 

malmok egyhangú zakatolásukkal, a minden cseppjében fölhasznált 

Ca Aaa jogeleb 

szall szepijon ae 

$"TROOHZ S Tas pp. 17 

4 Ennek oka az utóbbi évek szárazsága s a fásítás is lehet, mert a Várhegy 

oldalának vizét a megnövekedett erdőcske nagy mértékben párologtatja. 

5 Blőadta a Mh. Földt. Társulatnak 1909 március 83-án tartott ülésében. 
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patakvíz sokféle szinével és üledékével, az aranytermő Csetatye, Kirnik 

és több apró, minden izében összeturkált hegyrész vakító fehér rhyolith- 

jával, ezzel éles ellentétben a Kirnik K-i részét borító fenyőerdő sötétzöld 

szinével, a mesterséges öt tó az ezeket környező oázisszerű zöld vege- 

tatióval, a köves meredek utakon, ösvényeken kétoldalt elhelyezett kosa- 

rakban zúzó ércet hordó lovak stb., mind olyan csodálatos varázsló 

hatást gyakorolnak az utasra, hogy az úgy érzi magát, mintha nem is 

hazájában, hanem egész más világrészben volna. 

E hatás alól a geologus akkor sem szabadul, mikor az ő foglal- 

kozásához lát, mikor közelebbről kezdi megismerni a Csetatyénak a 

rómaiak, sőt már a dákoktól bányászott várszerű, átlyuggatott falait, 

minduntalan útba kerülő veszedelmes, feneketlen mélységeit, a midőn 

látja a Kirniken a híres katroncatömzsnek megfelelő, hosszan nyúló 

tátongó bemetszést, a hol a breccsiás kőzetnek helyenként arany a 

ragasztója, midőn észreveszi azokat a leírhatlan színváltozatokat, melyek- 

kel a fehér kőzetnek felülete az ércek oxidálódása folytán bevonatik, 

azokat a változatosabbnál változatosabb csodálatos képeket, melyeket a 

város és környéke és nyugat felől a koronaszerűleg kiemelkedő Vulkán 

szirtje nyújt. 

Nem tudom, vajjon nincs-e ennek a lebilincselő hatásnak vala- 

melyes része abban, hogy a klasszikus hely geologiája távolról sincs 

annyira földerítve, mint az ember olyan helyről föltételezné, a hol évente 

a világ minden részéről annyi szakember megfordúl, mint Verespatakon. 

Hogy mennyiféle néven nevezték, sőt nevezik még most is Veres- 

pataknak az aranytermelés szempontjából legfontosabb és legérdeke- 

sebb kőzetét, a rhyolithot, azt e Közlöny 1905. évi 315-ik lapján olvas- 

hatjuk.! 

Az utóbbi időben a M. kir. Wöldt. Intézet részletesen fölvette e 

vidéket. 1905-ben megjelent a geologiai térkép? és 1908-ban az erre 

vonatkozó cMagyarázatokv is," melyben föl van sorolva az erre vonat- 

kozó geologiai irodalom. Azonban ezek a becses munkálatok sem vit- 

ték sokkal előbbre Verespatak környékére vonatkozó ismereteinket. Az 

egyes kőzetfajták modern közettani ismertetése még mindig hiányzik. 

A bányász még mindig nem tudja, rhyolitnak vagy dacitnak, vagy 

trachytnak nevezze-e a Kirnik és Csetátye kőzetét. Eddig legrészletesebb 

1 Dr. PáLrY MóR: vAdatok a verespataki Kirnik kőzetének pontosabb ismere- 

téhez.s Földt. Közlöny. 

2 Abrudbánya. Budapest, 1905. Geologiailag felvették GESELL SÁNDOR. m. kir. 

főbányatanácsos 1897—1900. Dr. Párnrv MóR, m. kir. osztálygeologus 1899—1903. 

3 Magyarázatok a magyar korona országainak részletes geologiai térképéhez. 

Abrudbánya környéke 20 zóna, XXVIII. rovat jelzésű lap. (1 : 75.0001. A magyará- 

zatot írta dr. PáLrrY MóR. Budapest, 1908. 

93 
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kőzettani munka az, melyet dr. Szazpó Józser 1874-ben xcVerespatak 

trachytképleteiv és 1876-ban vAz abrudbánya-verespataki bányaterület 

és különösen a verespatak-orlai m. kir. bányatársulati Sz. Kereszt altárna 

Monographiája (1 térképpel)! címen közzétett.? 
Dr. PÁLnrv MóR fönt megjelölt 1905-iki értekezésében egy amphibolos 

(biotit nélküli) ép kőzetet írt le a Kirnik eredeti anyakőzetéül, holott a 

Kirnik szálban levő legtöbb kőzetében amphibolnak a nyomát sem lát- 

juk. Mindeme körülmények nagyon kivánatossá tették Verespatak kőze- 

teinek részletesebb megvizsgálását. 

Erre közelebbi impulzust 1908. évben egyetemi hallgatóimmal tett 

tanulmányi utunkon kaptam, midőn Verespatakon átmenve a Kirnik 

kőzetéhez hasonló eruptivus darabkákat találtam a Wöldtani Intézet 

térképén Verespatak K-i részén felsőkrétakorinak jelzett homokkőben. 

1908 őszén mégegyszer visszatértem ide, hogy ezt a páratlan érdekes- 

ségű klassikus vidéket az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtára számára 

megfestessem. Ekkor két napot töltve itt, iparkodtam saját megfigyelé- 

seim alapján megismerni Verespatak geologiai viszonyait. E törekvé- 

semben nagy segítségemre volt az állami bányák főmérnöke, URBÁN 

MiHány főmérnök úr, egyrészt a Szent-Kereszt altáróban szives fölvilá- 

gosításaival, másrészt pedig a bányából rendelkezésemre bocsátott kőze- 

tekkel. Mindezekért nyilvánosan is köszönetet mondok neki. 

Verespatak határában lényegileg csak két, egymástól nagyon külön- 

böző eruptivus kőzet van nagyobb tömegekben: a rhyolith és az amphi- 

bolos amdesit. A legnagyobb részében biotitot nem tartalmazó rhyolith 

a széleken helyenként biotitot is kap, sőt a kath. templomtól származó 

elkülönült és zöldes szinével a többitől különböző rhyolithban a biotit 

mellett amphibol pseudomorphosa is előfordul. Ez teszi tán érthetővé 

azt, hogy a rhyolithot környező rhyolithos breccsiában nagyon ritkán 

dacit typusú amphibolos, fehér kőzetdarabkák is észlelhetők. 

Lássuk ezeket kissé részletesebben egyenként. 

Rhyolith. 

A rhyolith elnevezést elsőbbség illeti meg a Földtani Intézettől 

használt liparit névvel szemben, mert RICHTHOFrEN előbb nevezte rhyolith- 

nak a legsavanyúbb typusú kiömlési kőzeteket, mint Rorn liparitnak. 

Éppen hazánk területén páratlan gazdagságban és változatosságban lévő 

eme kőzetek megnevezésére használta először RICHTHOFEN e nevet. 

1 Math. és természett. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akad. math. és ter- 

mészett. bizottsága, 1871. Budapest, 1876, 293— 362. 1. 

2 Földt. Közl. IV. évf. 210. lap. 1874. 
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SzaBó worthoklas guarctrachyto néven írta le, melynek szerinte 

tudvalevőleg csak egyik módosulata a rhyolith. DoELTER ugyanakkor! 

térképén még edacib-nak? jelöli, a szövegben pedig ez áll róla: cDas 

Kirnikgestein, obgleiceh entsehieden mehr einem Porphyr, als einem 

Trachyt áhnlich, doch seines Alters wegen zu letzterem gezühlt werden.v 

PosErPny és DoELTER után a bányászok még ma is dacitnak neve- 

zik, asőt 1901-ik évi jelentésében még dr. PárrY is ca Kirnik dacit- 

kúpjáv-ról írt. 

Dr. Szazó Józser 1873-ban az akkori viszonyokhoz képest nagyon 

részletesen és jól leírta Verespatak kőzeteit, ezek között a rhyolithot is, 

úgy hogy tülajdonképen csak a mikroskopiumi modern vizsgálat hiány- 

zik. Szerinte ugyanis — a mi jellemző az akkori kezdetleges csiszolási 

és vizsgálási módokra — az idevaló xorthoklasguaretrachyt anyag mikro- 

skopos vizsgálatra nem alkalmasv." A későbbi petrografiai természetű 

dolgozatok gyakran inkább visszaesést, mint haladást mutatnak SzaBó 

ismertetésével szemben. i 

Ez az aranynak a legfontosabb anyakőzete. A verespataki aranyat 

pedig a rhyolith eruptióját követő pneumatolithos működésnek kel! tulaj- 

donítanunk. A rhyolith K-i oldalán, közvetlen szomszédságában lévő 

amph.-andesitekben már aranyat és ezt kisérő sulfidérceket nem találunk. 

Ére nagyobb mennyiségben a rhyolithon és telérei mentén lévő szom- 

szédos kőzeteken kívül még csak tömegétől DK-re lévő bucsum-sászai 

Fraszenen és Golcu Marén, melyek kőzetét a Földtani Intézet térképe 

dacitnak jelöli, Szabó azonban szintén orthoklas guarctrachytnak ne- 

vezte, továbbá az ugyanezen irányban eső, de távolabbi vulkói amph.- 

andesit tömegben fordul elő." 

1 JTahrb. der k. k. geologisehen Reichsanstalt. Bd. XXIV. 1874. p. 29. 

2 Földt. Közl. IV. évf. 1874. 211. I. A zárjelben levő dacit név csak vonat- 

kozás akar lenni a kőzetnek PoSEpPwy után meghonosodott bányász elnevezésre.) 

3 Math. és T. tudom. Közlemények. Kiadja a M. Tud. Akad. Math. és Ter- 

mészettudom. állandó bizottsága XI. 1873. Budapest, 1876. 308. I. 

4 Ezeket az előfordulásokat nem volt alkalmam a helyszinen megvizsgálni, 

de az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményében van egy PosEpwY-től származó 

(No. 69. Dacit von Fraszen bei Bucsum (bei Abrudbánya). Grünsteinartiger Ouarz- 

trachyt, hornblendearmers eredeti cimkével ellátott, limonittal erősen megfestett 

világos sárgás szürke szinű, mállott kőzet, melyben szabad szemmel 2—3 mm-nyi 

legömbölyödött guarcot, ehloritos biotitot, mikroskopiummal és lángkisérletileg is 

ezeken kívül orthoklast lehet kimutatni. E szerint tehát SzaáBó meghatározása he- 

lyes, a mennyiben a Fraszen kőzete is rhyolith. 

Egy másik No. 67 Dacit von Concumare bei Verespatak. Grünsteinartiger 

Ouarztrachyto eredeti cédulával ellátott kőzet egy szürke szinű mállott, 2—5 mm-nyi 

porphyros plagioklasokat tartalmazó amphibolos andesit, melyben szabad szemmel 

elvétve guarcot és nehány biotitot is lehet látni. Ez tehát lényegesen különbözik az 
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A rhyolith a Földtani Intézet említett térképe szerint a fölületen — 

a Kirnik és Csetatye-hegy csoportjában —- alkot nagyobb összefüggő 

tömeget és ezek közelében néhány jelentéktelenebb kibúvást, úgy hogy 

összes területe nem nagyobb 2 km-nél. A térkép e része azonban nem 

egészen pontos, mert egyrészt úgy a Kirnik, mint a Csetatye tetején, 

valamint a köztük levő nyakon is kevert eruptivus breccia van, úgy, a 

hogy azt URBÁN MIHÁLY A verespataki bányaművelés fejlődéses című 

értekezésének ! 491. lapján feltünteti ; másrész a Vajdoján is van rhyolith, 

a hol a térkép andesitet jelöl, melyet egyébként már SzaBó is meg- 

említett. (WFöldt. Közl. idézett műve 223. lapján.) A bányaműveletek — 

URBÁN MriHÁLY szerint — azt mutatják, hogy a rhyolíth fölfelé fordított 

kúp alakjában szétterül. 

A megvizsgált rhyolitok helye és makroskopikus tulajdonságai. 

Mikroskoptummal megvizsgáltam a következőket : 

I. A Vajdoja É-i részéről származó, dr. Ruzirsxa B.-tól megelem- 

zett fehér, de kékesszürke sávos, ezáltal folyóssági szövetet mutató na- 

gyon ép rhyolithot, melyben 2—3 mm-nyi és kisebb üregek vannak. 

Körülbelül ilyen méretüek a legnagyobb porphyros guarcszemek is. 

A földpátok már jóval kisebbek úgy, hogy szabad szemmel nézve csak 

gondos megfigyeléssel ismerhetők föl. Ércet puszta szemmel ebben 

nem látunk, de jelenlétét elárulja az, hogy a kőzet régibb felülete zöl- 

dessárga vasoxydul kéreggel van bevonva. 

2. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményében lévő PosEPwYy-től 

származó Bráza csúcsáról (a Kirnik ÉK-i oldalán) való, eredetileg xcse- 

tátyei typusu guarctrachytv-nak nevezett kőzetet, melyre dr. LUNZER 

elemzése vonatkozik. Ez fehér szinű, helyenként szintén zöldes-sárgára 

festett, likacsos rhyolith, melynek legnagyabb guarcszemei már 12 mm-t 

is elérnek. Földpátjai részben muscovitosan elbomlanak és ibolyás- 

barna szinüek, melyeket némelykor vékony ép burok vesz körül, más- 

részt pedig fehér fénylő kalium földpátok. Az üregek falát érceken kivül 

apró guarc béleli. 

3. Az előbbivel megegyező származású és elnevezésű (iselalye hot-i 

barnássárga szinű, mállott alapanyagú tömör rhyolithot, a mely az 

előbbiéhez hasonló nagyságú, kevés porphyros guarcot, muscovitosan 

elbomlott földpátokat, erősebb barnás-sárga limontitos foltokat tartalmaz. 

előbbitől és itt is SzaBó-nak kell igazat adnunk, a ki a Conzu mare kőzetét rlabra- 

dorit-trachyt (andesit)-nak guarccal irta le (IFöldt. Közl. 1874. 224—5. 1.). Való- 

szinűnek tartom, hogy a Colcu mare és Concu mare név ugyanazon hegyre vonatkozik. 

1 Bányászati és Kohászati Lapok XII. bvfolyam. 481. lap. Budapest, 1908. 
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4. A Csetatye Boiról eredetileg is rhyolithnak nevezett kékes- 

szürke és fehéreres, tehát a vajdojaihoz hesonló kőzetet, melyben szin- 

tén van kevés nagyobb guarc, de többnyire szétszakadva. 

5. HeRsicH gyűjtéséből származó (549. sz.) kirniki ép rhyolithot, 

melyben a likacsokon kívül egy irányban húzódó utólagosan kitöltött 

repedések látszanak. (Ouarerhomboéderei 10 mm nagyságot is elérnek, 

fehér földpátjai pedig elég épek. 

6. PosrpwYy-tól származó 71. számú xzöldkőszerű amphibolban sze- 

gény guarctrachyt typus a kath. templom alatt, jelzésű rhyolithot, 

melynek tömör zöld alapanyagában egész 2 em-re is megnőtt guarc- 

szemek, chlorittá változott biotit, apró, 1-5 em hosszúra is megnőtt 

magnetit oktaéderek és szemek, továbbá sárgás-fehér mállott, higított 

sósavval élénken pezsgő, földpát kristályok és gyéren 5 mm hosszú, 

amphibol-alakú, zöld, körömmel karcolható pseudomorphosák vannak. 

7. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményében 289. sz. alatt 

levő, HERBIcH-től gyűjtött, előbbihez nagyon hasonló, valószinűleg ugyan- 

onnan származó zöldes alapanyagú, chlorittá változott biotitot és agyaggá 

alakult amphibolt tartalmazó kőzetet. 

8. PosEpwxy gyűjtéséből származó 70. sz. camphibolban szegény 

guarctrachyt, Lety Kosiurev megnevezésű elég ép, csak kevéssé likacsos 

rhyolithot, melyben sem amphibol, sem biotit nem látszik, guarcai azon- 

ban 1 cm-re is megnőttek. 

9. (6. Poszpwy. Ouarctrachyt Verespatak, Affinis hegyi megneve- 

zésű, ép, sűrű, fehér, kevés szürke sávos rhyolithot, melynek guarcai 

csak ritkán érik el az 1 cm nagyságot és ércekkel, mint valamennyi 

idevaló kőzet, úgy ez is hintve van. 

10. Végül megvizsgáltam az abrudbányai m. kir. bányamérnöki 

hivataltól 1908-ban az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásványtárának küldött 

rhyolithokat) (bányász elnevezés szerint dacitokat). E gyűjtemény a 

Csetatye és Kirnik testének a Szent-Kereszt altáró szivébe eső anyagát 

tartalmazza és pedig az előbbiből 44, az utóbbiból 11 drb rhyolithot. 

Nagyon becses ez az anyag, mert származásuk helye 1 : 2880 mértékű 

térképlapon pontosan meg van jelölve. Ezek a rhyolithok mind fehér, 

vagy legalább világos szinűek, bennük az alapanyagnál jóval csekélyebb 

mennyiségű, porphyrosan kivált guarc, ép vagy muscovitosan elvált 

földpát vagy ezek töredéke látható. Fehér csillám, a mi az eredeti biotit 

elmállásából származott, csak kevés és leginkább a szélekről származó 

rhyolithban fordul elő. 

Ez a gyűjtemény kapcsolatban a térképpel nagyon szépen mutatja, 

hogy a Csetatye rhyolith-tömege sok idegen homokos kőzetet is zár 

magába és hogy a rhyolith is utólagosan szétszakadt és ennek követ- 

keztében tömegében brecciás erek támadtak (12. sz.) melyekbe az érce- 
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ken kívül szénsavas-calcium, -magnesium, -mangánból álló idegen anyag 

is beszűrődött. 

Ezzel az összeszakadással együttjár a  nagyobbfokú elmállás, 

kaolinosodás, muscovitosodás is. A repedéseket és üregeket nagyobb 

guarekristályok bélelik ki (21. magántömzs, K-i vágat), másutt pedig 

(17) apró, 1—2 mm-nyi adulárok rózsaszinű mangánércek (rodochrosit 

és rhodonit) töltik ki a rhyolith-darabok között támadt hézagokat (22). 

Nevezetes dolog, hogy egyes helyeken a szétszakadt rhyolith épen, üde 

földpátokkal maradt meg. Ez az oka annak, hogy a bányászok a Cse- 

tatye rhyolitjának épebb D-i részét kemény dacil néven különválaszt- 

ják a mállott nagyobb É-i és ÉK-i résztől. 
A Rosáca (Csetátye Ny-i részén) É-i vágatának lágy dacito-jában 

(34) a repedés töltelékben ércen és guarcon kívül apró 1—2 mm.-nyi 

dolomit-rhomboéderek vannak, melyek igen apró subindividuumokból 

épültek föl. Miután ezek a dolomitok guarcra rakódtak, a carbonat- 

képződés a successiónak utolsó pházisaként mutatkozik itt is. 

A Kirnik rhyolith-tömegének K-i és É-i széléről származó rhyolithok 

mind sűrű, mállott fehér kőzetek, melyek guarcszemei 1—2 mm-nél 

ritkán nagyobbak. Elhalványodott biotitok is látszanak ezekben, a mi a 

többivel szemben bázisosabb jelleget ád e kőzeteknek. Az összes kirniki 

rhyolithok közül csak a Ny-i oldalról, a tömeg szélétől távolabb, be- 

felé eső helyről (16 az Affinis láfonyásj K-i vágat végéről) származó 

kőzetben van nagyobb porphyros guarckristály. A Kirnik rhyolithjának 

(a bányászok szerint lágy dacit), mállott állapota valószinüleg összefüg- 

gésben áll ennek K-i részén lévő híres katroncatömzszsel. 

A mikroskopiumi vizsgálat eredménye. 

Földpát. 

A rhyolithokban mikroskopiummal látható földpátok többnyire 

szétszakadt töredékeknek bizonyulnak annyira, hogy némely csiszolatban 

egyáltalában nem találunk kristályos körvonalú földpátot, hanem csupán 

szilánkszerű töredékeket (Vajdoja felső része). Fénytörésük a balzsamé- 

nál minden irányban gyengébb. Az épebb, apróbb kristályok között elő- 

fordulnak téglaalakú metszetek, melyeken központi, vagy központjához kö- 

zel eső positivus karakterű tompa bissectrix lép ki, igen gyorsan távozó, 

tehát igen nagy tengelyszögre valló hyperbolákkal, melyeknek optikai 

tengelysik iránya 59-os szöget zár be a basis (001) szerinti jó hasadási 

vonallal. 

Ennél ritkábban kerülnek a csiszolatba olyan apróbb, négyzet- 

alakú, vagy egy irányban kevéssé megnyúlt, egymásra merőleges hasa- 
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dást, vagy ilyen irányban elhelyezett zárványokat mutató metszetek, 

melyek egyközösen sötétednek és negativus (—) karakterű egyoptikai, 

vagy csak nagyon kissé szétnyíló kétoptikai tengelyképet mutatnak. 

Ezek alapján tehát a földpátok legnagyobb része sanidinnek bizonyul. 

De vannak az említett metszetek közt olyan részletek is, melyek 

helyenként rendkívül apró rácsos ikerrovátkosságot mutatnak, a melyek- 

nek tengelyképe is különböző irányban nézve, egyszer különböző hely- 

zetű hyperbolának, máskor pedig egyoptikai tengelyűnek látszik. A sani- 

dinekkel tehát anorthoklas és talán nulriumorthoklasnak is nevezett 

földpátfajták vannak összenőve. 

E földpátok lángkisérleti viselkedése olyan, mint a rendes orthokla: 

soké, de elég bő natriumfestést is mutatnak, tehát ez is az optikailag 

megállapított fajták mellett bizonyít. 

A szét nem töredezett szanidineknek többnyire az a tengely sze- 

rint megnyúlt oszlopos alakjuk van. Az altáró mállottabb rhyolithjai- 

ból egy pár esetben sikerült részben kiválasztani az ép földpátkristályt- 

Csetátye csoport Ny-i felében levő Tyinga véna dús pontjáról származó 

rhyolith (30) földpátjának a tengely szerint oszlopos kristálya alkotásá- 

ban a (001) OP és (010) co P co uralkodó lapjain kivül (110) co P és 

(101) P oo alárendelt kiképződéssel vesz részt. 

Egy másik idevaló földpát táblásan van kifejlődve a (010) szerint 

és karlsbadi törvény szerinti baloldali ikret alkot. Ennek vastagsága a 

b tengely irányában 2 mm, magassága a c tengely irányában 7 mm, de 

ebben az irányban nem sikerült egészen kifejteni, szélessége pedig 6 mm. 

Felépítésében a legnagyobb (010) lappár mellett a (110) (001) és (201) 

vesz részt. A vékony ikerlemezek a (010) lap szerint vannak összenőve. 

A csiszolatokban látható ép kristályok 15 mm-nél nem igen szok- 

tak nagyobbak lenni. A basis és a hosszanti lappár szerinti jó hasadást 

csak haránt metszetükben látni jól; hosszanti metszetükben inkább az 

oszlop szerinti hasadást venni észre. 

A földpátok csak ritkán maradtak meg elváltozatlanul (Vajdoja 

felső része). Némelykor elkalionosodtak (3 bányahivatal), de sokkal gyak- 
rabban vannak igen erősen elmuscovitosodva. A bányákból származó 

földpátok nagy része ilyen. Ez az elváltozás kiterjed az alapanyagra is 

úgy, hogy ha a muskovitosodás nagyobb fokot ért el, a földpátokat meg 

sem lehet különböztetni az alapanyagtól. Érdekesek azok a földpátok, 

melyekben erősen elváltozott és ép földpátrészek övenként következnek 

egymásra és pedig úgy, hogy rendesen egy legbelső és egy legkülső ép 

körvonalú, muscovitosodott rész közt van egy ép földpát zóna (39. Cse- 

tatye tömzs DNy-i részéből származó biotitos, apatitos rhyolith). A leg- 

magasabb fokú elbomlásnál sűrű agyagos csomók jelennek meg a föld- 

pátokban calcit és dolomittal együtt (112 bányahivatal). 
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Apró érczárvány a földpátokban gyakran van. 

Meg kell még emlékezni: a repedésekben kivált, 1—2 mm-nyi, 

vagy még apróbb ránőtt tejfehér, vagy szürkés fehér, rhomboéderes 

alakú, adulartermetű földpátokról, melyek alkotásában az oszlopon (110) 

kívül csak a (--) hemiorthodoma (101) és némelykor igen apró lapok- 

ban kifejlődve a básis (001) vesz részt. 

Ilyet találtam az Affinis K-i vágat belső érintkezés teléréből szár- 

mazó rhyolithban (14 bh.), továbbá a csetatyei szárnyvágatból származó- 

ban (17 bh.) Az előbbinek összetört szilánkjain samidinnek megfelelő 

egytengelyféle, vagy kisnyilású kéitengelynek megfelelő képet láttam. 

MANEpacnHI ikerképződésű apró kristálykák is vannak, melyeknek láng- 

kisérleti viselkedése I. Na: 1—2., K: 3., olv. : 2—3.; II. Na: 2., K : 3., 

OLY VS UTÁN ate 22 eg IK 

Máskor a földpátok helyett apró calcit és dolomit törzsrhomboéde- 

rekből álló, néha nyeregalakúlag meggörbült lapú kristálykák vannak a 

hasadékokban. 
Külön emlékszem meg a Kirnik rhyolithtömegétől elkülönítve a 

kath. templomnál előforduló nem fehér, hanem világoszöld alapanyagú 

és elváltozott biotitos és amphibolos kőzet földpátjáról, mert e kőzet 

básisosabb jellegű, mint a többi rhyolitb. Épebb földpátján már szabad 

szemmel ikerrovátkákat lehet látni, mikroskopiummal pedig albit, pe- 

riklin, sőt karlsbadi ikerképződést is konstatálhatunk az optikai tulaj- 

donságaik szerint oligollasos-andesin sorba tartozó plagioklasokon. Zár- 

ványként apatit és biotit fordul elő bennük, elbomlási termékként pedig 

muscovit és calcit. E földpátok lángkisérleti vieelkedése is más, mint 

a többieké, a mennyiben az épek kaliumot az I. és II. kisérletben nem 

MILANO SZET NOS EDE asZ29) 

Ouarc és egyéb ásvány. 

A másik lényeges porphyros ásvány a guarc, melynek corrodált 

-- és — R és apró oszloplapokból álló kristálykái az elmállás tolytán 

egyes helyeken kiszabadulnak és gyűjteményeinkben általánosan elter- 

jedt képviselőivé válnak a vulkáni guarcoknak. 

Ezekkel a kiszabadult guarcokkal dr. Barom ERxő tanársegéd fog- 

lalkozott az utóbbi időben! és a legnagyobb részben saját gyűjtéséből 

származó anyagon a japáni P2é(1122) és a reichenstein-grieserniali 
r (1011) R törvény szerinti ikerképződéseket állapította meg. 

1 Dr. BALoGH ERNŐ: "Nem egy közös tengelyű guarcikrek Verespatakról.s 

Előadatott az Erd. Nemz. Múz. Term. tud. szakosztályának 1908. decemberében tar- 

tott gyülésén. 
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A Csetatye tömegének É-i részéről, az Affinis főaknából származó 

rhyolith (7. bh.) vékony csiszolatában akadtak apró legömbölyödött guarc 

ikrek is. 

A porphyros guarc nem játszik nagy szerepet a verespataki rhyo- 

lithok alkotásában. Mennyiségét a Vajdoja kőzetében legfölebb !/2—"/10 

részére becsülhetjük. A mikroskopos vizsgálat arról győz meg, hogy az 

egészben maradt guarekristályok sem oly közönségesek az itteni rhyolithok- 

ban, mint az előbbiek alapján várná az ember, hogy ezek helyett sok 

kőzetben a töredékek játszák a főszerepet, a melyek összetartozása né- 

melykor a részek közelsége folytán még jól látható, máskor azonban 

már csak annyit veszünk észre, hogy a folyós alapanyag választotta el 

a szétszakadt részeket. Utóbbiak rendesen 1 mm-nél kisebb szilánkok, 

melyek közül csak a nagyobbak érik el a 2 mm-t. Némely legömbölyö- 

dött külsejű guarc különböző helyzetű részekből álló összezúzott guarc- 

halmaznak bizonyúl (78., 77. bh.). 

Egyes sávok mentén helyenként bőven vannak a guarcokban 

sárga folyadék zárványok, néha apró gázhólyaggal. Apró érczárványok 

is gyakran vannak, ezek között ritkán igen apró anataskák is (Vaj- 

doja 77.). 

A corrodált guarcok felületén, vagy üregeiben előforduló, nagyon 

érdekes új kristályosodási termékeket kell még megemlítenem. Olyan- 

féle, de nagyon apró, 0701—0-06 átmérőjű adulár-termetű sanmidin hal- 

mazkák ezek, mint a minőknek nagyobb egyéneit a földpátok repedé- 

seiben is látjuk (77., 70.). A Csetatye DNy-i részéről, a bányából szár- 

mazó rhyolithban (39. bh.) nagyobb, egész 017 mm ilyen rhomboéderes 

alakú kristálykákat is találtam, melynek szélén, a szomszédos guarcból 

belenyúló pici gömbalakú guarczárvány van. Ennek a felületére dolomit 

tapad, jeléül annak, hogy a sanidinnek képződése megelőzte a carbo- 

natokét. 

Apró "5 mm átmérőjű, zónás növekedésű guarc oszlopkákat is találni 

egyes kőzetek repedéseiben. Érdekes, hogy ilyen repedésekben először 

a sanidin nőtt tovább és a kiegészült sanidin-kristálykákat utoljára 

guarc vette körül (589). Ez a körülmény azt mutatja, hogy a képződés 

sorában a sanidin megelőzte a guarcot. 

Biotitot echloritosan elváltozva csak igen kevés rhyolithban talál- 

tam (289. kath. templom, 39. Csetatye DNy-i széle, 112, Kirnik leg- 

keletibb széle, 12. Csetatye K-i széle, 16, Kirnik Ny-i szegélyén, 7. Cse- 

tatye É-i szegélye). Általában véve básisosabbak ezek a biotitos rhyolithok 

és a Kirnik és Csetátye tömegének a széléről, vagy pedig ezektől elkülö- 

nült előfordulásokból származnak (kath. templom alatt). Lemezei közt 

némelykor féregszerű, igen apró leucoxen-féle tulajdonságú zárványok 

vannak. A biotit rovására képződött chlorit a delessit tulajdonságával 
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bir (4). Máskor muscovittá változott a biotit. Némelykor zárványként 

apatit is észlelhető benne. 

Amphibol csak a legbásisosabb fajta, a kath. templom alatti kő- 

zetben van. Mindig elváltozott, részint carbonáttá. részint kaolinná 

és barnás agyaggá, melyben igen apró leucoxen-féle gumók is vannak, 

továbbá kevés eredeti apatitzárvány. Némely ilyen amphibol pseudo- 

morphosat még vékony, fekete, apró magnetitszemekből álló keret vesz 

körül. 

Apatit is csak a básisosabb kőzetben van, melyekben elhalványult 

biotit is előfordul. Ezekben azonban egész 1 mm-nyi hosszú, a főten- 

gely szerint megnyúlt karcsú oszlopot is alkot és nem is nagyon ritka 

(14. bh. 39., 112.). Kivételesen igen apró zircon mag is van zárvány- 

ként az apatitban. 

Sphen töredéket 0-1 mm átmérővel csak egy kőzetben (Csetatye 

É széle) találtam. 

Ércek közül a legtöbb rhyolithban ott van az apró, aranyat 18 tar- 

talmazó pyrit. Magnetit csak ritkán fordul elő és pedig a kath. templom 

alatti legbásisosabb fajtában, a hol nagyobb, szabad szemmel látható 

szemeket is alkot (I. 289.). 

Alapanyag. 

A mikroskopiumi vizsgálatnál a Vajdoja rhyolithján látjuk, hogy 

az alapanyagban több-kevesebb gázzal telt üreg mindig van. Ha ezek 

száma nagyobb, akkor közönséges fényben kis nagyítással szürkének, 

szabad szemmel nézve pedig fehérnek látszik az alapanyag. A tömörebb 

kevesebb gázzárványt tartalmazó rész szürkés szinű és üveges kiképző- 

désű. Ezeknek a különböző részeknek sávonként való váltakozása ered- 

ményezi az épebb rhyolithok szabad szemmel látható filuidalis szövetét. 

Az alapanyag ép részének fénytörése valamivel gyengébb, mint a szá- 

raz balzsamé. 

Az eredetileg üveges alapanyag azonban gyakran kezd átkristályo- 

sodni, középmérték szerint 4 u pehelyszerű vagy csipkés szegélyű sze- 

mekké, melyek guarc-féle anyagnak látszanak. 

A muscovitosan, vagy kaolinosan átalakult rhyolithok alapanyagá- 

nak egy része is ilyen elváltozást szenvedett. Az így elváltozott kőzet- 

ben azután jól lehet látni az eredetileg földpátféle alapanyagrésznek a 

viszonyát a guarcos alapanyagrészhez. Gyakran győződünk meg arról, 

hogy ezek a részek nincsenek egyenletesen keverve, hanem inkább 

sávonként különválva vannak. 

Az apró átkristályosodási termékeken kivül bőven találhatók por- 

phyros ásványok finom töredékei is, főleg az olyan kőzet alapanyagá- 
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ban, melyeknek első kristályosodási termékei erősen szét vannak sza- 

kadozva. 

Az apró likacsokon kívül vannak az alapanyagban nagyobb, szabad- 

szemmel is látható üregek, melyek ércekkel, uralkodólag igen apró 

pyrittel vannak bélelve. Ilyen érces kiválások még egyes sávok mentén 

az alapanyag sűrű üveges részében is vannak, lehál úgy látszik, hogy 

a kőzetet egészen átjárták az érces oldatok. 

Habár az alapanyag uralkodólag egyenlő a különböző közetekben, 

eltekintve átkristályosodási vagy az elváltozás különböző fokától szár- 

mazó különbségektől; mégis vannak kőzetek, melyek csiszolatában ap- 

róbb brecciaszerű részecskék alapanyaga különbözik az alapanyag többi 

részétől (Vajdoja). A kath. templom alatt előforduló kőzet alapanyagá- 

nak zöldes színe a vasfestéstől származik, a mi a színes ásványok 

elbomlási terméke. 

Vegyi összetétel. 

A verespataki rhyolith vegyi összetételét a következő két elemzés 

mutatja, melyek elseje arra a legépebb rhyolithra vonatkozik, melyet a 

Vajdoja K-i részén gyűjtöttem. Ezt a kolozsvári vegytani intézettel 

kapcsolatos állami vegykisérleti állomáson dr. Ruzirska BÉLA egyetemi 

rk. tanár elemezte meg. Legföltünőbb kémiai vonása e rhyolithnak a 

113090 KO tartalom, a mi a kőzet eredeti kalium földpátjával és 

utólagos ilyen anyagú injectiójával áll kapcsolatban. 

W. LINDGREN az ércek lerakodásának a fizikai állapotoktól függő 

viszonyáról értekezvén," rámutatott arra, hogy az arany a felülethez 

közel, főleg guarcos és egyéb kovasavas ásványokat tartalmazó erekben 

rakódik le, melyekben gyakori az adular, ellenben az orthoklas- és 

mikrolin földpátok, melyekben natrium van, valamint a calcium- és 

natrium-földpátok is föloldódnak és elvitettetnek a kőzetből. 

A második elemzést dr. LUNZER Ró8BERT tanársegéd végezte 1901-ben, 

az előbbinél sokkal mállottabb rhyolithon, a mely az Erdélyi Nemzeti 

Múzeum gyűjteményében, mint Poszpwy-től származó (78. sz.) kőzet van 

megőrizve. A nagyobbfokú elváltozással kapcsolatban ebben már na- 

gyobb az agyagföld (A/,O.), a víz, a pyrittartalom, sőt kénsavmaradék 

is ki van mutatva; de jóval kisebb a KO mennyisége (55690) a NaO 

azonban valamivel több (2:7096), mint az előbbeniben. 

Miután ezekben a kőzetekben az alapanyag erősen uralkodik, a 

valóságos ásványos összetételt az elemzésből kiszámítani nem lehet. 

1 Az 1906. évi nemzetközi geologiai congressus Compte Rendu II. kötetének 

701. lapján. 
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Az eredeti elemzéshez fűzött átszámításokat OsANN módszere és az 

amerikai módszer szerint Papp SImóN egyetemi gyakornok végezte. 

Az Osaww-féle értékek nagyon jól mutatják a verespataki riolith- 

nak különös rendszertani helyzetét. Az alkáliák egymáshoz való viszonya 

Vajdoja kőzetében eltér valamennyi Osanx-féle példától. /7 sorozat, vagy 

ennek megfelelő n— 1-1 érték nincs az ő rhyolithjai között. Egyebek- 

ben a BERKELEYv-typusnak felelne meg leginkább, de annak kovasava 

(s — 825) nagyobb, mint a verespatakié. Ezt a különös rendszertani 

helyzetet is a mikroskopiumi vizsgálatnál constatált utólagos, sanidin- 

földpátot termett injectio teszi érthetővé, a mi az előbbiek szerint az 

arany lerakodásával áll kapcsolatban. 

I. A verespataki Vajdoja (4368. sz.) rhyolithjának vegyi összetétele 

(I. táblázat 350. old.). 

Csoport és projectió-értékek OSANN szerint: 

s A c 1 CME E MÁESOTOZAN 

MOrása a DZEKON A O94 464 47 1-9, 11 e 

A fentebbi elemzés átszámítva az amerikai módszer szerint (II. táb- 

lázat 350. old.) 

II. Verespataki kevésbbé ép rhyolith, a Kirnik ÉK oldaláról (Bráz) 

(II. táblázat 350. old.). 

Csoport és projectió-értékek OSANN szerint: 

s A ( Ik GE fm Borozat 
MIA ESZOSTE OJ KOZ OT LSZZ SÜT SE UA ő 

A fentebbi elemzés, átszámítva az amerikai módszer szerint (IV. 

táblázat 351. old.). 

A. kornai eruptivus breccia fehéres szürke dacitja. 

A rbyolith után lássuk most már azt a kornai, brecciából szár- 

mazó, amphibolos, kevés guarcot tartalmazó ép kőzetet, mely az utóbbi 

időben lett ismeretes dr. Párrvy leirásából, a ki ezt, mint a Kirnik és 

Csetatye eredeti állapotban lévő rhyolithját mutatta be. 

Verespatakon csak nagyon alárendelt szerepet játszik e kőzet. Én 

a Csetatye és Kirnik közti nyergen levő erupt. brecciak közt találtam 

elváltozott állapotban apró darabkáit nagyon gyéren, továbbá még kisebb 

mennyiségben a város IX-i részén, főleg az [gren kiálló sziklarétegeit 

alkotó conglomerátumban. 

1 Wöldt. Közl. XXXV. 1905. 214. 1. 
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Ennél sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő PáÁrrY szerint a 

Csetatye D-i oldalán a mélyebb szintekben, közeledve a kornai völgy- 
höz és főleg a kornai templommal szemben, az u. n. chelyi üledék, 

alját alkotva, itt is ckavicsos tufás-ban. 

Nem teljesen egyféle kőzetek ezek, de főbb vonásaikban mégis 

megegyeznek egymással annyira, hogy ha nem akarjuk nagyon szétdara- 

bolni a kőzetfajtákat, össze kell foglalnunk őket. Figyelmünket kétség- 

telenül a kornai előfordulás érdemli meg leginkább, mert ez a legépebb 

valamennyi között. 

Szerencsésnek érzem magamat, hogy a kornai kőzetből Párrv dr. 

ismert szivessége révén egy kis darabhoz jutottam, melyből vékony 

csiszolat készítésre és részletes vegyi elemzésre is jutott anyag. Midőn 

Páwry dr. előzékenységeért nyilvánosan is köszönetet mondok, sajnálato- 

mat fejezem ki, hogy ezen legautentikusabb darabkán megejtett vizsgá- 

latok nem erősítik meg az ő, e kőzethez fűzött következtetéseit. 

Szabad szemmel nézve e kőzetet, világos szürke alapanyagában 

igen jól láthatók az 1—4 mm hosszú zömök, ép, fényes, fekete amphi- 

bol-kristályok, melyek egyenletesen vannak a kőzetből kiválva és szinük- 

nél fogva a kőzetnek legföltünőbb ásványai. A földpátok annyira meg- 

egyeznek szinben az alapanyagéval (csak egyesek öltenek halvány hús- 

veres színt), hogy szerepüket nem lehet így megitélni. Annyit azonban 

mégis észreveszünk, hogy 1—5 mm nagyságuak és sűrűn, egyenletesen 

vannak a kőzetben eloszolva. 

Hasonló nagyságúak a legömbölyödött guuwwcszemek is, de az előbb 

említett ásványokhoz, sőt a rhyolithokéhoz hasonlítva is csak nagyon 

gyéren fordulnak elő. Figyelmes vizsgálásnál néha 1—2 mm nagyságú 

kagylós törésű tilánvyas csomókat is lehet látni a kőzetben, melyek 

kiválasztva a mágneses acélhoz tapadnak és titán reactiót is adnak. 

A kőzet magmájanak eme termékein kívül egyetlen, vagy 5 mm-nyi 

lapos, eléggé beolvadt, biotit-muscovit csillámpala maradékot, továbbá 

egy szürkészöld szinű, a bezáró kőzetnél sokkal apróbb szemű zárvány- 

kát is találtam benne, mely 1 mm-nél apróbb földpát- és amphibol- 

kristálykákat tartalmaz szürkés zöld alapanyagban. E közetzárvány na- 

gyon emlékeztet a vidék némely közönséges andesitjére. 

A mikroskoptiumi vizsgálat eredményét az amphibolok leirásával 

kezdem meg, mert ez a kőzetnek legérdekesebb és a lényeges alkotó- 

részek közül legelőször kivált ásványa. Az amphybolok vékony csiszolat- 

ban többnyire apró kristálytöredékeknek bizonyulnak. Zöld szinű, elég 

ép ásványok ezek, melyek nagyobb egyénei az oszlop oo P(110) lapjain 

kívül a kétoldalas véglap: co P co (100) és oo P os (010) is kifejlődött. 
Az apró (0715 mm), majdnem szabályos hatszögalakú kristályokon azonban 

az oszlop (110) négy lapján kívül csak a hosszanti lappár (010) van meg. 
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Míg az apró amphibolok kristályegyének, addig a nagyobbak ren- 

desen a haránt lappár szerint (100) összenőtt, gyakran többszörös (5-szö- 

rös) ikreket alkotnak. 
Az amphibolok elég élénk pleochroismusúak, és pedig: 

ng — kékes árnyalatú fűzöld 

nm barnászöld, legalább is olyan erős absorbtioval, mint ny. 

n, — az előbbieknél jóval világosabb zöldes sárga. 

é an,— a tompa szöglet felé 257. Kettős törési szine (ng—np) 

0703 mm vastag metszetben I. rendű kékig emelkedik. Optikai jellege 

negativus (—) nagy tengelynyilással. Ezek a jellegek tehát a közönsé- 
ges zöld amphibolra vallanak. 

A földpátok igazi szerepét csak mikroskopium alatt és pedig polá- 

ros fényben itélhetjük meg. Igy látjuk, hogy a kőzetnek körülbelül fele 

1—2 mm nagyságú, odvas földpát kristálykákból és azok töredékeiből 

áll. Közönséges fényben azért nem tűnik ki a földpátok valóságos viszo- 

nya, mért az uralkodó plagioklasok fénytörése közelítőleg olyan, mint a 

likacsokat kitöltő balzsam és az alapanyag fénytörése. 

A nagyobb földpátok belseje likacsosságuk következtében a vékony 

csiszolatokban gyakran nem is marad meg; ha megmarad, zónás szer- 

kezet ismerhető föl. A likacsokon kívül alapanyag zárvány és egyéb tisz- 

tátalanság is van a földpátokban, melyek nagyobbára nem sok egyénből 

álló albit, ritkábban periklin és karlsbadi törvény szerinti ikreket alkot- 

nak. Optikai viselkedésük alapján leginkább oligoklas-andesin-nek (Ab, 

An) bizonyúlnak, de oligoklas és oligoklas-albit viselkedésüek is akad- 

nak. Az oligoklasnak középső törésmutatója (nm) megegyezik a balzsam 

törésmutatójával. 

Van azonban némely földpát odvas belsejét kitöltve, vagy a föld- 

pátokon kívül levő hézagokban egy másik földpátfajta is, mely egy- 

részt az előbbitől eltérő kettős törése és elsötétedése, másrészt jóval 

gyengébb fénytörésével válik megkülönböztethetővé. Optikai tulajdonságai 

alapján sanidinnek bizonyulnak eme földpátok és úgylátszik hasonló 

szerepük és hasonló képződésük van, mint a rhyolithok repedéseiben és 

a guarc corrosiojában megismert sanidineknek. Ez az utólagos szárma- 

zású kaliumföldpát az oka a Párnrv-tól is egész helyesen konstatált 

cintenziv kálium lángfestéss-nek.! A földpát teljes lángkisérleti képe a 

következő : I. Na: 2, K: 2, olv.: 1—2. II. Na: 2, K: 2—3, olv.: 2—3. 

Na" 9—3, K: 4. 

Ouarc nagyon alárendelt mennyiségben és mindig legömbölyödött 

alakban, némelykor az oldalakon mélyen benyúló odúkkal fordul elő. 

Rendesen !: mm-nél is kisebb repedezett szemeket alkot. Zárványként 

1 Földt. Közl. XXXV. 1905. 316. 1. 

24. 
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nemcsak alapanyag, de amphibol is van benne. A legömbölyödött 

guarcszemeket egy 12 u vastag, a guarcénál jóval gyengébb fénytörésű 

tiszta burok borítja, mely igen apró, a guarc felületére részint merő- 

leges irányú, részint azzal egyközös vagy ferde helyzetű, hosszuk sze- 

rint negativus (—) jellegű rostokból áll. Ennek az utólagos buroknak a 

képződése is valószinűleg a földpátok utólagos töltelékének képződésé- 

vel van összefüggésben. 

Apró tilanmágnesvas, melynek szemei 1 mm-re is megnőnek és 

némelykor több mm-nyi átmérőjű csoportokká egyesülnek, ha nem nagy 

menyiségben is, de eléggé egyenletesen elosztva fordulnak elő e közet- 

ben. Titántartalmukra — mikroskopium alatt — némelykor a fölületükön 

látható felhőszerű leucoxenből lehet következtetni. 

Zárványként rendesen ez ércek fölületén, de szabadon az alap- 

anyagban is vannak apatitl kristálykák, melyek az ércek közelében 

gyakoriak. Egy pyramisos végződésű zircon oszlopka is a csiszolatba 

került, bezárva egy nagyobb (titán mágnesvasba. 

Zöldes-barna szinű, felhős szerkezetű, némelykor gombaalakú 

leucoxrennak "/2 mm-re is megnőtt szemecskéi ritkán szabadon is ész- 

lelhetők az alapanyagban. 

Az alapanyag nagyobb részében isotropos. Apró gázzárvány és 

kevés pontszerű átkristályosodási termék, továbbá pici ásványtöredékek, 

ezek között ehloritosodni kezdő amphibol szálak is vannak benne. 

Utólagos származású kaliumföldpát féle anyag is látható az alap- 

anyagban. 

A leírt ép kőzetnek állandó amphibol, plagioklas, titanos mágnes- 

vas és apatit tartalma, továbbá a csak kis mennyiségben szereplő guarca 

az előbb leírt rhyolitokétól jól megkülönböztethető jelleget és dacitos 

jelleget adnak e köőzetnek, habár —- úgylátszik — a rhyolithokével 

közös utólagos injectiok bizonyos közös vonást kölcsönzöttek neki. 

Semmiképpen sem tekinthetjük tehát ezt a Kirnik és Csetatye 

eredeti ép kőzetének, melyekben alkáliföldpát van, amphibol pedig hiány- 

zik, hanem egy olyan dacitnak, melynek összefüggő tömegét nem, hanem 

csak darabkáit ismerjük a rhyolithot környező eruptivus brecciában. 

Vegyi összetétel. 

A kolozsvári állami vegykisérleti állomáson dr. Ruzrrska BÉLA egy. 

tanártól végzett elemzésnek és ParPP Simon int. gyakornoktól kiszámított 

OsANN-féle és amerikai módszer szerint alább következő adatok is éle- 

sen mutatják a verespataki rhyolith és a kornai ép dacit között lévő 

lényeges különbségeket. Utóbbinak kovasavja szinte a dacitnak is kevés 

és 81290 -al kevesebb, mint az idevaló rbyolith kovasava. Ellenben a vas, 
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magnesium, calcium — a színes ásványoknak és az anorthit földpátnak 

elemei — tetemesen megszaporodtak benne. 

A kaliumoxyd mennyisége a dacitokéhoz hasonlítva ugyan föltünően 

sok az utólagos injectio következtében, úgy hogy ennek 35-0899 orthoklas 

felel meg, de a legépebb itteni rhyolith ilyen orthoklas tartalma ugyan 

abból az okból 66-7290, tehát a különbség e tekintetben is lényeges. 

A két kőzet közötti nagy vegyi különbséget tisztán mutatják az 

elemzési számadatokkal (V. és VI. táblázat 356. old.) kapcsolatban az 

Osawx-féle háromszögben való különböző helyük és az amerikai rend- 

szerben való helyük is, mely szerint e két kőzet között erendv-beli kü- 

lönbség van. 

Csoport és projectió értékek OSANN szerint: 

s 52 1 mr JÖ SG AE [06 De EOKOZT 
MŰZDSET AZ ESSZ SS OT TOSZES2: 8 6 z5, .5Súk 7 

Az elemzés, átszámítva az amerikai módszer szerint. 

? 

c 

1. Verespataki kevesbbé ép rhyolith, a Kirnik ÉK-i oldaláról (Bráz.). — 2. A veres- 

pataki Vajdoja (4368. sz.) rhyolithja. — 3. Berkeley tipusu rhyolith. — A kornai 

eruptivus breccia fehéres szürke dacitja. 

Lássuk mármost ama sokkal nagyobb mértékben elváltozott dacit- 

darabkákat, melyek a Csetatye és Kirnik között lévő brecciás réte- 

gekben fordulnak elő alárendelten, egész 3 cm nagyságú csillámpala, 

mikroklin-, orthoklas-, oligoklas-földpátú granit, rhyolith, aprószemű agya- 

gos krétakori homokkő darabkák társaságában. 

Ezek az apró dacitdarabkák külsőleg hasonlítanak az előbb leírt 
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kőzethez, de ép amphibolt többé nem találni bennük. Makroskoposan 

nézve egyes pyritcsoportok mutatnak amphibol-féle alakot, mikroskopium 

alatt pedig calcit pseudomorphosak birnak az amphibol kétségbevonhat- 

lan alakjával. 

Földpátjai optikai tulajdonságaik alapján oligoklasoknak és oli- 

goklas-albitnak bizonyulnak, de lángkisérleti viselkedésük a következő : 

I. Na: 3- 4, K: 0—1, olv. 3.; II. Na: 3—4, K: 1, olv. 4 kül és bel- 

hólyagos; III. Na: 4. K. 2. A káliumfestésnek magyarázata az, hogy a 

földpátok, melyekben calcit lerakodás is látszik némelykor, részben erő- 

sen el vannak muscovitosodva. 

A guarc alakja és szerepe olyan, mint az előbbi kőzetben, de 

gyengébb fénytörésű vékony burkot ennél nem találtam. Az ércek kö- 

zül ebben az erősen elváltozott kőzetben pyrit van nagy mennyiségben. 

Apatit gyérebben található, mint az előbbi közetben, továbbá 

sphen vagy leucoxen-féle halmaz is akad benne. Az alapanyag átkris- 

tályosodása az általános elváltozással kapcsolatban messzire haladt. 

Még jobban elváltozott dacitféle kőzetdarabkákat találtam kis meny- 

nyiségben Verespatak község ÉK-i szegélyén, a Leszpedár homokos 

rétegeiben, kristályos pala, mészkő, rhyolith és homokos képződmények 

társaságában. Az amphibolok itt is egészen calcitosodva vannak és egye- 

bekben is basonlít a kőzet az előbb leírthoz. 

A Verespataki kath. templom alatt lévő zöldes alapanyagú és nagy 

porphyros ásványokat tartalmazó kőzet felületes vizsgálatnál nem hason- 

lít ezekhez a fehérszinű és ép, sokkal kisebb porphyros ásványokat tar- 

talmazó dacitokhoz. Tekintve azonban mindkettőnek amphibol, plagioklas 

és titános magnetit tartalmát, mégis ebben kell a Kirnik és Csetatye kő: 

zetével összekötő kapcsot keresnünk. 

Ha meggondoljuk, hogy a Kirnik és Csetátye tömegének külső 

részében helyenként biotit is megjelenik, mely ásvány hiányzik ugyan 

a kornai dacitból, de meg van a kath. templom közetében; feltehetjük, 

hogy az eruptio básisosabb termékkel kezdődött, melyek darabjai most 

már csak a rhyolithkúpokat környező brecciákban láthatók. Erre követ- 

kezett ezután csendesebb felnyomulással a savanyú rhyolitheruptio, mely- 

nek folytatásaként aztán ércek impregnálták savanyú cldatok kiséreté- 

ben a hasadékokat. 

Amphibolos andesit. 

Lássuk ezek után Verespatak környékének uralkodó eruptivus kő- 

zetét, az amphibolos andesitel, a mely már külsőleg az alapanyag 

szinénél fogva is oly élesen különbözik az előzőktől, hogy azokkal 

összetéveszteni nem lehet. Ez az oka, hogy elnevezésénél sem talá- 

lunk olyan nagy ingadozást, mint a rhyolithénál. HAUER és STACHE 
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1863-ban! ugyan még cSanidin-Oligoklas Trachytp-nak nevezték, de 

SzaBó nagy plagioklasait lángkisérletileg már 1874-ben elég jól meg- 

határozta és ennek alapján vandesin trachyt, és labradorit-trachytv-nak 

nevezte.7 

DoELTER? ugyanakkor már camphibol andesitv-nek nevezi, de 

sanidin földpátokat is említ belőlük tévesen. Nagy érdeme DoELTER-nek 

az, hogy egy pár verespataki andesit nagy földpátját részletes vegyi 

elemzés alá vévén, biztosan meghatározta az idevaló plagioklasok hová- 

tartozását. 

A M. kir. Földt. int. 1905-iki térképén és az erre vonatkozó leirá- 

sokban amphibolos andesitnek van nevezve. A bányászok, kiket egyéb- 

ként, ércet nem tartalmazván, kevésbé érdekel, mint a rhyolith, röviden 

andesitnek nevezik." 

Az amphibolos andesitek közül a rhyolith terület közvetlen közelé- 

ben, a Nagytó gátján észlelhető andesitre (4155), továbbá a (rergeleu 

(A. 323. G. gy.) és a (rlinda (A. 318. G. gy.) andesitjére szorítkozott 

vizsgálatom, tehát aránylag kis anyagra. Az eredményeket azonban 

mégis közlöm, mert az újabbi leirásokból a közelebbi kőzettani meg- 

határozások hiányoznak. 

Szabadszemmel nézve világos, vagy sötétebb szürke, veresbe átmenő, 

vagy zöldes szinű, sokszor nagyon laza, likacsos szövetű kőzetek ezek, 

melyekben 1—5 mm nagyságú fekete amphibol-oszlopokat, továbbá 

1—15 mm átmérőjű fehér földpátkristályokat, illetőleg az alapanyagból 

élesen kiváló kristálycsoportokat már az első rátekintésnél jól meg 

lehet különböztetni. 

Egyesekben básisos kőzetzárványok fordulnak elő, sokkal apróbb 

kristálykákból és ezek között aránylag több apró amphibol-tűből állva. 

Eme kőzetek tehát úgy alapanyagjuk, valamint a bennük levő 

ásványok jellege, a guarc és sulfid ércek teljes hiányában különböznek 

az előbbiektől." 

Mikroskopiummal vizsgálva, az ép amphibolkristályok között na- 

gyon sok töredéket látunk. Haránt metszeteiken az oszlopok (110) oecP 
mellett többnyire csak a hosszanti lappár (010) cso P co lapjai vannak 

gyengén kifejlődve. Szinük a kornainál jóval sötétebb zöldes-barna szín 

és gyakran magnetitkerettel vannak körülvéve. A harántlap (100) oo P oo 

1 Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863. 526. I. 

2 Földt. Közl. IV. 1874. 219. 1. 

3 TSCHERMAKS: Min. Mittheilungen. Wien, 1874. 13. 1. 

4 URBÁN MIHÁLY: Bányászati és Kohászati Lapok. XLI. 1908. 491. I. 

5 Megemlítem itt, hogy a Rotunda-tető a mikroskopiummal közelebbről meg 

nem vizsgált amphibol andesitjében egyetlen nagyobb, régi guarcdarabkát találtam, 

mely minden valószinűség szerint kristályos palából származik. 
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szerinti egész 5-szörös ikerképződés ennél is előfordúl. Zárványként 

apatitot találunk az amphibolban. A Nagytó gátján levő szikla amphi- 

boljában "s mm hosszú, sárgás-veres szinű apatit-tű is van, melynél n. 

absorbtiója nagyobb az n7.-énál. 

Az amphibolok pleochroismusa rendesen 

n, — sárgás árnyalatú barnás-zöld, 

nm — szürkés árnyalatú barnás-zöld, éppen olyan sötét, mint az n4. 

np — az előbbieknél jóval világosabb zöldes-sárga. 

Optikai jellege negativus, 707 körüli tengelynyilással. Kettős törése 

(ny — Nm) csak 0-020 körül van. ca ny — 107 körül. 

A Gergeleuról származó veres andesitnak már másféle pleochrois- 

musa van. 

ng — sötét szürkés-veres. 

Nm — vereses-sárga, az előbbinél jóval világosabb. 

np — sárgás-zöld, legvilágosabb. 

A bazaltos amphitolokhoz állanak tehát legközelebb ezek az 

amphibolok, ennélfogva különböznek a kornai kőzet amphiboljától. 

SzaBó biolítot is említ kis mennyiségben a Gergeleu andesitjéből 

és azt írja róluk, hogy sszabad szemmel nem, csak mikroskóppal lehet 

őket az amphiboltól megkülönböztetni,.? Én nem találtam biotitot sem 
3 Földt. Közl. IV. 1874. 220. 1. 

ebben, sem a szomszédos kúpok andesitjében és valószínűnek tartom, 

hogy Szakó fenti állítása arra vezethető vissza, hogy 1874-ben conver- 

gens fényben még nem vizsgálták a kőzetek vékony csiszolatait. 

Augit csak nyomokban, nagyon ritkán és rendesen maradékszerű- 

leg fordul elő ezekben az andesitekben, némelykor amphiboltól körül- 

véve, mintha uralitosodással volna dolgunk. A Nagytó alatt és az 

Angyaltó mellett levő amphibolos andesitekben találtam ilyen zöldes- 

sárga szinű augitot, melynek elsötétedése (c a ny) 45"7-ig is felemelkedik. 

A földpátok többnyire vastagtáblás, zónás szerkezetű metszeteket 

adnak. Az egymásra következő övek részint a belső magban rendesen 

nagy bőségben levő alapanyag-zárványnak a következményei, melytől 

sokszor egész szürkévé válik a földpát nagyobb belső magja, részint pedig 

a különböző elsötétedésben lesznek láthatóvá. Némely metszeten 157-nyi 

elsötétedési különbség is van a belső mag és a vékony külső burok 

közt. A belső rész optikai tulajdonságai alapján rendesen lIubradorit- 

bytownilnak (Ab, An, bizonyul, a külső pedig labradorilnak (Ab, An). 

DoELTER vegyi elemzésével is mutat ki ilyen földpátot a Rotunda É-i 

oldaláról. 

Az albit törvény szerinti sokszoros ikerképződés igen közönséges, 

a karlsbadi és periklin törvény szerinti azonban már ritkább. Alap- 

anyag-zárványon kívül apalit, továbbá Jázzárvány is előfordul ezek- 
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ben a földpátokban, utólagos beszivárgásként pedig a földpátoknak belső 

likacsos részében egészen ép földpát résztől körülvéve calcitos töltelék 

is van (Nagytó alatt). 

Magnetit nincs sok ezekben az andesitekben, de eléggé egyenlete- 

sen van eloszolva. Csak a legnagyobbak közelítik meg közöttük a "2 mm-t, 

de 1 mm-nyi csoportokat is alkotnak. Apatit és ritkán zircon oszlopka 

ezekben is előfordul zárványként (Nagytó mellett 07-06 mm széles a 

gelindaiban 0113 mm hosszú zircon). 

Fehéres-szürke szinű zircon szemecske szabadon i18 akad a Nagytó 

alatti andesit alapanyagban, de ritkán; éppen úgy, mint a különböző 

vastagságú (6—150 u) apatil-tű is. A glindaiban még nagyobb (1—240 u 

vastag) és több is az apatit oszlopka. 

Az alapamyag szine vöröses vagy szürkés-barna, tehát élesen kü- 

lönbözik a földpát szinétől. Benne labradorit-féle viselkedésű, szélesebb 

is igen vékony 50—100 u hosszú, közel egy közösen sötétedő, léc alakú, 

kuszált helyzetű, olykor albit ikreket képező és négyzet alakú haránt- 

metszetet adó földpát mikrolithok is előfordulnak, melyek élesen elvál- 

nak az első kristályosodási idő porphyros ásványaitól. Ezenkívül erő- 

sebb fénytörésű, ferdén sötétedő, augitféle pálcikás mikrolithok és egyen- 

letesen elhintett, de nem sok, apró (2—20 u magnetit pont is van a 

Nagytó alatti andesit apró szemcsés, üveges alapanyagában. A Ger- 

geleu közetének alapanyagában igen sok földpáttöredék van, úgy hogy 

a basis a kőzet felénél kevesebb. 
Ezek az amphibolos andesitek tehát mikroskopiumi tulajdonságaik 

tekintetében is nagyon különböznek a rhyolithok darabkáival együtt 

előforduló amphibolos kőzetektől. 

Eruptivus törmelékképződmények és az eruptió kora. 

Az amphibolos andesitek összefüggő tömegeit, ezeknek szétszakadt 

anyagából álló eruptivus brecciák veszik körül, melyekben másfajta, 

idegen kőzet nincs. 

Ezek az eruptivus brecciák Verespatak K-i részén a Sillei vonulatá- 

ban azt a benyomást teszik, mintha a környező üledékekre volnának 

borulva, mintha tehát a Silei tömege gyökérnélküli eruptivus breccia 

volna. A bányászok e képződményt részint eszilárd üledékv, részint 

candesit breccidv-nak nevezik.! 
Sokkal változatosabb és kevésbé egyöntetű amaz eruptivus üledék, 

mely a rbyolitot veszi körül, a mely aranytartalmánál fogva a bányászt 

is közelről érdekli. 

! URBÁN MiHÁLY: Bányászati és Kohászati Lapok. XVI 1908. 491. I. 
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Ennek elnevezésénél is ugyanolyan bizonytalanság és nagymérvű 

ingadozás uralkodik, mint a rhyolithénál. A bányászok eckelyi üledék - 

nek nevezik most is a Posrrwy-től származó régi xLocal Sediment, 

elnevezésnek megfelelőleg, de beszélnek epolygen brecciáv-ról is," mely 

név arra vonatkoznék, hogy ezekben az üledékekben többféle kőzetdarab 

van. De ugyanezeket a kőzetdarabokat találjuk a helyi üledékek,- 

ben is. 

A geologusok már régen fölismerték ennek az üledékes képződ- 

ményekkel kevert rétegeknek eruptivus breccia, illetőleg tufa jellegét. 

Hogy tovább ne menjünk vissza, már SzaBó is tisztán megmondja 

1874-ben, hogy ez részben breccia, részben tufa? (I. h. 223. I.) Azt is 

megírta róla (221. 1.), hogy va kárpáti homokkövön kívül még csillám- 

pala is előfordul benne, valamint ritkábban gnceis és gránit iso. 

Ezek közül csak egy gömbös, tufaszerű képződményt óhajtok ez 

alkalommal megismertetni, mely Verespatak K-i részén a Nagy-utcában, 

de az altáróban is előfordul. Ezek eszünkbe juttatják a Vesuvio 1906. évi 

kitörésekor esőcseppek hatására képződött gömbös tufaképződményeket. 

Fontosnak látszik az a körülmény, hogy ezekkel az eruptivus 

üledékekkel vegyesen, megegyező településsel kárpáti homokkó rétegek 

i8 előfordulnak tisztán, vagy pedig úgy, hogy csak elvétve akad bennük 

legömbölyödött rhyolith, vagy rhyolithszerű dacit darab. Ezek a réte- 

gek a WFöldt. Intézet térképén fölsó krétakortaknak vannak jelölve. 

Szasó 1874-ben ezek kitörési idejére vonatkozólag így nyilat- 

kozik — az igaz, csak analogia alapján — (I. h. 229. l.): ca veres- 

pataki orthoklas guaretracbytról is azt tartom, hogy annak kitódu- 

lása a krétaképlet befejezése után történt meg az eocen, vagy leg- 

fölebb az oligocen időbemv. A régi geologusok általában jól külön 

választották és idősebbnek tekintették a rhyolithok (guarctrachytok ki- 

törését az andesitekétől. Dr. KocH Awsrar könyvében? nem fejezi ki 

ugyan határozottan, hogy vonatkozik-e ez Verespatak rhyolithjára (lipa- 

rit), de ezt mondja: etehát a guaretrachyt (liparit) vulkánjainak műkö- 

dése az alsó-oligocen korszak végén indult meg és hihetőleg a közép- 

oligocen korszak végéig is elnyúlhatotto. 

Dr. Párrv 1901. évi fölvételi jelentésében, kiindulva abból, hogy 

az andesitben nincs rhyolith zárvány, továbbá, hogy a Detunata bazalt- 

jában guarczárvány van a rbyolitbból, a mi hiányzik a Detunata és 

Verespatak között levő andesitekben, arra is gondolt, hogy a rhyolithok 

esetleg fiatalabbak volnának, mint az andesitek, de ebben a gondolatá- 

1 URBÁN MiHÁLY: Bányászati és Kohászati Lapok. XLI. 1908. 491. I. 

2 Az erdélyrészi medence harmadkori képződményei. II. Neogen csoport- 

Budapest, 1900 311. 1. 
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ban zavarja őt az a tőle is helyesen kiemelt körülmény, hogy azok a 

postvulkánikus hatások, melyek a rhyolitokat egészen átalakították, a 

rhyolith közvetlen közelében lévő andesiteket érintetlenül hagyták; 

továbbá, hogy a Kis- és Nagy-Kirnik közt ép andesit van, melynek 

jelentőségére már SzaBó is rámutatott (I. h. 230. 1.) Ezek alapján a 

Földtani Intézet geologiai térképén, valamint a rávonatkozó asMagyará- 

zat,-okban a rhyolith, valamint az amphibolos andesit is fölső medi- 

terran képződési idejűnek van véve, azzal a megjegyzéssel, hogy: cAz 

andesiteknek és dacitoknak korviszonyára nézve e területről semmiféle 

biztos adatunk nincsen, éppen úgy nem tudjuk a különböző typusú 

andesiteknek egymáshoz való viszonyát sem." A viszonyos korra vonat- 

kozó régibb felfogás csak annyiban érvényesül a térképen, hogy a fölső 

mediterránrétegek sorában a liparittufa megelőzi az andesittufát. 

Az andesitek fölső mediterran korára az Érchegység egyéb, bizto- 

san ilyekorú andesit kitöréseiből azt hiszem, nagyobb biztonsággal követ- 

keztethetünk; mint a rhyolith korára a Földtani Társulat 1885-iki 

szakülésének jegyzőkönyvi kivonatából, melynek 5-ik pontja szerint? 

Zsigmondy Vilmos egy mediterran jellemű (-onus kömagvát mutatja 

be, mely a verespataki üledékes lerakodásokból került. 

Ebből kiindulva, ha arra gondolunk, hogy a rhyolith eruptióját 

követő, igen jelentékeny postvulkani működés egészen megszünt, mielőtt 

az amphibolos-andesit kitörése megkezdődött volna; holott a fiatal har- 

madidőszaki kitörésű Hargittánk jelentéktelen postvulkanikus működése 

még mindig tart, valószinűbbnek látszik a rhyolithnak $SzaBó-tól és 

kortársaitól gyanított régibb kora. Fölső krétakorra vall a Földt. Inté- 

zet térképén a rhyolithos tufa területén ábrázolt, rhyolith és rhyolit- 

féle dacit darabkákat tartalmazó fölső krétakorú üledék is, e mellett 

bizonyítanak a Bihar-hegység és Vlegyásza, valamint a Polyána-Ruszka 

ilyenkorú kitörései, továbbá ifj. br. Nopcsa FEREsxc nek következtetése, 

mely szerint PosSEPNY clokal Sedimentjev Zalalnán és Nagyság környékén 

a dániai emelel édesvízi lerakodásainak tekintendő." 

1 Magyarázatok Abrudbánya környéke. Budapest, 1908, 23. I. 

2 Földt. Közlöny, 1885, 358. 1. 

3 Ifj. br. Nopcsa FERENC: A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és romániai 

határ közé eső vidék geologiája. M. kir. Földt. int. Évkönyve. Budapest, 1905, 

164—166. I. 



ÉSZREVÉTELEK LŐRENTHEY IMRE DE ÚRNAK ,A IIHANYI 

FEHÉRPART PANNÓNIAI RÉTEGFIRŐL" ÍRT CIKKÉRE. 

Dr. ViráLis IrsváNn-tól. 

A Balaton-bizottság elnökének, Lóczy Lasos dr. úrnak, megtisztelő 

felszólítása következtében 1903 óta tanulmányozom a Balaton-vidék 

bazaltjait. E tanulmányaim közben kiterjesztettem a figyelmemet a 

bazalterupciók geológiai korára is és arra az eredményre jutottam, hogy 

a balatonvidéki bazalterupciók kora stratigrafiailag az ú. n. Congeria 

rhomboidea-szinttel volna párhuzamba állítandó. A Cong. rhomboi- 

dea-szint irodalmának az áttanulmányozása azonban arról győzött meg, 

hogy ennek a szintnek sem a faunája, sem a sztratigrafiai helyzete nincs 

még kellően tisztázva. 

Ennek a véleményemnek a Földtani Társulat 1907. évi május havi 

szakülésén tartott előadásomban nyilvánosan is kifejezést adtam s így 

két irányban is ellentétbe kerültem LŐRENTHEY IMRE dr. úrral, a ki a 

balatonmelléki bazalterupciók kezdetét a levantei korszakba tette, a 

Cong. rbomboidea-szintet meg Arácsról tipusos kifejlődésként, több más 

helyről meg mint e szint fácieseit ismertette és NEUMAYR és HALAVÁTS 

nyomán egyrészt a (jongeria balatonica és triangularis, másrészt az 

Unio Wetzleri tömeges föllépésével jellemzett rétegek közé helyezte. 

Minthogy már akkor is abban a meggyőződésben voltam, hogy a 

köztünk felmerült ellentétes nézetek között az igazságot nem szóharccal, 

hanem elfogulatlan helyszíni kutatásokkal lehet majd fölismerni, elhatá- 

roztam, hogy azokat a helyeket sorra fölkeresem, ahol az eddigi szer- 

zők kutatásai alapján ezeknek a kérdéseknek a megoldására némi 

remény lehet. 

Első sorban a tihanyi Fehérpartot kerestem föl. 

A Fehérpart alsó részének egyik fossziliás rétegét, az xuniósn 

réteget ugyanis már Hanavárs Gyura úr is xahatárrétegy-nek tekinti a 

Congeria vhomboidea-szinthez, melyben már észrevehető a víz kiédese- 
dése. Még határozottabban von le ilyen következtetést LŐRENTHEY dr. úr, 

a mennyiben a Fehérpart alsó részében lelt három kövületes réteg 

faunájának fölsorolása után ezt írja: vAz Uniók fölfelé mindig gyako- 

riabbak lesznek, valamint a Dreissensia serbica BRus. is. Fölfelé haladva 

mindinkább szaporodnak azok az alakok, melyek a felső Congeria 

rhomboitdea-szintben lesznek uralkodóvá. 
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Ennek a két, egymást támogató következtetésnek természetes 

logikai folyománya volt az a reményem, hogy a Fehérpart felső, még 

át nem kutatott s LŐRENTHEY dr. úr által csakis hágcsóval megközelít- 

hetőnek jelzett része lesz az a klasszikus hely, a hol el lehet majd esetleg 

dönteni a (jongeria rhomboidea-szint stratigrafiai helyzetét és viszonyát 

a bazaltos terményhez. Remélhettem ezt annyival is inkább, mert hiszen 

LŐRENTHEY dr. úr balatonmelléki munkájának összefoglaló részében (a 

179. 1.-on) egészen kategórikusan jelentette ki: chogy ebbe (t. i. a 

Congeria rhomboidea-) szintbe tartozó, zsiros, bitumenes fekete agyag 

vagy szenes réteg van a tihanyi Fehérpart felső meredek falában. 

Ily előzmények alapján és ilyen célokból kutattam át a tihanyi 

Fehérpartot alsó és felső részében egyaránt. 

A vizsgálat eredményét A tihanyi Fehérpart pliocénkorú réteg- 

sora és faunájav cimen még 1908 május 2-án beküldtem LŐRENTHEY dr. 

urnak, mint a Földt. Közl. egyik szerkesztőjének. A cik k1909 februárius 

közepén jelent meg s csakis ekkor tudtam meg, hogy LŐRENTHEY dr. úr 

szükségesnek vélte efeleletkéntv közölni az ő újabb adatait is, megtoldva 

azokat sztratigrafiai következtetésekkel és befejezésül egyenesen reám 

utalt megjegyzésekkel. k 

Mind ez kihivás a vitatkozásra, a melyre, ameddig és amennyiben 

a tárgyilagosság terén mozog és valamelyest a köz érdekeit is szolgálja, 

készen állok. 

Vessük tehát össze állításaimat (mert hiszen kérdéseket nem 

intéztem LŐRENTHEY dr. úrhoz) és LŐRENTHEY dr. urnak önként adott 

feleleteit. 

1. A Fehérpartról írt cikkemben igyekeztem lehetőleg pontosan 

megismertetni a rétegek sorrendjét, méreteit s az eddig ismert 3 kövü- 

letes réteg helyett 8 kövületes réteg faunáját soroltam fel. LŐRENTHEY dr. 

úr újabb adatainak elősorolása után a következő konkluziót vonja le: 

c Vizsgálataim tehát, a Fehérpart rétegsorozatát illetőleg — a 19. sz. 

réteg új voltától eltekintve — egyeznek Viráris dr.-éval s így azokat 

megerősítik.) 

Ilyen tárgyilagosan és ilyen egyenesen csakis a rétegsort erősíti 

meg újabb adatai alapján LŐRENTHEY dr. úr. 

2. Már cikkem zárótételét (LŐRENTHEY dr. úr ugyanis nyomban 

erre tér át), azt a következtetésemet t. 1., hogy a Fehérpart fekete agyag- 

rétegét tévesen vette LŐRENTHEY dr. úr a (rongeria rhomboidea-szinthez, 

csak indirekte erősíti meg, azaz úgy, mint a mely az általa efelsorolt 

faunából láthatóv. Pedig, ha már cikkemet az ő cikke előtt közölte, a 

prioritást legalább úgy kellett volna jelezni, hogy ez a tévedése az 

általa cfelsorolt faunából is látható. 

Ha LőRENTHEY dr. úr, mint most írja, a külső hasonlatosságv 
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alapján vette a Fehérpart fekete agyagrétegét a CGongeria rhomboidea- 

szintbe, még könnyebben tévedhetett, mintha azon az alapon vette volna 

oda, hogy eFölfelé haladva mindinkább szaporodnak azok az alakok, 

melyek a felső CGongeria rhomboidea jellemezte szintben lesznek ural- 

kodóvá.v Ez ugyanis (már ameddig tény) inkább jogosíthat föl iljen 

föltevésre, mint a ckülső hasonlatosságv. Hogy a fekete agyagréteget 

ccsakis föllevéskéntn vette LŐRENTHEY dr. úr a (jongerta rhomboidead- 
szintbe, szives készséggel elfogadom, de hát ezt a föltevést könnyen 

jelezhette volna LőRENTHEY dr. úr, ha azt a kategórikus kijelentését: 

aBEbbe a szintbe tartozó zsiros, bitumenes fekete agyag vagy szenes 

réteg van a tihanyi Fehérpart felső meredek falában a lalán vagy a 

valószínűleg szavak valamelyikével kezdte volna. 

3. A legalsó kövületes réteg ismertetésével kapcsolatosan köteles- 

ségszerűen megemlitettem, hogy LŐRENTHEY dr. urnak az az állítása, hogy 

a felső pannóniai emelet minden szintjének meg van a maga planor- 

bisa caligha tartható fenns, minthogy a Congeria rhombotdea édesvizi 

fácieséhez vett öt Planorbis faj, t.i. a Pl. (Coretus) cormu, Pl. ((Gyror- 

bis) bakomicus, a Pl. subptychophorus, a Pl. tenuistrialus és a Pl. 

(Segmentina) Lóczyi közül a Congeria triangularis és (Jong. balatomica 

jellemezte szinthez tartozó, legalsó kövületes rétegben is megleltem 

négyet, t. i. a Pl. (Coretus) cormu-t 2 p.-ban, a Pl. (í(ryrorbis) bakonicus-t 

8 p.-ban, a Pl. subptyehophorus-t 10 p.-ban és a Pl. (Segmentina) 

Lóczyi-t 2 p.-ban. 
Ennek az állításomnak a megerősítésére egyetlen szava sincs 

LŐRENTHEY dr. urnak, pedig a Pl. subptychophorus-t ő is felsorolja 
újabb adatai között a Gong. balalonica és triangularis jellemezte 

szintből, sőt a Pl. (Coretus) cornu-t is megemlíti már ugyaninnen, 

noha csak kérdőjellel. 

4. Ugyancsak a legalsó kövületes réteggel kapcsolatosan, mint 

különös érdekességet említettem fel az Unio Wetzleri 2—3 példányát, 

amely faj eddigelé a Balaton mellékén a pannóniai emelet legmaga- 

sabb rétegéből volt csak ismeretes és a melyet épen az ő tömeges fel- 

lépése jellemez. Önként érthetőleg abból a célból, hogy e faj nagyobb 

függőleges elterjedésére mutassak reá. Ez Unio példányaimmal szem- 

ben azt a föltevését fejezi ki LőRENTHEY dr. úr, hogy ő azokat hajlandó 

vaz Unio Wetzleri alakkörébe tartozó közel rokon új fajhoz tartozók- 

nak tartaniv. Minthogy ennek az új Unio fajnak a leírását és rajzát 

nem közölte még LŐRENTHEY dr. úr, ezt a kérdést addig függőben 

kellene tartanunk. Ezen Unio példányaimat azonban, a tudomány érdekeit 

tartva szem előtt, jelen cikkemmel egyidejüleg küldtem el LŐRENTHEY dr. 

urnak: döntse el ő maga, hogy valjon az Unio Welzleri, DUNKER sp.-szel 

van-e dolgunk, vagy az általa jelzett cközel rokon újv fajjal. 
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5. A IV. kövületes (Hanavárs-tól találóan xl/nióss-nak jelölt) réteg 

faunájának felsorolásával kapcsolatosan reámutattam arra az ellentétre, 

a mely e réteg GCGongeria balatonica tartalmára nézve HALAVÁTS és 

LŐRENTHEY dr. urak között fölmerült. Harzavárs úr ugyanis kiemeli, 

hogy az uniós rétegben nem lelt már Congeria balatonicá-t, LÖREN- 

THEY dr. úr pedig erre azt jegyzi meg, hogy ő meg 100 példányt gyűj- 

tött belőle. Itt — írtam — mindenesetre tévedés forog fenn, minthogy 

az uniós rétegben magam is csak két kopott (ongeria balatonica-t 

leltem. 

LŐRENTHEY dr. úr erről egy szóval sem emlékezik meg, jele, hogy 

tévedését még újabb adatainak fölsorolásakor nem vette észre. 

6. A VII. kövületes rétegben lelt s a [eli (Tacheocampylaea) 

Doderleini Bnrus. fajjal azonosnak vett Helix sp.-szel kapcsolatosan, 

minthogy ennek a fajnak egy példányát a legalsó kövületes rétegben is 

megleltem, kötelességszerűen reámutattam LÖŐRENTHEY dr. urnak aka- 

démiai székfoglaló értekezésében tett, arra a téves állítására, hogy ez a 

faj veddig csakis a felső pannóniai emeletnek (Cong. rhomboidea-szint- 

jéből ismeretes, minthogy egy évvel előbb balatoni munkájában ő maga 

is 8 példányát említette fel e fajnak a Cong. balatonica és Cong. trian- 

gularis jellemezte szintből Fonyódról. 

Itt kétségtelenül ellenmondásba keveredett LŐRENTHEY dr. úr, a 

mely úgy véltem és úgy vélem ma is, elnézésből eredt. 

LőRENTHEY dr. úr azt írja most: aHa a Helir (Tacheocampy- 

laea) Doderleini BRus.-nak az eddigieknél épebb és biztosan meghatá- 

rozott példányait fogjuk ismerni, ennek is biztosabban lesz megállapít- 
ható a függélyes elterjedése. 

Ebből a kijelentésből az következik: hogy LŐRENTHEY dr. urnak a 

fonyódi példányai sincsenek biztosan meghatározva?! De hát akkor 

hogyan azonosíthatta biztosan meg nem határozott fajjal saját kurdi 

Helix Chaixti példányát és Böcgn János öcsi Helix robustá-ját? Ezeket 

a kérdéseket tisztázni kellene s ezzel kapcsolatosan felhivom LŐREN- 

THpY dr. úr figyelmét arra, hogy a Földtani Intézet gyűjteményében, 

valamint HaAravárs úrnál az öcsi nagy Helix-eknek teljesen ép példá- 
nyait tanulmányozhatja. 

LőRENTHEY dr. úr cikke befejező részében három megjegyzést utal 

reám. A második megjegyzésben olyan kérdést vet föl LŐRENTHEY dr. úr, 

amelyben eddig sem ellentét, sem kifejezett vita nem volt közöttünk. 

Azt a kérdést veti föl t. i., hogy: vaz Unio Weteleri tömeges föllépésével 

jellemzett rétegek a pannóniai emelet legfölső vagy a levantei legalsó 

szintjébe tartoznak-ev és ezt a kérdést úgy állítja az olvasó elé, mintha 

én az [Unio Weltzleri tömeges föllépésével jellemzett rétegeket levan- 

tet-eknek tartanám, hogy azután ezzel szemben kimutathassa, hogy az 
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ő xeljárása volt a helyes, amennyiben ő ezeket a rétegeket még pan- 

nónidi-aknak vette. 

Erre csak azt jegyezhetem meg, hogy ebben a tekintetben is 

téved LŐRENHEY dr. úr s ez a tévedése valami félreértésből eredthetett. 

Én ugyanis részemről semmiféle eljárást nem indítottam az Unio 

Welzleri-szint ellen. De nem is indíthattam, mert eddigelé részlete- 

sebben nem foglalkoztam e szint stratigrafiai helyzetével, mindössze 

annyit figyeltem meg róla, hogy Zsiden és a Csócsa-hegyen közvetetle- 

nül a Cony. iriangularis és balatomica szintre települ. Eddigelé tehát 

nincs semmi okom arra, hogy ne csatlakozzam ahhoz a felfogáshoz, 

hogy ez a szint a pannóniai emelet legfelsőbb. szintje. Eléggé kitünik 

ez a Fehérpartról írt cikkem azon szavaiból is, a hol az Unio Wetz- 

leri-ről én is azt irom, hogy a pannóniai emelet legmagasabb rétegét 

céppen e faj tömeges föllépése jellemziv. Szóval ebben a kérdésben, 

nincs ellentét köztem és LőRENTHEY dr. úr újabb nézete között. De ha 

LŐRENTHEY dr. úr minden áron ellentétet akar keresni ebben a kérdésben, 

meglelheti azt a saját 1895. és 1905. évi nézetei között. 1895-ben 

ugyanis ca székelyföldi szénképződmény földtani viszonyairól szóló 

értekezésében tényleg levantei-nek vette még LŐRENTHEY dr. úr a túl a 

dunai (ácsi) Unio Wetzleri-s homokot, 1905-ben pedig már belátta, 

hogy az Unio Wetzleri-s homokot még a pannóniai emeletbe kell venni, 

amint írja a benne lelt CGongeria Neumayri alapján. Ez a vélemény- 

változtatás különben teljesen indokolt ezen az alapon. A prioritás szem- 

pontjából azonban meg kellett volna említenie LŐRENTHEY dr. urnak azt 

is, hogy az 1902. év előtt lelte-e a Cong. Neumayri-t, mert hiszen 

Haravárs úr már 1902-ben a pontusi emelet legmagasabb rétegeként 

emliti az Unio Welzleri szintet balatoni munkájában. 

A reám utalt másik két megjegyzés olyan kérdésekre vonatkozik, 

a melyekben tényleg kifejezett vita és ellentét van nézeteink között, 

t. i. a Cong. rhomboidea-szint stratigrafiai helyzetének és a balaton- 

melléki bazalterupció kezdetének a kérdésére. 

Sajnos konkrét adatot, bizonyító érvel egyik kérdésre nézve sem 

hoz föl LŐRENTHEY dr. úr személyeskedő vitatkozásba meg nem akarok 

bocsátkozni. 

Selmecbánya, 1909 április hó 26. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 



ADATOK A MAGYARORSZÁGI PANNONIAI KÉPZŐDMÉNYEK 

SZTRATIGRAFIÁJÁHOZ, 

VÁLASZKÉNT VITÁLIS ISTVÁN DE ÚR CIKKÉRE. 

Dr. LÖŐRENTHEY IMRÉ-től. 

A Földtani Közlöny XXXVIII. kötetében 1908-ban A tihanyi 

Fehérpart pliocénkorú rétegsora és faunája címen közli dr. VITÁLIS 

Isrvás a Fehérpartnak teljes rétegsorát, ezzel kiegészítve HALAVÁTS és 

az én megfigyeléseimet, a mennyiben ottjártamkor, a mint azt a Balaton 

környéki pannoniai rétegekről írott munkámban is jeleztem," a part 

fölső 5—10 m vastag meredek fala hozzáférhetetlen volt. Később, de 

még Viránis dr. idézett cikkének kelte, tehát 1908 május 2-ika, előtt 

egy évvel magam is jártam ott és könnyen hozzáférhetőnek találván 

e fölső rétegeket, gyűjtöttem belőlük. Viráris cikkének megjelenése kész- 

tetett arra, hogy A tihanyi Fehérpart pannoniai rétegeirőlv címen 

közöljem újabb megfigyeléseimet,? melyek Viráris megfigyeléseit majd- 

nem mindenben megerősítették. Megvallom e cikkemben, hogy miután 

az egész rétegöszlet a Congeria balatonica és Cong. triangularis töme- 

ges föllépésével jellegzett színtbe tartozik, tárgytalanná váltak ama 

következtetések, illetve párhuzamosítások, melyeket régebben petro- 

grafiai külső alapján tettem. E cikkemben kizárólag a tárgy érdekében 

s nem Viráris úrnak hozzám intézett kérdéseire — amint ő maga is 

szíves készséggel elismeri — iparkodtam magam is bizonyítani, hogy 

a Fehérpart fölső rétegei tényleg a Congeria triangularis és Congeria 

balatonica jellemezte színtbe tartoznak, nem pedig a Congeria rhom- 

boidea-ról elnevezett magasabb színtbe. 

E közleményemre a Földtani Közlöny 1909. évfolyamában VITÁLIS 

Isrván dr.-tól cÉszrevételek Lőrenthey Imre dr. úrnak ,a tihanyi Fehér- 

part pannoniai rétegeiről" írt cikkérev címen polemikus cikk jelent meg, 

melyre feleletként a következőkben válaszolok. 

1. Viránis — részben helyes — stiláris megjegyzései után tárgyi 

1 Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek faunájához és sztrati- 

grafiai helyzetéhez, (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. köt. 

I. rész. Palxontologiai függelék.) 1905. 
2 Völdtani Közlöny. XXXVIII. kötet. 1908. 
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megjegyzéseket tesz. A tihanyi Fehérpartnak fölső meredek s eleinte 

hozzáférhetetlen felét a petrografiai külső és bizonyos faunabeli jellegek 

alapján — amint különben mindjárt látni is fogjuk —  HALAvÁTS 

nyomán a Congeria rhomboidea színtjébe vettem. De amint hozzá- 

férhetővé lettek a rétegek s a gyűjtött anyag arról győzött meg, hogy 

föltevésem nem vált be, az előbb már említett cikkemben beismerve 

föltevésem helytelen voltát megerősítettem ViráLis dr. úrnak hasonló 

eredményű megfigyelését. 

Erre vonatkozólag Viránis dr. úr a következőket jegyzi meg : aHa 

LŐRENTHEY dr. úr, mint most írja, a ckülső hasonlatossági alapján 

vette a Fehérpart fekete agyagrétegét a Congeria rhomboidea-színtbe , 

még könnyebben tévedhetett, mintha azon az alapon vette volna oda, 

hogy cFölfelé haladva mindinkább szaporodnak azok az alakok, melyek 
a felső Congeria rhomboidea jellemezte színtben lesznek uralkodóvá. 

Ez ugyanis (már a meddig tény) inkább jogosíthat föl ilyen föltevésre, 

mint a külső hasonlatosságv. Viráris dr. ebben az én állításaimmal 

mint idézetekkel megtüzdelt pár sorban, amint örömmel látom, el- 

ismeri, hogy az a tény, miszerint a Fehérpart rétegeiben fölfelé haladva 

szaporodnak a Congeria rhomboidea színtre jellemző alakok, olyan föl- 

tevésre, mint a minőt tettem, némileg följogosíthat. De hogy eme állí- 

tásomnak jogosult voltát megingathassa, rögtön kétségbe is vonja ennek 

igaz voltát, mondván: már a meddig tényv. Hogy ez iránt is teljesen 

megnyugtathassam Viráris dr. urat, megteszem itt, amit utóbbi cik- 

kemben! a fölösleges szószaporítást elkerülendő nem akartam meg- 

"tenni, külön fölsorolom azokat az alakokat, melyek a Fehérpart maga- 

sabb rétegeiben jelennek csak meg s innen fölfelé haladva szaporodik 

számuk, mignem a magasabb Congeria rhomboidea-ról elnevezett szint- 

ben elérik uralmuk tetőpontját. 

a) Congeria Neumayri, ANpR. csak a nálam 14-nek vett rétegben? 

van meg töredékek alakjában, valamint a közös omladékban, míg a 

Congeria rhomboidea színtben elterjedt. gyakori alak. 

b) Limnocardium Rogenhoferi, BRus. csak az itteni 3. rétegben 

találtam egy példányát, míg a Cong. rhomboidea színtjében például 

Szegzárdon igen gyakori. 
c) Dreissensia serbica, BRus.-nak a 2. rétegben 7, a 3-ban 40, 

mig a 4-ben már igen sok (kb. ezer) példányát gyűjtöttem s innen 

kezdve fölfelé a 11., 16., 17. rétegben mindenhol igen gyakori, míg 

eddig legnagyobb nennyiségben és legnagyobb elterjedésben a Cong, 

rhomboidea jellemezte színtből ismertük. 

1 A tihanyi Fehérpart pannoniai rétegeiről. 

2 A tihanyi Fehérpart pannoniai rétegeiről. 
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Ezt a későbbi gyűjtéseim még jobban beigazolták. Ugyanis addig 

kizárólag a Cong. rhomboidea színtből ismert alakok közül megkerül- 

tek itt a: 

d) Dreissensia minima, LÖRENT. a 16.; 

e) Dreissensiomya intermedia Fvucns. a 18. ,; 

£)  Planorbis ((Gyraulus) temuwistriatus, LŐRENT. a 16. ; 

g) Planorbis subptiychophorus, HAnav. a 16. ,; 

h) Ancylus hungaricus, LÖŐRENT. a 16. ; 

i) Limax fonyódensis, LŐRENT. a 16. és 

) Pyrgula hungarica, LőRENT. a 17. rétegből. 

Ezek a balatoni munkámban és a Fehérpartról írott külön cik- 

kemben (685. lap) megtalálhatók, de itt ismétlem egybeállítva, hogy 

Viránis dr. urat meggyőzzem ezek xtényv volta felől. Különben az ter- 

mészetes, hogy egy 20—30 m vastagságú képződmény rétegeiben föl- 

felé haladva, mind nagyobb és nagyobb számban jelennek meg olyan 
alakok, melyek a magasabb szintre jellemzők s abban vannak uralkodó 

mennyiségben. Mert ha nem így volna, úgy el kellene vetni a fokozatos 

fejlődés elvét s visszatérni CuvIER katasztrófális elméletéhez. Mai isme- 

reteink alapján pedig ezt talán még sem tesszük ? ! 

3. A planorbis-ok szintjelző voltát illetőleg 1905-ben, az akkor 

rendelkezésemre álló adatok alapján, joggal tettem ama meg- 

jegyzést, hogy: ca fölső pannoniai emelet majdnem minden színtjé- 

nek szintén meg van a maga planorbisav. ViIrTÁLIS dr. úr erre mégis 

megjegyzi, hogy eme állításom xaligha tartható fennv, miután tőlem 

a Congeria rhomboidea színtjéből említett öt faj közül ő négyet meg- 

talált a mélyebb Congeria triangularis és balatonica jellemezte színt- 

ben is. Ez még akkor sem volna valami különös dolog, ha például a 

Planorbis subptychophorus-t már magam is nem emlitettem volna a 

Cong. triangularis-es színt 16. rétegéből és ha a smajdnem szót 

elhagyva határozottabban foglaltam volna állást a planorbis-ok színt- 

jelző volta mellett; mert ez esetben is tapasztalataink bővülésével járó 

haladásunkat csak örömmel üdvözlöm én, a ki 1889 óta — tehát 20 éve — 

foglalkozom a pannoniai képződmények tanulmányozásával s így leg- 

jobban tudom, hogy amint ezt a balatoni munkámban is mondottam 

(181. lap) : Magyarország pannoniai képződményeinek sztra- 

tigrafiai viszonyai még nincsenek végérvényesen tisztázva. 

Majdnem minden ide vonatkozó értekezés egy lépéssel viszi előbbre 

erre vonatkozó ismereteinket. 

Csak ha monografikusan föl lesz dolgozva Magyarország egész 

pannoniai képződménye, akkor lehet majd végérvényes itéletet koc- 

káztatni, addig csak lelkiismeretesen gyűjteni kell a helyi viszonyokra. 

vonatkozó adatokat. A Congeria rhomboidea színt végleges sorsáról sem 
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lehet egyenlőre dönteni az eltérő véleményekkel szemben. Nincsenek 

ugyanis számottevő általános érvényű bizonyítékaink NEUMAYR, HALAVÁTS 

és BRusisa nézetével szemben. A lokális megfigyelések közötti össze- 

függés pedig nem annyira világos, miszerint a kérdést olyan könnyen 

el lehetne dönteni, mint azt Virárris dr. úr hiszi, hogy neki ugyanis 

sikerül a Balaton környékének néhány lelethelye alapján e kérdés vég- 

leg tisztázása. 

4. Az Unio Wetzleri-vel kapcsolatosan fölmerült több kérdés ma 

véglegesen még szintén nem tisztázható. Egyelőre röviden csak azt 

óhajtom megjegyezni, hogy az az Unio Welzleri alakkörébe tartozó 

új faj, melyre én utaltam a Fehérpartról írott munkámban, az, mely- 

nek rossz példányát BRusisa (Unio Pucici néven mutatja be Icono- 

graphia-jának XXIII. táblája 15—17. ábrájában. Meg akarom még itt 

említeni, hogy ez új fajkövület társasága eddigi ismereteink szerint 

legalább is más mint az Unio Wetzleri jellemezte fölső színt szegényes 

és erősen édesvízi faunája. Az a két lelethelyi cédula nélküli Unio 

példány, melyet Viráris dr. úr nekem a célból küldött be, hogy dönt- 

sem el, miszerint az Unio Wetzleri DUxK. sp.-e vagy e eközel rokon 

újv faj tényleg Unio Wetzleri. Ha tehát e példányok azok, melyeket 

Viránis dr. úr a Fehérpartról írott cikkében a legalsó rétegből említ, 

úgy e lelet, amint ezt a tihanyi Fehérpartról írott cikkemben is mon- 

dottam, e fajnak a pannoniai emeleten belül, az eddiginél nagyobb függé- 

lyes elterjedését igazolja. Ez újabb lelet szerint az Unio Wetzleri ná- 

lunk a Cong. balatonica jellemezte színtben jelennék meg, mig kifejlő- 

désének tetőpontját a pannoniai korszak végén érte el. 

A sorrendtől eltérőleg e helyen akarok Viránis dr. tisztelt bará- 

tomnak utolsó megjegyzésére utalni, miután ez is az Unio Wetzleri- 

vel kapcsolatos. Erről ugyanis azt mondja: c. . . olyan kérdést vet föl 

LŐRENTHEY dr. úr, amelyben eddig sem ellentét, sem kifejtett vita 

nem volt közöttünk. Azt a kérdést veti föl t. i., hogy: vaz Unio Wetzleri 

tömeges föllépésével jellemzett rétegek a pannoniai emelet legfölső, 

vagy a levantei legalsó színtjébe tartoznak-e és azt a kérdést úgy 

állítja az olvasó elé, mintha én az Unio Welzleri tömeges föllépésével 

jellemzett rétegeket levanteieknek tartanám, hogy azután ezzel szem- 

ben kimutathassa, bogy az ő xeljárása volt a helyess, a mennyiben ő 

ezeket a rétegeket még pannoniaiaknak vettes. Majd később azt mondja 

Viránis dr. úr, hogy a pannoniai emelet legmagasabb rétegét véppen 

e faj tömeges föllépése jellemzi. Szóval ebben a kérdésben nincs 

ellentét köztem és LŐRENTHEY dr. úr újabb nézete közöttv. Ha így van, 

tényleg nincs is, de van ViráLis dr. úr saját nézetei között. Igaz ugyan, 

hogy a pannoniai emelet legmagasabb szintjére mondja VITÁLIS dr. úr 

a Fehérpartról írott munkájának (669. lap) az Unio tömeges föllépését 
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jellemzőnek, de másrészt azt mondja, hogy: wa congeria-rhomboidea 

színtbe osztott rétegek egy része szintén csak ilyen faciese a balatonicás- 

színtnek, míg a másik része már levanteikorúv. 

Szóval Viránis dr. úr az egész Congeria rhomboideas szintet, 

hogy mint a NEumavRtól, Hanavárstól, BRusrsatól s nyomukon tőlem 

is külön színtnek vett rétegkomplexumot eltüntesse, részben a Congeria 

triangularis és balatonica-s színttel veszi egykorúnak mint faciest és 

e fölé húzza a pannoniai és levantei közötti határt, amely határ fölé 

teszi — tehát a levanteibe — e színt másik részét. 

Nézzük mit jelent ez. A Cong. rhomboidea-ról elnevezett réteg- 

csoportba vettünk eddig egy elegyesebb vízű mélyebb szintet, melyet 

helyenként a (jongeria rhomboidea, HöRx., máshol a (ongeria spini- 
crista, LŐRENT., Prosodacna Vutskitsi, BRus. sp. stb. jellemeznek, ez 

ViráLis dr. úr.a mélyebb Congeria triangularis és balatonica-s szinttel 

veszi egykorúnak. Erre egy édesvízi színt következik, melyet Viránis dr. 

úr, az eddigi fölfogással szemben, levanteikorúnak vesz. 

Ez a tény, s itt jön ViráLis dr. úr önmagával ellentmondásba. 

Logikus következtetés, hogy ha ez az előbb említett 

édesvízi színt, melyet a Cong. rhomboidea színt legfölső 

fáciesének veszünk, levanteikorú, akkor a még magasabb 

Unio Wetzleri-s színt még inkább az. De akkor meg helytelen 

ViráLis dr. úrnak ama állítása, hogy az Unio Welzleri tömeges föl- 

lépésével jellemzett színt a pannoniai emelet legfölső színtje. Mert ha 

ez igaz, úgy a Wetzleri-s réteget a cCong. rhomboidea színtv két rétege 

közé ékeli. Szóval nincs vele tisztában, hogy hová tegye. Nekem azon- 

ban szememre veti ama logikus eljárásomat, hogy a szerinte clevanteiv 

édesvízi rétegeknél magasabb Wetzleri-s rétegeket az ő nyomán szintén 

levanteinek mondom. 

Hogy az egymással ellentétes két beillesztés közül az a helyesebb, 

ha az Unio Wetzleri-s réteget a pannoniaiba veszem, beigazolja ön- 

maga, akkor, mikor engem kioktat s a következőket mondja: 1905-ben 

már belátta (már mint én), hogy az Unio Wetzleri-s homokot még a 

pannoniai emeletbe kell venni, a mint írja (én) a benne lelt Congeria 

Neumayri alapján. Ez a véleményváltoztatás különben telje- 

senindokolt ezen az alapon. Szóval indokoltnak tartja VITÁLIS dr. 

úr, hogy az Unio Wetzleri-s színtet, miután abban Congeria 

Neumayri van, még pannoniainak vegyük. De hát akkor, kér- 

dem én ez alapon, hol a logika abban, hogy ő a C. rhomboidea színt 

fölső édesvízi részét levanteinek veszi, holott én abból Öcsről ugyan- 

csak kimutattam a Congeria Neumagyri-t. Pedig nem is ritka Öcsön, 

amennyiben nyolc példányát gyüjtöttem, úgy hogy így a fauna száza- 

lékos összetételében — legalább itt — fontos szerepe van. 



MEGJEGYZÉSEK VADÁSZ M. F.: , TAEGER H., A VÉRTESHEGYSÉG 

FÖLDTANI VISZONYAI CIMŰ ISMERTETÉSÉHEZ. 

TAEGER H.-től. 

Vapász M. ELEMÉR a föntemlített munkáról szóló ismertetésében rövi- 

den összefoglalja azoknak a vizsgálatoknak eredményét, melyeket 1904. 

és 1905-ben a Vérteshegységben végeztem. A jelentést helyenkint kisérő 

megjegyzések a referenstől nyert formájukban annál is inkább helyes- 

bítésre szorulnak, mert egy részük a munkában közölt tényeknek hom- 

lokegyenest ellentmond. 

Vapász M. ELEMÉR az irodalom ismertetésénél különösen kiemeli a 

területtel határos Gerecsehegységről újabban — SrarF tollából — megjelent 

munkát s ezeket mondja : cúgylátszik azonban, ennek hézagosságát szerző 

nem ismeri, mert a leghiányosabb résznél, a stratigrafia ismertetésénél 

különösen hangoztatja, hogy Srarr a jurára vonatkozólag sok érdekeset 

mond. Megnyugtathatjuk szerzőt, hogy a Gerecséről szóló munka strati- 

grafiai részét illetőleg talán a leggyöngébb s hogy a júráról sem mond 

újat, vagy ha igen, hát teljesen rosszat.) 

Mivel Srarr arra a vádra, hogy munkájának stratigrafiai része hiá- 

nyos, maga fog válaszolni, fölösleges, hogy én e kérdésre kiterjesz- 

kedjem. 

Vapász úr így folytatja : 

cSzerző figyelmét föl kell azonban hívnunk Csákberény határában 

előforduló sötétszürke betumentes mészkövekre, melyek kövületeket nem 

tartalmaznak, tömöttek s kagylós törésüek. A dolomithoz való viszo- 

nyuk ugyan nem észlelhető, mivel csak heverő darabokban találhatók, 

de a Pilishegységben való hasonló kőzetekre erősen emlékeztetnek s 

azért a fődolomitnál idősebbeknek tarthatók, talán raibli rélegeknek meg- 

felelő helyre illeszthetők be. Ezek szerint tehát a Vérteshegységnek 

legrégibb képződményei ezek a bitumenes mészkövek volnának épúgy, 

mint a Középhegység budai részében is." 

Szívesen szerencsét kívánnék Vapász úrnak, ha abban a kőzetben, 

melyet Csákberény környékén talált, mely azonban, mint ő maga 18 

kénytelen bevallani, helytállólag nem figyelhető meg, a Vérteshegység- 

nek legrégibb tagját, a raibli rétegeket födözte volna föl. Csak az 

sajnálatos, hogy mit sem tud ennek a sötét mészkőnek települési viszo- 
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nyairól s hogy a törmelékben egyetlen kövületet sem talált, amely 

támogatná nézetét. 

E sötétszürke bitumenes mészköveket a Vértesben végzett fölvéte- 

lem folyamán természetesen magam is megtaláltam. Csakhogy én — 

ellentétben Vapász úrral — a csákberényi Granási hegyen helytállóan 

is megfigyeltem őket s települési viszonyaikat pontosan tanulmányoz- 

hattam. Sajnos, nem triászkőzetről van szó. Települési viszonyai alap- 

ján ez a mészkő a csákberényi óharmad-időszaki teknőnek egyik 

eocén medence képződménye, és pedig a fornai rétegcsoportba tartozó 

édesvizi mészkő; ezt a csoportot munkám 72. stb. lapjain részletesen 

tárgyaltam. 

Nem helytálló, hanem csak egyes darabokban föllépő sötét do- 

lomitkőzetet, mely talán idősebb a fődolomitnál, Csákvártól K-re, a 

Meleghegy tömege felé eső földeken találtam, de lemondtam arról, hogy 

e nem helytálló, kövületmentes kőzet fölött spekulációkba bocsátkozzam. 

Itt csak azért említem, mert a Magyar Ált. Köszénbánya r.-t. a régi 

alaphegységet Ször közelében, a Vérteshez K felől csatlakozó sikságon 

tekintélyes mélységben megütötte, és dolomitot fúrt meg. Szépen iga- 

zolja ez abbeli, már munkában kifejtett föltevésemet, hogy a régi tria- 

dikus alaphegység Szár-Csákvár vonalától K-re lesülyedt. 

fődolomitnál idősebb rétegek leháúl nem építik föl a mai Vértes- 

hegységet. 

De engedjük át a szót újból Vapász úrnak, a ki ismertetését így 

folytatja : 

(A hegység DNy-i részén csekély kiterjedésben brachiopodás-erinoi- 

dás mészkövet talált, melyben az alsó és középső liász képviselőjét 

tételezi föl. Ebből a rögből gyüjtött kövületei rossz megtartásúak, a faji 

meghatározások bizonytalanok, a fölsorolt alakok között a középső liász 

mellett egy sem bizonyít, mégis szerző a középső liászt is képviselve látja 

ezekben a rögökben. Erre a fölfogásra úgylátszik Srarr tévedése vezette, 

mely szerint utóbbi a gerecsei brachiopodás mészköveket indokolatlanul 

a középső liászba tette. Mivel a Magyar Középhegység területén a kö- 

zépső liász brachiopodás fáciesben sehol sincsen meg, azért a hegység 

fölépítésében megnyilvánuló egyöntetüség alapján a Vérteshegység bra- 

cliopodás rögél is csak alsóliászkorúnak tekinthetjük. 
E rétegek földolgozása idején — több évvel ezelőtt — a Magyar 

Középhegység brachiopodás fáciesének ismerete még távolról sem állt 

azon a fokon, amelyre Lóczy és Vapász gondos gyűjtése az északi 

Bakonyban, valamint Lóczy és tanítványainak a tatai júrarögben való 

gyűjtései emelték. A rendelkezésemre állott töredékes, csak kis részben 

meghatározható anyag alapján nem kockázlathattam meg azt a merész 

állítást, hogy itt alsó liászszal van dolgunk. Ellenkezőleg, a hogy a 
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viszonyok akkor alakultak, teljesen helyén volt ama állításom, hogy 

ca vérteshegységi rhynchonellás mészkövet ezért egész biztosan a liász- 

hoz sorolhatjuk, azzal a valószinüséggel, hogy ez az alsó-, középső- és 

felsőliászt képviseli," mert ezáltal lehetővé tettem, hogy ezeket a réte- 

geket később a felsorolt emeletek egyikébe vagy másikába helyezzük. 

Vapász ennek kapcsán ezeket jegyzi meg : 

Megjegyzendő, hogy a szerzőnek a jurarétegek tárgyalásánál adott 

jegyzetei, melyek a Magyar Középhegység jurájára vonatkoznak, sok 

téves adatot és fölfogást tartalmaznak. Így például tévesek a tatai 

Kálváriadomb rétegsorára vonatkozó adatai is, ennek helyreigazítása 

azonban e sorok keretébe nem tartozik, annál is inkább, mivel ezeket 

a rétegeket éppen most tanulmányozzák behatóan. 

Vapász úr nyilván nem olvasta el a tatai júrarétegekre vonat- 

kozó megjegyzést, mely kiemeli, hogy ezt a sorozatot nem a szerző 

maga állapította meg, hanem hivatottabb helyről, levélbeli közlés alap- 

ján ismeri. A júrára vonatkozó csok téves adat és fölfogáso tehát ebben 

az esetben Magyarország legkiválóbb szakemberének, dr. Lóczy Lagos 

egyetemi tanárnak, munkám megírása idején nyilvánított véleményén. 

alapszik. Ez a vélemény annál értékesebb volt, .mert a nevezett szak- 

ember éppen akkor foglalkozott a tatai júrarétegekkel és bizonyos, hogy 

az akkori ismeretek alapján legjobban volt tájékozva. 

Vapász úr most így folytatja : 

cNem oszthatom szerzőnek azt a fölfogását, mely szerint az alsó 

júra a déli Alpesek kifejlődésére emlékeztet. Az egész Magyar Közép- 

hegység júrájában ugyanis a liász sokkal inkább mutalja az észak- 

alpesi kifejlődést, mint a déli Alpesekét, a dogger és malm ellenben 

délalpesi typusú.) 

A Vértesnek itt szóban forgó rétegei hierlatz (brachiopodás) fácies 

alakjában vannak meg, úgy ahogv az a fölsorolt példák alapján, éppen 

a déli Alpeseket jellemzi. Közelfekvő tehát az a következtetés, hogy a 

ctriásznak a déli Alpok rétegeivel megfigyelt általános megegyezése . . . 

még a legalsó júrarétegekben is folytatódiks (43. old.). A tulajdonkép- 

peni Bakony júraretegei, melynek északi részét az utóbbi években 

geologiailag legnagyobbrészt már fölvettem kettős kifejlődésükkel, Hier- 

latz (brachiopodás, crinoideás) és másrészt Adnéti (cephalopodás) faci- 

esűkkel tényleg az északalpesi typushoz közelednek. De azért távolról 

sem állhat meg az a föltevés, hogy a Vértes liászrétegei vészakalpesi 

kifejlődésüekv, egyrészt mert az egész triász és a felső júra is a déli 

alpesi kifejlődésnek felel meg, másrészt mert hisz a déli Alpesek júra- 

1 49. sk. old. 
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képződményei is az északiakétól csak oly pontokban térnek el, melyek 

a Magyar Középhegységben számításba sem jöhetnek. 

Később Vapász úr ezeket mondja : 

(A pannon emeletbeli képződményekre vonatkozólag meg kell je- 

gyeznünk, hogy szerző nem ismeri dr. LŐRENTHEY IMRÉ-nek cAdatok a 

balatonmelléki pannoniaikorú rétegek faunájához és stratigrafiai helyzeté- 

hezv címü munkáját, a melyet 1905-ben a cBalaton-bizottság, adott ki.) 

Vapász úrnak, sajnos, kikerülte figyelmét, hogy LőRENTHEY-nek e 

legújabb munkáját nem 1905-ben adta ki a Balaton-bizottság, hanem 

hogy az — miként a munka címlapjáról maga is meggyőződhetik — 

1906-ban került a HoRwyásszxy-féle nyomdában sajtó alá. Mikor tehát 

munkámnak a pannon képződményekről szóló fejezetét lezártam, akkor 

az irodalom e legújabb termékéről még nem vehettem tudomást. Mun- 

kám e jelentéktelen részének kiegészítését szívesen átengedem Vapász 

úrnak. 

Ezután így folytatja : 

Az első, eocénelőtti töréseknek pontos korát megállapítani nem 

lehetett; szerző a kréta fölső határára helyezi ezeket. A középső kréta- 
rétegeknek hiánya a Magyar Középhegység területén, valamint az alsó 

kréta és felső kréta településében megnyilvánuló lényeges különbség 

azonban nem arra utal, hogy a kialakító törések talán már a középső 

krétában törléntek. 

Megengedem, hogy Vapász úr ismerelköréből a Magyar Közép- 

hegység középső kréta rétegei hiányzanak, ámbár ezek a képződmé- 

nyek a gaulttól kezdve a cenomanig a Bakonyban mindenütt világosan 

megfigyelhetők. Ilyképen a referens természetesen azt sem tudja, hogy 

ezek a középső krétarétegek vagy csak csekély diskordanciával, vagy 

éppen konkordánsan települnek a régibb alaphegységre, pl. a júrára. 

A Magyar Középhegységben a triásztól napjainkig folytatódó hegymoz- 

gás itt nem mindig egységesen, egyidőben bekövetkezett be, s a törések 

kor és irány szerint két rendszerbe csoportosulnak. Erre a kérdésre 

közelebb megjelenő, az északi Bakony Geologiáját tárgyaló munkámban 

részletesebben ki fogok terjeszkedni. 

Vavász úr tovább így ír: 

"Érdekes lett volna a tektonikus vonalak és a területen előfor- 

dult földrengések viszonyáról is megemlékezni, a mi annál könnyebb, 

mivel ezek a földrengések modern seismologiai alapon vannak már föl- 

dolgozva. 

Vapász M. E. úrnak nyilván kikerülte figyelmét munkám egyik feje- 

zete (124. old.), melyben éppen a Vértes tektonikai vonalai s a föld- 

rengések közötti összefüggésről következőkép szólok: wÚgy látszik, hogy 

ez a terület még ma is tektonikus mozgások szinhelye, mint azt az 
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itteni gyakori földrengések tanusítják. Különösen Moór és Csákberény 

azok a helyek, melyeket a földrengések gyakran fölkeresnek. Részlete- 

sebb adatokat találunk az erre vonatkozó irodalom nyomán stb. stb., 

Vagy talán azt kivánja, hogy 18 ívre terjedő összefoglaló munkában, 

mely a geologia szempontjából készült, mégtöbb nagyobb, tisztán sise- 

mologiai fejezet is legyen? 

Vapász úr aztán következőkép folytatja : 

cA törések következtében keletkezett egyes rögök és medencék 

fölépítését részletesen leírja s számos szelvénynyel szemlélteti. Utóbbiak 

között kissé idegenszerünek tünnek föl azok, melyek az alaphegységet 

horizontálisan fekvő rétegekkel tüntetik föl. Az ilyen zavartalan telepü- 

lés az ismételt és számos töréssel átjárt hegységben nem valószínű. 

Különösen vonatkozik ez a fornai rétegek települését a granási hegyen 

föltüntető 33. ábrára, melynek horizontális dolomitrétegei alól ilyen 

település mellett aligha bukkannának ki a már föntebb említett bitu- 

menes mészkövek. 

Itt valami tényleg widegenszerűv, t. i. az, hogy Vapász úr nem 

tudja, hogy csapásban rajzolt szelvényen — a mit a szövegben min- 

den egyes ábra alatt külön-külön kiemeltem — a rétegfelülelek víz- 

szintes velületet adnak ! ! 
Az ismertetés azután így folytatódik: 

(A földtörténeti áttekintésben összefoglalását nyerjük mindazoknak 

a változásoknak, melyeken a Vérteshegység keletkezésének különböző 

periodusaiban keresztülment. A Középhegység történetére nézve kieme- 

lendőnek tartom a triász és júra között beállott rövid idejű negativus 

parteltalódást. Nem osztom azonban szerzőnek a júrasorozat hézagos- 

ságának megokolására vonatkozó fölfogását, mely szerint szerző a 

NEumavR-féle fölfogás elfogadására hajlandó. Az egyes képződmények 

között mutatkozó hézagok ugyanis a Magyar Középhegységben csaknem 

minden esetben parteltolódással magyarázhatók, amit más helyen leg- 

közelebb kifejtek., 

Vapász E úr fejtegetéseimet, melyek a júrarétegek hézagosságának 

okával foglalkoznak, vagy nem olvasta el alaposan, vagy nem értette 

meg kellően. Mert éppen-azt a tőle újnak föltüntetett fölfogást, mely 

szerint vaz egyes képződmények közölt mutatkozó hézagok ugyanis 

a Magyar Középhegységben csaknem minden esetben parteltolódással 

magyarázhatók én is nagyon tekintetbe vettem. Szószerint ezeket ír- 

tam: cA júra időszakot a Vértesben talán rövid negativ tengerpartel- 

tolódús vezeti be... A Vértes e szerint a liász alsó szakaszában szá- 

razulat lehetett, a melyen az eróziónak és a denudációnak nagyobb 

szerep jutott., Később pedig az egyik tramsgyessió leírása után így 

folytatom: ebben az időszakban a Vérteshegységet nem borították el 
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a tenger hullámai. Erre vall legalább is a tithon (neokom?) korú kri- 

noidás mész diskordáns transgessiója a  rhaetiumi dachsteini mész- 

kövön. A mellett, hogy a Vértes a dogger és a középső malm közé 

eső időszakban szárazzá lett, Srarrnak a Gerecsehegységben nyert s 

hasonló vizsgálatokon alapuló eredményei is igazolják. 

E tényekkel szemben a NeumaxrR-féle elméletet csak mint leletó- 

séget említettem a következő szavakkal : 

cA Vértes júrakorbeli rétegeinek hézagossága azzal is magyaráz- 

ható, hogy zoogén üledékek fölhalmozódását a tengeráramlások itt 

hasonlóképen megakadályozták, mint az NEuMaAYR nyomán a Keleti 

Alpok júrarétegeinek hiányossága mellett föltehető., 

A vértesbeli júra hiányosságát azonban mindenekelőtt utólagos 

denudacióra és erozióra kell visszavezetnünk, a mint azt munkámban 

különösen kiemelem. Erre mutatnak a földolgozott júraidőszaki szaru- 

kőves-rétegek a Vértes mediterrán képződményeiben. 

A júrasorozat hézagosságának Vapász úr szerinti magyarázata, 

hogy t. i. az majd minden esetben parteltolódásra vezethető vissza, 

ilyképen csak korlátolt érvényességű. 

Az ismertetés ezután így szól: 

A geologiai rész után következő paleontologiai függelékben a 

gyűjtött fauna és flora leírását nyerjük. Kétségtelenül nagy szorgalomra 

vall az a körülmény, hogy szerző gyűjtött anyagát, növényeket és álla- 

tokat egyaránt földolgozta. A nélkül azonban, hogy meghatározásainak 

helyességét kétségbevonni akarnám, úgy gondolom, hogy a mai apró 

részletekbe belemerülő, teljesen specializálódó vizsgálati módok csak- 

nem kizárják azt, hogy ilyen különböző vizsgálati területeken egyavánt 

jó eredményeket lehessen elérni. Tény az, hogy a geologusnak jó pale- 

ontologusnak kell lennie s a paleozoologia minden ágában jártasságot 

kell mutatnia, de hogy a ritkábban előforduló, még ritkábban biztosan 

felismerhető növények speciális feldolgozását is magára vállalja, az 

kissé túlzott követelmény lenne. wAzt a kevés anyagot, ami a föld 

rétegéből kikerül — talán jobban is — elvégezhetik a specialisták. 

Úgy hiszem rá lehet bizni mindenkinek egyéniségére és hajlamára, 

hogy tudását a tudomány nagy területére akarja-e kiterjeszteni, s hogy 

sokoldalú irányban kiván-e kutatni, vagy hogy megelégszik-e azzal, 

hogy csak cspeciálisv téren dolgozzék. Itt vannak a kritika határai! 

Mert a kritikának csak arról van joga vitatkozni, hogy milyenek a 

kutató eredményei. Ezért Vapász úrnak ez a kifogása igazságtalan és 

jogosulatlan és mint ilyet határozottan visszautasítom. 

Most még rövid megjegyzést a következő mondathoz : 

Figyelmen kívül hagyja szerző a leírásában a nummulitesék újabb 

beosztását, bizonyára csak kényelmi szempontból. 
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Vapász úr az újabb irodalomból meggyőződhetik arról, hogy a 

tertier-búvárok legtöbbje a nummulitesek új subgenus neveit még nem 

használja és pedig nem rckényelmi szempontból,, hanem azon egyszerű 

oknál fogva, mert e beosztás helyessége ellen még némi kételyek vannak. 

Midőn Vapász úr kijelenti, hogy : 

ezenkívül a synonymák összeállításában sem következetes, a 

mennyiben egyes helyeken valamennyit fölsorolja, másutt azonban csak 

néhányat vagy egyet sem, elárulja, hogy nem olvasta el azt, amit én 

az irodalom átnézeténél erről az állítólagos következetlenségről írtam : 

c Ennélfogva, különösen munkámnak paleontologiai részében leginkább 

arra szorítkoztam, hogy csak ama műveket soroljam föl, melyek 

ténylegkezem ügyében voltak. Ezért az egyes paleontologiai 

leírásokat megelőző irodalom nem mindig teljes. Ezt annyi- 

val is indokoltabbnak találtam, mivel a régibb szerzőktől vett téves 

irodalmi idézetek gyakran az újabb munkák egész során át követhetők, 

mert ezeket pontosabb utánjárás nélkül átvették. 

Végezetül még az ismertetés következő soraira kivánnék utalni: 

cAz eocénrétegekből leírt alakokkal ezeknek faunája még koránt 

sincsen kimerítve. Az egyetemi föld- és őslénytani gyűjteményben ennél 

jóval gazdagabb anyag van és szerző maga is említi, hogy a cfornai 

rétegek faunájával a közel jövőben monografikusan szándékozik fog- 

lalkozni. 

A budapesti egyetemi föld- és őslénytani intézetben gazdag kövület- 

anyag van a tatabányai barnaszénteknőből s a fornai agyagból. Az 

intézet igazgatója évekkel ezelőtt készségesen betekintést engedett e 

gyűjteménybe, mely alkalommal meggyőződtem, hogy lényegében ugyan- 

azok a fajok vannak meg ott is, mint amelyeket én is leírtam. F.öl- 

dolgozásra azonban ezt az anyagot nem kaptam meg. 

Szivesen átengedem Vapász úrnak az utolsó szót: 

cAz elmondottakból kitűnik, hogy szerző nagy készültséggel és 

szorgalommal dolgozott s föladatának jól megfelelt. Munkájában a 

Vérteshegység geologiájának oly leírását adta, melyet geologus és geo- 

grafus egyaránt használhat; munkájának legnagyobb részében lezárt 

tényeket ad, melyek főbb vonásaikban már ma is állandónak mond- 

hatók s amelyeken csak kisebb módositás eszközölhető.s 

Ebből látszik, hogy Vapász úr maga is, még kisebb kifogásainak 

sem tulajdonít föltétlen értéket. 



VÁLASZ TAEGER DF ÚR MEGJEGYZÉSEIRE, 

Dr. Vapász M. ELEMÉR-től. 

A Földtani Közlöny XXXIX. kötetében TAEGER dr. úr jobb ügy- 

höz méltó buzgósággal, részletesen fejtegeti munkájáról írott rövid ismer- 

tetésemet.! Végre arra az eredményre jut, hogy az említettem kifogások- 

nak magam sem tulajdonítok nagyobb fontosságot. Igaza van, mert 

azok a kifogások nézetem szerint sem vonnak le semmit a munka 

becséből, mint azt végső soraimban ki is fejeztem. Nem tartanám szük- 

ségesnek, hogy ezen a helyen foglalkozzam ez ügygyel, ha TARGER dr. 

úr megjegyzéseinek személyes vonatkozása és hangja nem késztet- 

nének erre. A személyes vonatkozású részek figyelmen kívül hagyásával, 

egészen röviden tárgyalom a kérdést, mert ez az ügy sok szóbeszédet 

nem érdemel, különösen ezen a helyen, mely tudományos kérdések 

tisztázására való, de nem fölös szóbeszédre! 

TAEGER dr. úr soraiból kiolvasható az a nyilt gyanusítás, mintha 

munkáját nem olvastam volna el. A nélkül, hogy erre különösebb 

módon reflektálnék, csak azt jegyzem meg, hogy azt a munkát annál 

inkább is figyelemmel olvastam, mert — a mint TAEGER dr. úr is 

tudja — analog területen dolgozva az összehasonlításra szükségem van. 

Munkáját átolvastam s megjegyzéseimnek legnagyobb részét most is s 

változatlanul fönntartom! Egyedül szelvényeire tett megjegyzésem 

tárgytalan, mert ez önhibámból, elnézésből történt, erről a tévedésemről 

azonban még TAEGER dr. úr válasza előtt tudtam. 

Az említett, dolomitnál idősebb mészkövet illetőleg úgy áll a dolog, 

hogy azt csak mint lehetőséget említettem föl s állítom ma is. Ide- 

vonatkozó fejtegetéseit figyelmen kívül hagyva megjegyzem, hogy aki 

a Magyar Középhegységben valaha is dolgozott — tehát TAzGER dr. 

úr is — nagyon jól tudja, hogy éppen nem kevés ama helyeknek a 

száma, ahol települési viszonyok és kövületek nélkül egyedül csak 

analogiákra vagyunk utalva. Joggal tételezhettem föl tehát, hogy az 

említett szürke mészkő (nem dolomit, sem pedig eocén édesvízi mészkő, 

mint TAEGER dr. úr írja) — a Pilis és a közel jövőben megismertetendő 

dunáninneni rögök analogiája alapján — idősebb lehet a dolomitnál. 

1 Megjegyzések Vapász E. ,TAEGER H. A Vérteshegység földtani viszonyais 
című ismertetéséhez. 
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TAEGER dr. úr megjegyzései nyomán ezeket tartom csak szükséges- 

nek ismertetésemhez hozzátenni. A többiről azért nem szólok, mert 

részben kicsinyes személyeskedések, gyenge szőrszálhasogatások, részben 

pedig miután még mindig nem változtatták meg az ismertetésben meg- 

írt felfogásomat, tárgytalanok. A kérdések jó része különben is olyan, 
hogy a még folyamatban levő vizsgálatok befejezéséig várnunk kell a 

végleges eredmények kialakulására. Természetes, hogy ilyen vizsgálatok 

érvei előtt szivesen meghajolok, de egyéni hiuságot nem szolgálok. 

Azonban ezeknek a vizsgálatoknak eredményeit — melyek TAEGER dr. 

úr megjegyzéseiben már megnyilvánulnak —  ismertetésemben termé- 

szetszerűleg még tekintetbe nem vehettem. 

Ezzel részemről ezt az ügyet lezártam. 

A JURA-AMMONITESEK SZIFONÁLIS RÉSZA RÁNYTALANSÁGÁRÓL. 

SraFr János-tól. 

Az 1909 március 3-iki szakülésen dr. Vapász M. ELEMÉR xrend- 

ellenes ammonitesekrőlv értekezett." A tatai Kálváriadombról három 

olyan aspidoceras példánya volt, melyeknél a szifonális-karély föltünő 

módon oldalra tolódott. A szifó helyzete nem volt kideríthető s úgy 

látszik a megtartási állapot nem engedte meg a belső kanyarulatok 

vizsgálatát. Bár ilyenformán a jelenséget sem magyarázni, sem behatób- 

ban leírni nem lehetett, mindamellett Vapász rövid közleménye jelen- 

tős kérdést érint. 

Bármilyen ritkáknak tünjenek is föl, mégsem olyanok a hasonló 

jelenségek; így Vapász-nak az Amm. cfr. doricus-ra? vonatkozó köszö- 

netre méltó utalását magam is további adatokkal óhajtom kiegészíteni. 

Más, hasonló rendellenességekkel való összehasonlítás már csak azért 

is érdekes lehet, a mennyiben a szifonális részaránytalanságok csak 

így ítélhetők meg. Az esetleges magyarázatok pedig szélesebb alapokra 

helyezhetők. 

Az itt figyelembe veendő esetekben négy elemről: a szifó-, 

szifonális karély-, taraj — azaz a házdísz szimmetriasíkja — 

ésa hátról vagy ca kanyarulatok magasságának egymáshoz való viszo- 

nyáról van szó. Ezek az elemek rendes körülmények között egy síkban 

1 Földtani Közlöny 1904. p. 154—155. 

2 OVENSTEDT: Amm. d. schwáb Jura. 1885. p. 266. Tab. 33. Fig. 27. 
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vannak, de sok olyan esetet ismerünk, melyekben ez az összhang az 

említett elemek egyikének vagy akár többjének eltolódása következtében 

megzavarodott. Csupán a jura-ammoniteseknél észlelt s az irodalomban 

fölemlített részaránytalanságok alapján ezek az eltérések a következő 

rendszerbe foglalhatók össze :! 

A) A taraj oldalt tolódott. 

1. cKülönös raricostatus:korcsok, Tab. 24. Vig. 19.. ((UENSTEDT 

1. c. p. 194.) cA részarányos háti karély szabályszerűlega kanyarulat 

tetején a taraj mellett folytatódik. 

2. cElkorcsosult amaltheusv (1. c. p. 323. Tab. 41. Fig. 10.) cA leg- 

érdekesebb ebben az, hogy a szifonális karély a taraj eltoló- 

dását épen nem követi, hanem részarányos helyzetben marad a 

csővel.v (Cső alatt bizonyára a ház értendő.) 

3. Amm. insignis. aBeteg egyén, melynél ataraj teljesen 

oldalra tolódott, a nélkül, hogy ebben a háti karély követte 

volna, sőt utóbbi továbbra is pontosan a középvonalban marad, a 

nélkül, hogy részarányosságából a legcsekélyebb mértékben veszítene. 

(kepsszgS atab 495 bhss88 

4. cBeteg masseanus Tab. 36. Fig. 17. Más fajoknál is észlelhető 

eset, melyben az erőteljes taraj a háti oldalról egészen a bal- 

oldalra tolódott. Ilyen esetekben fontos a kamravarratok eltolódá- 

sának kérdése, a mely itt, sajnos, csak nehezen oldható meg biztosan, 

bár mégis a legnagyobb valószínűség szerint a háti karély helyé: 

hrój lemenni mrorzraait ük ige (Mbsespu2sza 

5. eBeteg turneri Tab. 21. Fig. 2. oly különösen görbült, hogy a 

taraj egészena homorú oldalra hajlott át, a kamravarrat azon- 

ban ide nem követte, amint várható lett volna, hanem mint a külső 

1 Mivel a közel jövőben — más helyütt — a berlini földtani intézet gyűjte- 

ményének harmincnál több rendellenes krétaidőszaki ammoniteséről beható tanul- 

imányt fogok közzétenni, szükségtelen itt a krétaidőszaknak hasonló jelenségekben 
való nagy gazdagságát hangoztatni. Utalok tehát csak NIcKLÉS (Mém. Soc. géol 

France. Paléontologie mém. 4.). SAxw (1. c. mém. 23.) stb. munkáira. Helykímélés 

céljából csak egyes jellegzetesebb eseteket ragadok ki. Beható összehasonlítás okáért 

utalok OUENSTEDT id. munkájában a következőkre: Tab. §1. Fig. 17., 19., 23. 

692—693. (taraj rendes, szifonális karély eltolódott), Tab. 82. Fig. 41., 32. p. 708, 

valamint Tab. 85. Fig. 13. p. 735. (taraj rendes szifó és karélya eltolódott). A to- 

vábbiakban még REYNÉs Monogr. d. Amm. d. Lias 1579. Tab. I. Fig. 24., valamint 

Tab. XV. Fig. 16., 20. Tab. L. Fig. 38. W. WAAGEN, Benecke: Geogr. Beitrüge-jében 

I. 1868. Tab. 24. Fig. 32. p. 601., S. S. BUCKMANN: Amm. of the Infer. Oolite Ser. 

1887—1907. Tab. XXXV. Fig. 6. p. 208. említhetők, különösen a VaApász-nál közölt 

esetek analogiái gyanánt. Ez a jegyzék még könnyen bővíthető. 
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oldalon jól látható, ahátikarély ataraj mellett jobbra van. 

Me esp. 1549) 

6. Amm. Janus. (Haurg, Sitzungsber. k. k. Akad. d. Wiss. XIII. 

1854. Tab. I. Fig. 7—10. p. 10—12.) c....a taraj nem a háti olda- 

lon, hanem az oldalfelületen van, míg a kamravarrat megmaradt 

rendes helyzetében, a mennyiben az éles külső oldal a háti ka- 

rélyt pontosan felezi. 

7. aAmm. margaritatus, beteg eset, a hol a hátoldali taraj 
az oldalak egyikén van, 1. pl. 68. Fig. 6—8.v (DfORBicny 1842. 

Terr. jurass. I. p. 245.) 

B) A szifó oldalra tolódott.? 

1. Amm. spiratissimus. (OvENsTEDpT, 1. c. Tab. 13. Fig. 5. p. 95.) 

cÁltalában azt gondolhatnánk, hogy a háton levő taraj okozza a szifó 

eltolódását, de épen nem így van. Vannak esetek ugyanis, melyek a 

taraj pontosan középen van, míg a szifó és a háti karély 

mellette. A hátoldalon jól észlelhető a szifóburok (Siphonalhülle), 

mely teljesen szifonális karély hasadékába illik. Ezzel szemben a taraj 

a hátoldal közepén haladva a szifonális karély baloldali levelének tá- 

masztékául szolgál, miáltal utóbbi kissé központkívüli elhelyezésű lesz.) 

9. Amm. angulatus psilonoti. Tab. 2. Fig. 10. altt különösen sze- 

membe ötlik aháti karély oldalra tolódása. A töredéken a háti 

nyereg látható, miután az elágazó háti karély a szifóval együtt 

az oldalon van. (L. c. p. 33., továbbá a 2. tábla magyarázata.) 

3. Amm. psilonotus iaevis 4.... a háti karély ferde hely- 

zetének bemutatására. Minthogy a háti oldalon a taraj egészen hiány- 

zik, a szifó gyakran valamelyik oldal felé tolódik.s (L. c. Tab. 1. 

Bios 3-4ps 14) 
4. Amm. psilonotus laevis. (A szifó az oldalon van és annak 

egész hosszában követhető. A kamravarrat ennek az excentrikus 

1 A taraj eltolódási eseteihez lehet még az Amm. Guembeh xrendesv alakját 

is számítani: cHa a ház 8"" átmérőjűvé növekedett, a háti oldal élesebbé válik, 

csupán a taraj középhelyzete szünik meg, eleinte gyengébb hajlások mutatkoznak, 

míg a háti vonal lassanként váltakozva jobbra és balra kiöblösödik. Hibás fejlő- 

désre nem gondolhatunk. (OPPEL, Pal. Mitteil. III. 1862. Tab. 51. Fig. 5 a—c, 6 a—b, 

7 a—c, p. 198.) OvEwxsTEpT 41. táblájának 12. ábráján levő eset is érdekes (p. 324.), 

ennél a taraj hirtelen bekövetkezett oldali kiöblösödése után ismét gyorsan elfog- 

lalja rendes helyét. További eseteket lásd OUENSTEDT I. c. p. 536. Tab. 66. Fig. 12. 
2 ENGEL-nél közölt (I. c. p. 376. Tab. 3. Fig. 1.) eset minden bizonynyal csak 

erőművi behatás következtében történt összetöredezés, mely a rendes felépítésű 

házat utólagosan, sőt talán az állat halála után érte. Semmiesetre sem lehet itt 

felépítésbeli rendellenességről szó. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 26 
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helyzetnek megfelelőleg szükségképen eltorzulást szenvedett.v (L. c. 

Tab. 1. Fig. 5. p. 13. A szifonális karély követi a szifót.) 

5. Amm. psilonotus laevis. cA háti oldalon itt is egy nyereg van, 

míg a szifó az ellenkező oldalra húzódott. (1. c. Tab. 1. 

Fig. 6. p. 13. A háti karély helyzete következésképen itt is megfelelhet 

a szifónak.) 

6—7. Amm. abnormis. (HAuER 1. c. Taf. I. Fig. 11—17. p. 8—10.) 

cAz Amm. abnormis kamravarratának helyzete is több- 

nyire részaránytalan a házzal szemben. A 13 példány közül 

csak kettőnél van a szifó a háti oldal középvonalában, háromnál jobbra, 

a többi nyolcnál pedig ettől a vonaltól balra van. 

C) A háti (szifonális) karély oldalt tolódott. 

1. Amm. falcariecs. cAz eset sokáig tévedésbe ejtett, míg végre 

sikerült az igazi kettéágazó szifonális karélyt a taraj mellett balra meg- 

találnom. A neki megfelelő oldali karélylyal együtt kimozdúlt helyze- 

téből, a mi a ház teljes szabályossága mellett épen nem várható. 

(ÖGENSTEDTAsKe. ETADSTZZEBNSZTSÉ DEO SI 

2—3. Amm. miserabilis. skögtön szembetünik, hogy a háti olda- 
lon a részarányos háti karély nem a középen, hanem a taraj- 

tól jobbra van. Egy másik példányomon a szifonális karély a taraj- 

tól balra van, más esetekben épen középen foglal helyet, úgy hogy e 

tekintetben semmiféle szabály sincs. (L. c. Tab. 12. Fig. 29. p. 107.) 

4. Amm. efr. doricus. algen nevezetes a háti karély ferde 

helyzete. (L. c. Tab. 33. Fig. 27. Ez a Vapász-tól is hasonlónak 

mondott példány.) 

5—7. A Vapász-nál leírt Aspidoceras acanthicum, Aspidoceras 

Montisprimi és Asp. cfr. allenense példányok. (Vapász, Il. c. p. 154—158.) 
8—24. Említve már mint B1—17. 

25—? Amm. Suessi (v. HAurR, 1. c. Taf. I. Fig. 1—6. p. 3— 8.) 

cA kamravarrat az Amm. Suessi-t az összes többi eddig ismert fajok- 

tól élesen megkülönbözteti. Az összes vizsgált példánynál ugyanis a 

házzal szemben részaránytalan, a mennyiben a háti karély ésa 

szifonális nyereg nincsenek a hátoldal közepén, hanem attól 

majd jobbra, majd balra vannak jelentékenyen eltolva. 

2—? Amm. Guidoni Sow. (Savi e Meneghini in Murchison: Me- 

moria sulla struttura geologica delle Alpi degli Appennini e dei Carpazi, 

1850. p. 353.) Molti esemplari hanno il lobo dorsale fortemente deviato 

a desira, tanto ché cade nella linea mediana il lobetto accessorio della 

dorsale sinistra. Altri invece presentano la deviazione del lobo dorsale 

a. simistra. 
x 
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Ez a fölsorolás! már mutat bizonyos, a jelenségekben megnyilvá- 

nuló törvényszerűséget. (Mivel a krétaidőszaki ammoniteseken eddig 

megállapított tények teljesen igazolják ezeket, azért semmiesetre sem 

tehető az a kifogás, hogy az esetek eme kis száma biztos következtetés 

levonására nem elegendő.) 

I. A taraj oldalt tolódása sok fajnál észlelhető, de ez min- 

dig csak egyéni jelleg. Legtöbbször a ház mechanikai sérülésével okol- 

ható meg, a mennyiben az eltérések minden előjel nélkül, hirtelen, tel- 

jes erővel jelennek meg, s a szájnyílás felé — a megbetegedett egyén 

általános növekedési viszonyaihoz képest — absolutus módon, de rela- 

tivusan sohasem erősbödnek. Sőt gyakran fokozatos gyengülésük is 

észlelhető. A taraj eltolódása az eddig ismert esetek egyikében sem 

vonta maga után a szifó vagy a szifonális karély eltolódását.? 

II. A szifó oldalra tolódása (a mennyire megállapítható) 

már a háti karély eltolódásával jár. Sérüléssel többnyire lehetetlen meg- 

okolni, a mennyiben többnyire már a rendes kezdőkanyarulatokon is 

fölismerhető a fokozatos fejlődés (kivétel: OvEwxsrepr, 1. ec. Tab. 58. 

Fig. 8. p. 468.) és a taraj helyzete teljesen iendes marad. 

III. A szifonális v. háti karély NicgLés nyomán tasym- 

metrie présiphonales-nak nevezett oldalra tolódása? minden eset- 

ben — a hol csak a szifó helyzetét ismerjük — utóbbinak eltolódásá- 

val jár együtt. A jelenség fokozatos erősbödése mindig észlelhető: az 

első kezdőkanyarulatok rendesek. Egy alakcsoporton belül többnyire 

több részaránytalan egyén található; úgy hogy néha a xrendess példá- 

nyok kisebbségben vannak vagy csaknem hiányzanak." 

SAYN nézetével szemben? mindig található úgy jobb-, mint bal- 

oldali ahelicotropismusv. A juraidőszaki csoportok közül úgy látszik 

főként a psilonotus (B2—17., C10—25.), az amaltheusokon és — a 

legelőször Vapász ismertette — aspidocerasokon észlelhető a xpresipho- 

nalis agymmetriav; a krétában főleg a garnieria (—oxynoticeras auct. 

A mely tökéletességre nem tart igényt. 

V. ö. OUENSTEDT I. c. p. 594. Tab. 71. Fig. 13. sEzzel szemben a kamra, 

varrat nincsen ilyen erősen eltorzítva. A 75. tábla 25. ábrájának esete kétséges, 

mégis legjobb esetben itt is csak a szifonális karélynak e tarajénál valamivel 

kisebb részaránytalanságáról lehet szó. 

3 NicKLÉSs Il. c. p. 33. az srasymmetrie latérales-al szemben, melynél a szifó, 

szifonális karély és a taraj a ház szimmetriasíkjában vannak, de a kamravarrat 

mindkét oldalon más-más jellegű. Ennek a sajátságnak okát SOLGER a fenéklakó 

1 

2 

életmódban keresi. 

4 Pl. Pulchellia Oehlerti NickLEs 1. c. p. 40. Psiloceras abnorme B 6—17. 

Garnieria heteropleura SaYxN 1. c. p. 17. (Kivételeket 1. II. alatt.) 

SSASZNI OSS DSET Ms 

265 



386 STAFF JÁNOS 

pro parte!) pulchellia, tissotia és pseudotissotia nemek említendők." 

További fontos adatok találhatók NörrxvG-nél (Der Jura aus Hermon, 

1887.) lásd id. m. 17. old. és a 18. old. 2. és 5., valamint III. tábla 

3a, IV. 1c, II. 6c ábráját. A syriai oxfordrétegekből való olyan hat 

harpoceras-faj van itt, melyeknél a háti karély nincs a házdísz közép- 

vonalában. A szifó helyzetéről, sajnos, nincs említés téve. 

Tagadnunk kell, hogy ezekben az esetekben xtdegenerációs jelen- 

ségekkels van dolgunk. Ez a részaránytalanság ugyanis egyéb, degene- 

rációs jellegek gyanánt tekintett jelenségekkel — mint a rendellenes 

kicsavarodás, a kamravarrat túlságos redukálódása stb. — épen nem 

fordul gyakran együtt elő.? Másrészt a jelenség senilis növekedése sem 

állapítható meg. Nem is gondolhatunk arra, hogy például a psilocerá- 

sokat, melyek bizonyára igen jelentékeny helyet foglalnak el a triász 

utáni ammonitesek törzsfájában — degeráltaknak tartsuk. 

Figyelemreméltó tény az, hogy csaknem egyedül élestarajú (amal- 

theus, garnieira, pseudotissotia, tissotia), vagy széles- és simahátú ammo- 

nitesek (psiloceras, aspidoceras) hajlandók a részaránytalanságra. Csak- 

ugyan egyesek a tarajképződés rovására írták a szifó eltolódását (SOLGER 

a Pseudotiss. segnis, SaAxwx a (Garn. heleropleurá-nál.?) EwGEL-nekt a 
rendellenességekre vonatkozó rendszere, a melyhez Vapász is csatlako- 

zik szerintem kevésbbé szerencsés. A jelenségek helyesebben ebbe a 

két csoportba oszthatók: 1. egyénenkénti sérülés, illetve betegség út- 

ján — mintegy a szervezetre való tekintet nélkül — szerzett rendelle- 

nességek, 2. az alakcsoportnak törzsfejlődéstani úton szerzett élettani 

jellegével összefüggő jelenségei. (Tarajképződés !) Utóbbi esetben indoko- 

latlan wegyéni rendellenességekrőlv beszélnünk, még akkor is, ha a faj 

példányainak csak kis százaléka részaránytalan. A epresiphoamnlis asym- 

metrin bizonyos csoportoknál még épen a variálási 

határok között mozog. 

Természetszerűleg a szigorú mathematikai részarányosságból mi n- 

den ammonitesnél észlelhető valami, ha csak nagyon csekély eltérés 

1 Más typusok, mint pl. a desmoceras, teljesen mentesek a kamravarratbeli 

rendellenességtől. 

2 Pl. a neolobites nemben, mely DIENER szerint a xelydonautilus kamra- 

varrat-stádiumhoz való visszatérést, mutat, nem ismertem hasonló részaránytalan 

példányt. (PERoN-nak ilyen ábráját rajzolási hibának tartom! V. ö. Sitzungsb. Ges. 

Naturf. Freunde Berlin, 1908. p. 263. alatt levő kitételeimet. 

3 Látszólag ellentmond a pulchelliák magatartása, melyeknél élestarajú 

(P. Reigi), letompított, tehát mintegy kettős tarajú typusok (P. Oehlerti, P. Fouguei, 

P. cfr. provincialis), valamint lekerekített külső oldalú alakok is (P. Bertrandi, 

P. Nolandi) elég gyakran részaránytalanok. 

4 Verhandl. Kais. Leop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. LXI. Halle 1894. 

pag. dd2 
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is. Bizonyos alakoknál ez az eltérés a háti oldal alakja következté- 

ben nagyobbodik, így például, ha lelapulás nem védi meg eléggé! az 

oldali eltolódás ellen, vagy túlságosan éles xüres tarajn (Hoblkiel) a 

szifónak elegendő helyet nem juttat a befogadásra, hanem azt az oldalt 

a falakra szorítja. A ház többi részeinek részarányossága és összhangja 

világos jele annak, hogy az állat a presiphonalis részaránytalanság 

dacára semminemű rendellenes elváltozást nem szenvedett, sőt a faj 

növekedésbeli maximumát is elérhette. Fölfogásom valószínűségét növeli 

az a körülmény, hogy a berlini földtani intézet gyűjteményében ? sike- 

rült az Aspidoceras liparum Opp., Asp episus OpPP., Asp. perarmatum, 

Asp. cfr. perarmatum, Asp. Lallierianum d? ORB fajokból olyan példá- 
nyokat találnom, illetve kipreparálnom, melyek a háti karélynak Vapász- 

nál ábrázolt rendellenes helyzetét mutatják s a melyeken egyszersmind 

a szifó helyzete is észlelhető Mindezekben az esetekben a 

kamravarrat eltolódásában résztvesz a szifó is. 

x 

Ez általános nézőpontok alapján a VapáÁsz-tól leírt esetek a követ- 

kezőképen adhatók elő: a tatai acanthicus-emeletnek időben és térben 

szűk korlátok között lévő faunájában három közel rokon fajon a apresi- 

phonalis részaránytalanságs észlelhető, melynek helicotropismusa egyik 

példánynál (ÁAÁsp. Montisprimi) úgy látszik xbalrahajlóv (senestrogyre), 

a másik kettőnél pedig ejobbrahajlóv (dextrogyre). A ház sérülésének 

nyomát Vapász nem észlelte, de az elmondottak alapján ez nem is vár- 

ható. Bár sem a kezdőkanyarulatok, sem a szifó helyzete közvetlenüi 

nem ismeretesek, analogiák alapján nagy valószínűséggel föltételezhető 

azonban, hogy a háti karély eltolódásában a szifó is résztvesz, hogy a 

részaránytalanság fokozatosan fejlődött, hogy a legelső kanyarulatok 

rendes kifejlődésnek s hogy hasonló előfordulási helyekről való rokon 

fajoknál a presiphonalis részaránytalanságnak további ilyen eseteit vár- 

hatjuk. 

1 V. ö. B3! Fontos még a S0LGER-tól megállapított ama tény, mely szerint 

a részaránytalanság kisebbedik a kerek külső oldallal ellátott kezdőkanyarulatok- 

nak az erős tarajú későbbi kanyarulatokba való átmeneténél. (Zeitschr. d. d. Geol. 

Ges. LV. p. 103.) Ezzel szemben V. ö. Tissotia Schweinfurthi Eck (Sitzungsb. Ges. 

Naturf. Freunde Berlin 1909. p. 190.) 

2 A gyűjteményekben levő összes aspidocerasok rendszeres átvizsgálása még 

jóval nagyobb anyagot szolgáltathat. 



KRISTÁLYTANI TANULMÁNYOK. 

Kngizsó Jotántól. 

(Az I. táblával.) 

I. Barytok Kabolyapolyánáról (Máramaros vm.). 

A kabolyapolyánai barytok még nincsenek kristálytani tekintetben 

megvizsgálva, miért is célul tűztem ki, hogy azokat behatóbb vizsgálódás 

tárgyává teszem. 

E termőhely kristályai formájuk tekintetében igen érdekesek és 

minthogy a lapok fényesek és tökéletesen vannak kifejlődve, jó mérési 

eredményeket nyertem. 

A megvizsgált kristályok két typusba sorolhatók és pedig 

I. az a(100) szerinti táblás, 

II. az oszlopos typusba. 

I. typus. 

Az idetartozó kristályok igen egyszerűek. 

Anyakőzetük sötétbarna limonit, melyben a baryt 

20 milliméteres telért alkot. A kristályok leg- 

többször szintelenek, olykor a felületükön szürkés- 

barnák, 3—4 mm széles és 1—1!2 mm magas 

táblákat alkotnak. E tábláknál uralkodó a makro- 

oldallap a (100), mely a brachidómával o (011) van 

körülvéve (1. szövegábra). 

[ábra Az I. typuson mért szögértékek a követ- 

kezők : 

Mért : Számított : 

4.0 100. 011 89559 907" 

0.0 OLL0 74930" 74930 

II. typus. 

A megvizsgált anyag legnagyobb része ide tartozik. A. kristályok 

nagysága 1—9 mm közt változik. Leggyakoribbak a 3—4 mm hosszúak. 
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Színük sárgásfehér, sárga, néha egészen barnák és átlátszók. Anyakőze- 

tük őzbarna, majdnem tömörnek látszó finom szemcséjű siderit. A kris- 

tályok olykor fekvő helyzetben is láthatók. A 16 megmért kristályon a 

következő tíz formát figyeltem meg: 

véglapok : a (100) co P oo 

c (001 0P 

makrodómák : u (101) Pos 

d (102) ya P oo 
brachydómák: 0 (011) Pos 

i (021) 2Éoo 
prisma : m(110) cs P 

piramisok : an AB 

y (129) P2 
JI Ül8Y 28 

E kristályok főjellemvonása, hogy az 0(011) szerint oszloposak és 

e tekintetben egyedül állanak a Magyarország területéről eddig leírt 

barytok között.! Ez oszlopos kristályok kétfélék, t. i. piramis nélküliek 

és piramisosak. Az előbbit a 2. szöveg- 

ábrán tüntetem föl. Ennél a kristálynál a 

főalak az 0o(011), melyet elől az a(100) 

határol. A (011) és (011) között megjelenik 

a c(001) is keskeny lap alakjában. 

A piramisos kombinációk között van- 

nak olyanok, melyeken csak az alappira- 

mis 2(111) látható, fényes nagy lapokkal. 

Mint kis keskeny lap van képviselve az 2. ábra. 

u(101), mely a baryton általában ritka és 

rendesen mint rossz lapról tesznek róla említést a különböző auctorok. 

Az u(101) és c(001) között látható még a d(102) is. 

Az I. tábla 1. ábráján feltüntetett kristálynál az előbbi kombinációhoz 

még két más lap is járul. Az egyik a 2(111)o0(011) övben fellépő 

y (122), a másik az alapprisma m (110), melyet egyedül ennél a kristály- 

nál észleltem mint keskeny, bágyadtfényű tompító csikot. 

1 ZIMÁNYI: Über zwei Baryte vom Komitat Gömör, Ztsch. f. Krist. und Min. 

1907. XLIV. 163. 

MELCZER: Baryt von Dobsina. Földt. Közl. 1896. XXVI. 251. 

ZIMÁNYI: Baryt orientált továbbnövekedéssel Sajóházáról. Földtani Közlöny. 

1909. XXXIII. 12. 

SCHMIDT : Ztsch. f. Kr. und Min. 1879. III. 428. 
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Az I. tábla 2. ábráján föltüntetett kristály lapokban a leggazdagabb. 

A brachidomák közül fellép itt az i(012) is mint éles reflexű kis lap. 

A (111.011) övben az előbbieken kívül látható az /(133). 

A mért szögek a HELmHAckERtől! megállapított tengelyarányból 

számítottakkal megegyeznek s azért a következőkben számításaim alap- 

jául is használom. 

A II. typuson mért szögértékek a következők : 

Mért : Számított : 

020 001.011 52945 FIND 

0.0 011.011 74230" 74230 

ai) 001 . 021 68712 6891158" 

ON ÚSTODA MSZT T5SAGDBT 

tt 021. 021 43"36 43"36 

(Bra Ú/ 001.102 JODIL 90701 507 

a. d TOOELOD pllisten 51984" 

vat 001.101 58010" 58910" 

US) 100.101 31949" 31550 

d.u 102.101 19"19 19918" 

a.m 100.110 39-10 39"10" 

0 GYAÁSSALBB 17959" TEA JT NEV 

0. Ous 12. 95"58 95958 10" 

JT. y ize 12 MONO ZEHSIDOK 

20 d TLSOTA 64718 64"1820" 

2.m 111. 100 DON 95941 40" 

22] TAEEEZA 46719" 467193" 

330) ÚT E29 38990 38-20 

Végül megemlítem, hogy a kristályok c(001) és m(110) szerint 

hasadnak és hogy vegyi elemzés alkalmával a baryum mellett kevés 

calciumot is ki tudtam mutatni. 

II. Anglesitek Cerro Gordóról. 

Mexico több pontjáról? írtak már le anglesiteket, de erről a termő- 

helyről ezideig még ismeretlen. 

A galenit eme átalakulási terméke, mely vegyileg kénsavas ólomból 

áll, itt limoniton található, mely helyenként hematitba megy át. A kris- 

1 SvaRov : Denkschr. Ak. Wien. 1872. XXXII. 2. 

KokscHAROv : Min. Russl. 1875. VII. 25, 58. 

2 Am. Phil. Soc. XXIV. 33. 
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tályok kicsinyek, 1—3 mm hosszúságúak és fennőttek az anyakőzeten. 

Gyémántfényűek, fehér, néhol szürkésfehér színűek. Dr. KRENNER JózsEF 

egyetemi tanár úrtól rendelkezésemre bocsátott vizsgálati anyagon, mely 

a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárának tulajdona, a következő formá- 

kat észleltem : 

véglap : c(001) OP 

prismák : m(110) co P 

2 (210) cs P2 
makrodomák: d(102)!/2P oo 

cx (105) "/6 sk. 

brachidomák: 4(012)/ 
piramisok : 2111) édi 

(PALA 546 18 

A vizsgált kristályok mind egy typus szerint vannak alkotva, t. i. 

az alapprisma szerint megnyúlt oszlopok, melyek fölött az alappiramis 

2(111) látható. Kombinációkban ez az anyag nem nagyon változatos. 

Mindössze két módját észleltem a lapok csoportosulásának. Az egyik 

egyszerűbb kombináció, melyet a 3. ábra tüntet föl. A megvizsgált kris- 

tályok kettő kivételével ebbe a typusba tartoztak. Az itt előforduló lapok : 

c (001), m (110), d (102), 2(111). 

Két kristály gazdagabb volt lapokban (4. ábra). A prismaövben 

keskeny, erősen csillogó lapokkal látható itt az (210), a (111.001) 

övben pedig az r(112), melynek nagysága messze elmarad az alap- 

piramisé mögött. A c(001) és az aránylag erősebben kifejlődött és nagy 

lapokkal képviselt d(102) közötti kombináció élet egy, a goniométerben 

erősen fölcsillanó reflektáló csik tompítja, melyben az anglesitre eddig 

még le nem írt új formát találtam, melyet azonban az anglesittel iso- 

morf többi sulfátnál már észleltek. Ez a lap a ac(105). 

Az egyik kristályon látható még a 4(012) is, de ez a lap nem ad 

olyan fényes és tiszta reflexet, mint az anglesitlapok általában, hanem 

kissé homályos és a függélyes rostozottság miatt kissé széthúzódó. 

A mérési adatokat a következőkben adom : 

Mért : Számított : 

m.am HOST 76716" 760716 

7 210. 210 499597 429951 44" 

m.) TO 210 16742" 167428" 

Z OSZT 955301 255301 

( ÜS001 64930" 64930" 

1 1402442 43746 43946" 
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Tá 112. 001 46914 46914 

[ACT A 102. 102 78945 78945" 

Gas 102. 001 B0RADK sad 

CS 001.105 18215" TS 

GAGt/ 05102 JSGZG DI AGTHONM 

0.90X 105.105 36930" 36230"20" 

4.4 012. 012 65936" 65737" 
do 012.001 32748 32748 

Számításaim alapjául itt is a  KokscHaRow-tól! megállapított 

tengelyarányból számítottakat vettem, miután ezekkel a mért szögek 

megegyeznek. 

III. Rutil Minas Gerzesből. 

Braziliának erről az ásványokban kiválóan gazdag területéről 

SCHRAUF ? írt le Capao do Lane és Boa Vistából való juxtapoziciós hár- 

mas rutil ikerkristályokat. E termőhelyen a rutil aranytartalmú guarc- 

telep teléren található. ScHRAur megjegyzi, hogy ez jellemző előfordu- 

lási módja a Minas Geresből való rutilnak. 

A tőlem megvizsgált kristályok mindegyike a másodrendű prisma 

a (100) szerint erősen megnyúlt oszlopokat alkot. Hosszúságuk 6 mm-től 

2 em-ig változik. Színük áteső fényben szép vörös és áttetszők, ráeső 

fényben feketék. E kristályok különösen azért érdekesek, mert nem ikrek, 

hanem egyszerű egyének és a ScHRAurtól leírt ikerkristályoktól abban is 

különböznek, hogy míg ő lapokban szegénynek nevezi a minas-geresi 

rutilt, addig a tőlem vizsgált kristályok formákban gazdagabbak. 

Az alábbiakban összefoglalom a minas-geresi rutilon észlelt for- 

mákat : 

prismák: —m(110) co P 

a (100) co Pos 

1210 Pa 

2 (410) co P4 

310 oP 3 

Kr (540) cc P"/ 

MF (920) oo P"/a 

piramisok: s(1I) P 

z(OZS3IP fe 
eAOAJN Po 

1 Min. Russl. 1853. I. 34; II. 167. 

LAxG: Dbr. Pogg. 108, 444. 

2 SCHRAUF: Groths Zeitschr. IX. 460. 
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A kombinációkat 5., 6. és 7. ábrán rajzoltam le. Ezek szerint 

sohasem hiányzó főalakok : 

e(101) P os 

a (100) cs P 00 
SANT KÉP 
UZNO esta 

1 (310) os P3 

ax (410) co P4 

Az 5. ábrán eme formákból alkotott kombinációt látunk. A pira- 

misok öve igen jól van kifejlődve. A lapok éles, határozott reflexet ad- 

nak. A piramisok közül a másodrendű piramis e(101) a prismák közül 

a másodrendű prisma a(100) a főalak. A többi forma csak kisebb lappal 

van képviselve. Az 5. ábrán föltüntetett kristályon az alappiramis 111 

is elég nagy lapokkal látható. Nagyon határozott reflexet ad az x(410), 

míg a prismaövben megjelenő többi lap a prisma rostozottsága miatt 

csak harmadrangú reflexszel mérhető. E lapok többnyire csak keskeny 

tompító csik alakjában csillannak föl a goniométerben. 

A 6. ábrán látható kristályon az előbbi formákon kívül észlelhet- 

jük még a 2(321)-t is. Az alappiramis lapjai itt már kisebbek. Az i(210) 

és az m(110) között egy erősen csillogó kis tompító sáv jelenik meg, 

mely megmérve K" (540)-nak bizonyul. 

A 7. ábrán lerajzolt kristály igen hosszú, majdnem tűszerű. Az alap- 

piramis egész jelentéktelen kis lap, de különösen jól domborodik ki a 

2 (321). A nagy lappal képviselt x(410) és a(100) kombináció élét egy 

a rutilra nézve szintén új forma tompítja az MC(9209. 

A tengelyarányok megegyeznek a Minnektől? közölt tengelyarányok- 

kal. a: c— 1 :0-644154. A szögmérések a következő eredményt adták : 

Mért : Számított : 

e.e! 101.101 GHN32 (Gő d a 

e.e TOK 45097 4502 

(S TOAL a dálati I8-I5I Fej DO 

esz ÜNNNSZDT 41945" 41945" 

ho A BAL 13947 MAZ 

rés SZAT 6116 01.06 

z.m SSL 95945 95"45"/2 

e.d 101.100 07/701lbösl OZENVOI 

3. a 410. 100 14." 14944/2" 

1 Új forma. 

2 Phil. Mag. 1840, XVII. 268. 
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Mért : Számított : 

Vet 206100 96736 96934 

a... KK 100. 540 38032 387392 

a.m 100.110 45" 459 

dal 100. 130 TS MS 

a.M 100 . 920 12930" 1 24261 ll 

5 AS Ia ASATTGTÁ 90-99 DOA2/at 

SS TELNEK 84939" 84939" 

e.m TOLÓ 67730 SZ301 

s.m TEST 47941 47941 30" 

Az itt fölsorolt méréseket két távcsöves reflexiós goniométerrel 

eszközöltem és az ellenőrző számításokat a gömbprojectio segélyével 

végeztem. 

Végül pedig hálás köszönetet fmondok dr. KRENNER JózsEF tanár 

úrnak úgy nagybecsű tanácsaiért, melyekkel vizsgálataimnál támogatott, 

mint a vizsgálati anyagért, melyet főleg a Magyar Nemzeti Múzeum 

ásványtárának gyüjteményéből bocsátott rendelkezésemre. 

PYRIT FACEBAJÁRÓL. 

DR. MaAuxgirz BéÉLÁtól. 

A facebajai tellurittel kapcsolatban KRENNER Józser ! röviden emlí- 

tést tesz e pyritelőfordulásról is. A tőle megvizsgált kristályok több 

tekintetben voltak feltünőek. Két kristálytypust tudott megkülönböz- 

tetni. Az egyik typust a telluron fennőtt kristályok képviselik. Ezeken 

gyakran a (211) ikositetraeder az egyedüli forma és csak elvétve ész- 

lelhetők az (111), (1001, (522) és (311) formák igen apró lapjai; a 
másik typus csakis a (201) és (211) formákat tünteti fel. 

Böckn Hugó bányatanácsos szíves volt több facebajai pyritkris- 

tályt rendelkezésemre bocsátani; ezeken újabb typusokat és formákat 

észlelhettem. 

A kristályok mind kitünő fényes lapokkal képződtek ki. A leg- 

gyakoribb typust a 2. ábra mutatja be. E typust az jellemzi, hogy a 

(2104 pentagondodekaéder, a hexaüder és az oktaüder nagyjában egyen- 

súlyban van kifejlődve; e typus tehát az ú. n. középkristályokhoz 

közeledik. 

1 Természetrajzi Füzetek. 1886. X. 81. (Zeitschr. Kryst. XIII. 69.) 
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A második typust az 1. ábra matatja be; ez már jóval ritkább. 

Uralkodó alak a pentagondodekaéder 1210], melynek trigonalis éleit a 
1811), 1522) és (211) ikosítetraéderek apró lapjai tompítják. Ezen 

typusu kristályok egyikén, igen keskeny sávok alakjában a 13127 nega- 

tiv dyakisdodekaüder lapjai is ki voltak fejlődve. Jellemző az (522) 
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ikositetratder jelenléte, mely két zóna ú. m. [210. 102] és (311. 211] 

kereszteződésében fekszik. 

A harmadik typust a 3. ábra tünteti elő. Uralkodó alak megint a 

pentagondodekaüder; rajta kívül a hexaöder, az oktaüder és a (4327, 

1321) dyakisdodekaüderek vannak képviselve; utóbbi két forma lapjai 

csak igen keskeny sávokat alkotnak. 

A facebajai pyrit összes formái tehát a következőek : 

a e o n s s 

fi 1 f 1 jJ Vt 9111 fz99l faggl 19911 f ot Jfa19l (100) (111) (2104 (2119 (5221 (311) (821) (4824 (312 

Ezek közül az utolsó három e lelőhelyről eddig ismeretlen volt. 

Az oktaüder lapjai néha erősen rostozottak; a rostok párhuzamosan 

haladnak a pentagondodekaéder, illetőleg a hexaéderrel való kombináció- 

élekkel. 
Ikerkristályok is vannak, még pedig a vaskeresztikertörvény sze- 

rintiek. A penetráció azonban nem teljes; egy ilyen összenövést mutat 

be természetes kifejlődésben a 4. ábra. : 

A MESTERSÉGES WOLLASTONITRÓLT.. 

Dr. MauRgirz BéÉLÁ-tól. 

[Megjegyzések cSz. SzarHmágY Lászró: A wollastonit és mesterséges előállításav 

című értekezéshez]. 

A Földtani Közlöny XXXIX. kötetének 280—3. oldalain Sz. SzarH- 

máRgy Lászró úr aA wollastonit és mesterséges előállításai címen a 

wollastonit mesterséges előállításának egyik módját írja le. Ez eljárás 

igen egyszerű: tiszta Ca0O-t és S7O.-t a GCaSi0, képletnek megfelelő 
arányban (1:1) összekever és DEvILLE-féle kemencében kellő hőfokon 

(1730 €") összeolvasztja a keveréket. Az olvadék lehűléskor szerinte 

mint wollastonit kristályosodik ki; fajsúlyát 18 C"-nál 2901-nek találta ; 

keménysége a kvarcénál nagyobb. A kristályos tömeg összetételét ter- 

mészetesen a CasSiO, képlet fejezi ki, mert hiszen a keveréket annak 

megfelelően állította elő. A chemiai összetételen, keménységen és faj- 

súlyon kívül egyéb tulajdonságot nem említ és nem is vizsgált meg. 

A wollastonit mesterséges előállításáról szóló terjedelmes irodal- 

mat nem ismerteti. 

SzaTHMÁRY dr. úr szíves volt a tőle előállított wollastonitból egy 

kis darabkát közelebbi vizsgálatra rendelkezésemre bocsátani. 
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Mielőtt ennek eredményére áttérnék, röviden ismertetni fogom az 

eddigi irodalmat, mely a wollastonitról és főkép annak mesterséges elő- 

állításáról szól. 

A calciummetasilikát — CaSij0, dimorf vegyület, vagyis kétféle 

modifikációban ismeretes. 

18 

Egyhajlású módosulat — wollastonit. Kristályosodik az egyhajlású 

prizmás osztályban: a :b:ca 10525 : 1 : 09694, 9 — 957245. A ha- 

sadás (1004 és (001) szerint tökéletes és (101) szerint kivehető. Kettős- 
törés negativus; 1010) az optikai tengelysik; az 1. biseectrix a c ten- 

gellyel a hegyes ? szögben 127-nyi szöget alkot; 254 — 70740" vörösre, 

69" zöldre és 68724." ibolyára ; sárga színre : ,a—1619—1"621, 0—1-632— 

1633 és 7—1634— 1635. A keménység a 4—5 fok között ingadozik. Faj- 

súly TsSCHERMAK szerint 2-921, ALLEN és WhnHiIrE! szerint 2:912—2-915. 

16 

Hatszöges módosulat; a természetben ismeretlen. Kristályosodik a 

hexogonális rendszerben. Fajsúlya Vocr? szerint 2:86, DoELTER? sze- 

rint 2-88—2:90. A kettős törés pozitív; w—1 615 és £—1"636. 

Az egyhajlású módosulat vagyis a wollastonit mesterséges elő- 

állításáról szóló régibb adatok Vocr" szerint mind bizonytalanok; ré- 

gebben csak a hexagonális modifikációt sikerült előállítani. Újabb, tel- 

jesen megbízható adatok a következők : 

a) Hussax? utasítása szerint a wollastonitot SúHUMACHER. állította 

elő. Oldószerül 3(Na,O .SiIO,) 4 (Cs0 . B,O,) összetételű üvegolvadék 

szolgált, amelyben CsSi0O.-at oldott fel; a hatszöges és egyhajlású mó- 

dosulat egymás mellett keletkezik. 

b) Vor" svédországi (Högfors- és Tansá-ról származó) salakokban 

találta a wollastonitot, ahol a kristályai salaküvegbe voltak beágyazva. 

c) HrsERgpey" a pribami salakban mérhető makroskopikus kristá- 

lyokat talált, ugyancsak a hatszöges módosulat társaságában. 

1 ALLEN és WHITE: Amer. Journ. Sc. 1906. (4) 22. 385. 

2 Vor: Mineralbildung in Sechmelzmassen (Arch. f. Math. og. Naturvid. 

13—14.). Kristiania 1892. 71. 

Die Silikatschmelzlősungen I. (Vidensb. Selsk. Skr.), Kristiania 1903. 45. 

3 DoELTER: Neus Jahrb. f. Minerologie ete. 1886. 1. 119. 

4 Vor: Mineralbildung in Schmelzmassen. Kristiania 1892. 1. 65. 

5 Hussak: Verhandl. d. naturhist. Vereins Rheinl. Bonn 1887. Corr.-BI. 97. 

CG VOGT HÉ erpag: 105 

7 HEBERDEY: Zeitschr. f. Krystall. 1596. 26. 22. 



398 Dr MAURITZ BÉLA 

d) ALLES és WnHirE! maguk állították elő a wollastonitot. A SZ0,-ot 
és CaCO,-ot 1: 1 arányban üveggé olvasztották és gyorsan lehűtötték ; 
ekkor a wollastonit rostos halmazokban keletkezett. 

e) Ugyancsak ALLEN és WHITE? apró makroskopikus, mérhető 

kristályokban is előállították a wollastonitot. A hexagonalis modifikációt 

800—900 C"-nál olvasztott calciumvanadátban oldották, e hőfoknál az 

egyhajlású módosulat állandóbb. 

f) Mogozewicz? mészben gazdag (mesterséges) üvegben találta a 

wollastonitot. 

A hatszöges módosulatot sokkal könnyebb előállítani. Ha (-aO-t 
és S7O,-t 1:1 arányban összeolvasztunk vagy a természetes wollasto- 

nitot átolvasztjuk, akkor a hatszöges módosulat keletkezik; ennek tulaj- 

donságait DoELTER " tanulmányozta pontosabban. Előtte már BoURGEoIs? 

és LECHARTTER " is előállították. Újabban a salakokban DoELTER és VoGTr 

e módosulatnak centiméternagyságú kristályait is találták; de ezeken 

kívül is e módosulat már régóta ismeretes KocH," SCHNABEL" és HAus- 

MANN? adatai szerint a következő salakokból: Sayner Hütte, Borbeck 

(Westfália), Charleroy (Belgium), Anina (Magyarország) és Svédország- 

ban Tansa, Björnhyttan, Forsbacka, Söderfors és Edsken. 

A rendelkezésemre bocsátott anyag minden tekintetben teljesen 

megegyezik a hatszöges módosulattal. Keménységét SzATHMÁRY dr. úr 

tévesen határozta meg, amennyiben az nem nagyobb a kvarcénál, 

hanem az apatiténál igen kevéssel nagyobb, az amfibolénál kisebb (tehát 

kevéssel 5 fok fölött van). 

Ennélfogva a SzarHMÁRY úrtól előállított kristályos anyag nem 

wollastonit, hanem a CaSiO,-nak hatszögű módosulata; olyan mester- 

ségesen előállított vegyület, melyet már 1822 óta sokszor megfigyeltek 

és sokszor elő is állítottak. 

ALLEN-WHITE: Amer. Journ. Sc. 1906. (s). 21. ss. 

ALLEN- WHITE : Il. c. 

MoRgozEwIicz : Tschermarkis Min. petr. Mitt. 1898. I8. 125. 

4 DoELTER: Neues Jahrb. f. Mineralogie ete. 1886. 1. 119. 

5 BoURGEOoIS: Bull. soc. min. Paris. 1882. 5. 13. 

6 LECHARTIER: Compt. rend. 1868. 67. at. 

: KocH: Beitr. Kenntn. krystallis. Hüttenproducte, Göttg. 1822. 40. 

S SCHNABEL: Pogg. Ann. 18551. 84. 158. 

9 HAusMaNsws: BEisenhochofenschlacken, Gött. Ver. Bergmiünn. Freunde 1854., 
6., Heft 3. 



MEGJEGYZÉS DE MAURITZ BÉLA 
, A. MESTERSÉGES WOLLASTONITRÓL" CÍMŰ ÉSZREVÉTELÉRE. 

Dr. Sz. SzarHmáRry LáÁsSzLó-tól. 

Tisztázzuk először azt a fogalmat, vajjon mi az a wollastonit. 

A wollastonit a kalciumnak metakovasavas sója. Akár mesterségesen 

előállítottról legyen szó, akár a természetben előfordulóról, mindenféle- 

képpen metakovasavas só. Hogy kétféle módosulata van, az mit sem 

változtat a dolgon. Hiszen a kén több módosulatban fordulhat elő, 

azért senkinek sem jutott még eszébe, bármelyiket is nem kén- 

nek tartani. Vagy ilyen a szén, szelén stb. Ez tiszta dolog. 

Hogy a hatszöges formáról és nem másról van szó, azt mindenki 

tudja, hiszen az általam előállított wollastonit keménysége a guarcéhoz 

áll közel, a természetesé pedig a fluorit és apatit között van. Sőt ha 

dr. MauRirz figyelmesen olvasta volna cikkemet, a következő sorokat 

is láthatta volna: xfizikai sajátságai, a keménység kivételével 

eléggé megegyeznekv stb. Tehát, hogy milyen formáról volt szó, az 

egy pillanatig sem lehetett kérdéses. Az általam előállított wollastonit 

az üveget erősen karcolja, tehát keménysége jóval az üveg kemény- 

sége fölött áll, tehát a guarcéhoz áll igen közel. 

Cikkemnek célja volt összehasonlítást tenni, főleg kémiai 

szempontból egy természefes és egy mesterséges wollastonit 

között. Ezt a cimben is kifejeztem. Épen ezért mindenkitől ismertnek 

teteleztem föl az irodalmat, mert ha azt mind fölvettem volna, ami 

róla eddig írásban megjelent, akkor többet fölsorolhattam volna, mint a 

mennyit Groth: cChemische Krystallographiev (II. Teil. 237—238. lap) 

című munkájában fölemlít, ahonnan MavuRirz dr. úr is adatait vette. 

Céltalan dolgot tehát nem végezek, mert az összehasonlításnak nem 

célja a szakirodalom ismertetése. Azt pedig, hogy a mesterséges wol- 

lastonitot én állítottam volna először elő, egy árva szóval sem mond- 

tam és tiltakozom az ellen, hogy cikkembe efféle dolgot magyarázzanak. 

A dolog úgy vélem tiszta, ez egyúttal végszavam is. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 
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Barton emeletbeli nummulites-es mészkő előfordulása a Gellért- 

hegyen. A Gellérthegy geologiai viszonyainak ismertetői: BEUDANT, SZABÓ 

JózsEr és Hormanwx KáRorY egybehangzólag azt állítják, hogy a Felső-Trias 

dolomitra közvetlenül a Felső-Eocénbe tartozó bryozoumos márga, illetőleg 

az ezzel kapcsolatban fellépő s vele egykorú kövületmentes szarukőbreccia 

telepszik. Ennek megfelelőleg a Budapest környékéről kiadott geologiai tír- 

képeken is a dolomit és az Alsó-Oligocén budai márga területe közt csak a 

Priabonien (bryozoumos márga) szinét látjuk föltüntetve. Ma a Gellérthegy 

jobban hozzáférhető lévén, sikerült konstatálni, hogy a fellegvár alatt a dolo- 

mitra közvetlenül a Barton emeletbeli orthophragminás és nummulites-es 

mészkő telepszik csekély, mindössze 5—-G m vastagságban. Ez a mészkő egyes 

padjaiban kevesebb, nagyobb részében azonban igen sok szarukódarabot tar- 

talmaz, olyannyira, hogy a mészkarbonát helyenként csak mintegy a szarukő- 

törmelék cementanyaga szerepel. Vannak viszont bár alárendelten — egé- 

szen tiszta szarukőmentes sárgásfehér mészkőrétegek is. Tehát az uralkodó 

kőzet teljesen megegyezik azzal a kőzettel, mely a hármashatárhegy-mátyás- 

hegyi vetődött rögsorozatban a Barton emeletbeli mészkő legalsó. a dolo- 

mitra települt rétege gyanánt már régóta ismeretes. Megjegyzendő, hogy az 

aránylag kis előfordulásban a kőzet minősége, szarukőtartalma s ezzel kap- 

csolatban faunája (úgy a kövületek száma, mint fajok dolgában) is gyorsan 

változik. 

Vannak benne : Orthophragmina Pratti Micn. sp. (— Orbitoides papyracea, 

Boub.), Nummulites ( Bruguieria) intermedia p ARcn., egy vonalozott nummuli- 

tes faj, Operculina ammonea LUexm., Serpula sp., Bryozoumok, Echinanthus sp., 

Pecten sp. töredékei, továbbá a tisztább mészkőféleségekben a Lithothammium 

numimuliticum GüMB. Délnyugatra a fellegvártól, a hegylejtőn lévő kőzetben, 

melyben uralkodik a szarukőtörmelék s a mészkő csak cementanyagul szolgál, 

csak nummulitesek átmetszetei ismerhetők föl. 

A leirt kőzetek fölé telepszik a Gellérthegy fölső részén a meredek 

sziklatömböket alkotó vörhenyesbarna, vagy sárgásbarna, guarcos kötőanyagú 

kövületmentes szarukőbreccia, mely azonban csak egész lokális parti képződ- 

mény lehetett, mert DNy. felé a nummulites-es mészkő fölé már közvetlenül 

1 E címen állandó rovatot létesítünk közlönyünkben dr. SCHAFARZIK FERENC, 

társulatunk másodelnökének indítványára. Célunk ebben olyan apró geologiai és 

paleontologiai megfigyeléseket közölni Budapestről és környékéről, melyek egyébként 

feledésbe mennének, míg így, ha mozaik módon összerakjuk, lassankint kiépül 

Budapest környéke geologiai fölépítésének teljes, lebetőleg a legapróbb részletekbe 

menő ismerete. Szerk. 
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a szintén csak csekély vastagságú (3—4) m bryozoumos márga telepszik, igen 

sok kövülettel, a mely fölött viszont a gellérthegyi új vízmedence területén a 

budai márga, majd a kiscelli agyag következik. Ellenben a Gellérthegynek a 

Ferenc József-hid felé eső részén, úgy látszik, a dolomitra közvetlenül a szarukő- 

Dbreccia telepszik jóval nagyobb vastagságban. Itt sikerült dr. KocH A. egyet. 

tanár úrnak évekkel ezelőtt egy Pecten biarritzensis DARcH. példányt, ma- 

gamnak pedig rossz megtartású Bryozoumokat lelni ebben a kőzetben. SzaBó J. 

egy közbetelepült elguarcosodott rétegből ePectent, Cidarist, Spatangot és Or- 

bitoidokats említ közelebbi meghatározás nélkül s a aNummulitmészrétegek 

csoportjás-ba sorozza ezt a képződményt, mely szerinte valószinűleg eredeti- 

leg szintén mészkő volt. (Ezt a réteget ma már nem sikerült föllelni.) 

Kiemelendő, hogy Hormawsw K. e szarukőbrecciáról szólva — bár a 

Priabonienbe sorozza — nem tartja kizártnak, hogy még a Barton képződ- 

ménye legyen. Miután a szarukőbrecciát az említett nummulites-es képződmény- 

nyel sokkal szorosabban látom összefüggni, mint a Bryozoumos márgával, ezt, 

a többi hasonló természetű előfordulással (Farkasvölgy) együtt a Barton 

emelet egy lokális parti faciesű képződményének volnék leginkább hajlandó 

tekinteni. Dr. ScHRÉTER Z7. 
x 

A budai hegyek legrégibb képződménye, a mint azt már PETERS KÁROLY 

és HorMmaNN KÁáRony kimutatták, a mátyáshegyi szaruköves, calciteres sárgás- 

barna mészkő, melynek nagyobb elterjedését a Hármashatárhegy ÉK-i lejtőjén 

s a hidegkúti Kálváriahegy B-i és K-i oldalán Lóczy LaJos konstatálta. Miután 

ennek a mészkőnek települése sehol sem egészen világos, némelyek a jura- 

időszak képződményének tartották egy ideig, míg DLÖRENTHEY IMRE annak a, 

triászba való tartozását kétségen kívül igazolta! A csővári röghegyek terü- 

letén Vapász s a Vérteshegységben saját megfigyeléseim teljesen megerő- 

sítik ezt a fölfogást. Vapász kimutatta a csővári rögökben, hogy ott a fő- 

dolomit fekvőjét szürkés és sárgás mészkövek teszik, melyek elég bő, a raibli 

rétegekével rokon, faunát tartalmaznak.? Magamnak a Vértesben, Csákberéyn 

mellett sikerült a budapestvidéki mészkövekkel teljesen azonos petrográfiai 

minőségű mészkövet fölfedezni, mely egy hosszanti, eocénelőtti vetődési- 

vonal mentén, határozottan a dolomit padjai alá dűl, tehát annak fekvője. Itt 

kövületeket is elég nagy számban sikerült lelnem. Leggyakoribb köztük egi 

Loxonema sp, mely a st.-caniani rétegekből leírt egyik fajjal lesz azonos, 

vannak továbbá egyéb gastropodák és kagylók. melyeknek egy része új faj- 

nak fog bizonyulni. (Ez előfordulás geologiai viszonyainak és faunájának le- 

1 Dr. LŐRENTHEv IMRE: Vannak-e juraidőszaki rétegek Budapesten? Földt. 

Közl. 1907. XXXVII. 359. Itt erre a kérdésre vonatkozó egész irodalom föl van 

említve. 

2 L. Földt. Közl. 1908. p. 369 a Társulat 1908. évi május hó 6-án tartott 
szaküléséről szóló jegyzőkönyvét s VApásznak közelebb a csővári röghegyekről meg- 

jelenendő monográfikus munkáját. . 

97r 
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írását legközelebb TAEGERrel együttesen fogjuk közrebocsátani.) Lóczy Lasosnak, 

a Földtani Intézet igazgatójának véleménye szerint a szóban forgó képződ- 

mény a raibli rétegekkel azonosítható. 

Miután a budai hegyekhez legközelebb eső két helyen az egészen azonos 

habitusú mészkőnek a fődolomit alatt való fekvése kétségen kívül konstatál- 

ható és azoknak kora és faciese a lelt kövületek alapján elég biztonsággal 

megállapítható ; azt vélem, hogy a budai hegyeknek szóban forgó mészkövét 

másnak, mint a keuper raibli rétegek :guivalensének, nem tekinthetjük. 

Megjegyzendő, hogy BöckH JÁNos és dr. SCHAFARZIK FERENC ezt a mészkövet a 

Bakony Daonella Lommeli WrIssm.-t tartahmazó füredimészkövével állították 

párhuzamba.! SCHRÉTER ZOLTÁN. 

IRODALOM. 

A magyar királyi Földtami Intézet évi jelentése 1907-ről. 

(Egy táblával.) 

Magyarul megjelent 1909 januárius havában. 

1. Dr. Szorracn Tamás: Igazgatósági jelentés. 7—29. oldal. 

Böckn János intézeti igazgatásának 25 éves évfordulóját ünnepelte ez 

évben, ezzel kapcsolatban a jelentés hosszasabban foglalkozik az Intézetnek 

utolsó 25 éves történetével. A hegyvidéki földtani fölvételeknél 1907-ben 

2402:288 km?-nyi területet dolgoztak föl, azonkívül 195816 km?-t reambuláltak 

a részletes agrogeologiai fölvételek pedig 1586-929 km?-rel haladtak előre. Vé- 

gül a tözegkutatások körülbelül 50,132 km?-nyi területre terjedtek ki. Nagyobb- 

szabású kőszén és kálisó kutatásokat is végeztek ebben az évben, mig a pet- 

roleum kutatás szünetelt. 

2. Dr. Posewirz TivapaR: Dolha és vidéke Mármaros megyében 
30—37. old. és a haimadkori dombvidék Káposztafalu és Igló között 

Szepes-megyében. 38—40. oldal. 

Szerző a fölvételi idő első felében Mármarosmegyében végzett fölvételt. 

A terület fölépítésében jura, kréta, oligocén vesznek részt, a völgyek 

mentén azonkívül sok helyütt ó-diluviális kavicsterraszok vannak. A ju- 

1 Dr. SCHAFARZIK FERENC: Budapest és Szentendre vidéke. Térképmagya- 

rázat. Budapest 1902. 14. oldal. 
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rát szirtes mészkövek képviselik, melyek világos színűek, fehéresek, szürkék ; 

e mellett helyenkint mészkőkonglomerátum is található. A terület krétakép- 

ződményei alsó- és fölsőkrétára tagolódnak; mig előbbi csak igen alárendelten 

szerepel agyagpalák, palás homokkövek s márgás meszek alakjában, addig a 

felső kréta igen nagy elterjedésű, még pedig túlnyomólag konglomerátumos 

kőzetek alakjában van meg. Az ennél fiatalabb képződmények az alsó oligo- 

cénbe tartoznak. Északon fekete menilites agyagpalák uralkodnak, délfelé 

fokozatosan homokkövek nyomulnak előtérbe a nélkül, hogy a menilitpalák 
teljesen eltünnének. 

A fölvételi idő második felében Igló környékének fölvétele került sorr.a 

Jít fölső triászszal, fölső eocénnel és ó-alluviummal találkozunk. 

A felső triász mészkövekre konglomerátumos kőzetek, majd homokkövek, vé- 

gül márgás agyagpalák következnek, melyek valószínüleg felsőeocénkorúak. 

0-alluviális képződmények Igló mellett, továbbá Káposztafalu és Savnik kö- 

zött vannak. 

3. Dr. Böckn Hugó: Néhány adat a Sziliczei mészplateau is- 
meretéhez. 41—44. oldal. 

HE jelentés a szilicei mészplateaunak főként tektonikai ismeretét gyara- 

pítja. A fönsíkot fölépítő triaszkőzetek redőzöttek ; széles, lapos synklinálisokat 

és meredekebb antiklinálisokat formálnak. E mellett vetődések is vannak, 

melyekkel ércelőfordulások függnek össze (cinkérc Pelsőcardón). Szerzőnek 

csak a werfeni palát sikerült élesen kiválasztani, ez két szintre tago- 

lódik. Fölötte lemezes, szintén alsó triaszkoru meszek következnek, majd 

mészkő és dolomitsorozat, melyben benne van a középső és fölsőtriász 

A. sort fölfelé kösszeni rétegek zárják be. A mezozoos képződményeken 

kívül még pliocen és részben diluvialis kavics és törmelék lerakodások 
figyelhetők meg. 

4. Dr. Viráris Isrvás: A Bodva-Tornaköz földtami viszonyai. 
45—58. oldal. 

Kisebb foltocskákban fekete agyagpala lép föl a területen, melyet a 

wieni földtani intézet részletes térképe liásznak jelöl, míg szerző ezeket a 

dobsinai palákkal való kőzettani megegyezésük alapján alsó karbon koru- 

aknak veszi. Ide tartoznak világos, kristályos-szemcsés mészkövek is. A kar- 

bon fölött Bodvaszilas mellett szürke és vörös guarcitkonglomeratumok mu tat- 

koznak, melyeket szerző a paleozoikum és mezozoikum határára tesz. Az alsó 

triászban szerzőnek kövületek alapján sikerült kimutatni a seisi és ca m- 

pili rétegeket ; előbbit vörös homokkő és Zöldes csillámos agyagpala s márga 

képviselik, utóbbit lemezes márgák és meszek, helyenkint dolomitos meszek. 

Ezekre a kőzetekre sötétkék, néha bitumenes mészkő következik, mely a 

középső triászba sorolható, mig fölötte itt-ott világosabb, szürkés, tömött fölső 

triasz mészkő van. A triasztérszin mélyedéseit neogén kavics és homok tölti 
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ki, mely valószínüleg pliocén korú. A diluvium ba mésztufa s kavics le- 

rakodások tartoznak. 

5. Dr. Szorracn Tamás: Borgóbesztereze község kolibicai részének 
és Marosborgó község közvetlen környékének geologiájához (Beszterce 

Naszód vármegye). 59—62. oldal. 

A terület legrégibb szálban megtalált képződménye szürkés márga, mely 

homokkővel váltakozik. Ez bizonyára olig o cé nkorú bár kövületek nem talál- 

koztak benne. Ezt az oligocént andesitek törték át, melyeknek konglo- 

meratuma, brecciája építi föl a terület legnagyobb részét. Az említett képződ- 

ményeken kívül már csak diluvium és alluvium szerepel. 

6. Dr. Kapic OrrokáR: A Maros balpartján Radulesd, Bojabirz 
és Batrina környéken elterülő hegyvidék geologiai viszonyai. 63—68. 

oldal. 

A terület legelterjedtebb kőzete a phillit, mely a magashegységben 

uralkodó. Az előző évben Fölsőlapugynál észlelt palaeozoikus mészkő, 

guarcit és pala az idén bejárt területen is megvan kisebb-nagyobb foltok alak- 

jában. A mezozoikumot krétaidőszaki homokkövek s alárendelten közbetele- 

pült márgák és agyagok képviselik; szerző maga ezekben ugyan nem talált 

kövületet, régebbi irodalmi adatok szerint azonban cenoman kövületeket 

tartalmaznak. A méditerrán ugyanoly kifejlődésű, mint a tavalyi fölvételi 

területen, de fölötte ítt szármáti üledékek következnek, melyek kavicsból 

épülnek föl. Igen alárendelt a diluvium és alluvium s csekély a szerepe 

az andesitnek s tufájának. 

7. Dr. SCHAFARZIK FERENC: Nyiresfalva és Vaspatak környékének 
geologiai viszonyai Hunyad vármegyében. 69—80. old. 

A területen kristályos palákat, fölső kréta és fölső mediterrán üledé- 

keket, granitot és porphyritot talált. A kristályos palák a II. és III 

csoportba tartoznak s gyakran tartalmaznak mágnesvaslencséket, melyeket 

több helyütt kutatnak is. A fölsőkrétának mindaz a három emelete megvan, 

melyeket az előző évi jelentés kimutatott. A turont sötét, tömött mészkő 

képviseli. E fölött agyag, homokkő és konglomeratum következnek, melyekben 

édesvízi maradványok találhatók. Báró Nopcsa nézetéhez csatlakozva szerző 

ezeket a daniai emelet tavi faciesének tartja. Mint a tavaly bejárt terü- 

leten, úgy az idén is szénnyomok mutatkoztak ebben a képződményben. 

A kristályos palák keleti szélén a danien alatt turon helyett cen om an talál- 

ható. A turon után a terület csak a fölső mediterránban került újra 

tenger alá. Kövületben gazdag mediterrán van Rekettyefalva környékén, a 

hol agyag, homok és lajtamészkő szerepelt. Ezeken az üledékeken kívül gr a- 

nit és porphyrit is van a területen. 
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8. Dr. Párnry MóR: A Maros völgyének jobboldala Algyógy  kör- 
nyékén. 81—87. old. 

A terület legrégibb képződménye kérdéses k arb on-időszaki agyagpala 

és mészkő porphyroid betelepülésekkel; erre — valószínüleg diskordánsan — 

per m-időszaki durva homokkő és konglomerátum következik. A Rozipatak 
völgyében sötét lemezes mészkő van, melynek települési viszonyai nem lát- 

hatók s így triász kora kétes. A jurát tithonmészkő képviseli. Igen nagy 

szerepe van a területen e krétának, melynek úgy alsó, mint felső része 

megvan. Előbbi mészkő s alul agyagos iszapból áll; a mészkő helyenkint or- 

bitulinákkal van telve. A fölső kréta alsó része gosaufacies, a turon és senon 

határára teendő. Ezen felül megvan az alsó és felső senon is. Közvetetlenül 

a karbonra helyenkint laza homokkövek s konglomeratumok települtek, 

melyeket báró Nopcsa pliocennek tekintett, mig szerző egyes kövületek alap- 

ján feltételesen a danienhez teszi. A mediterrán két faciesben szere- 

pel; egyfelől kavics, kavicsagyag és agyagpalával találkozunk, másfelől — a 

Marosvölgy peremén — sárga homok laza homokkő képviseli ezt az emeletet. 

Az üledékek sorát diluviális és alluviális kavics és mésztufa zárja be. A vul- 

káni működés e területen porphyroidot augitporphyrittufát és 

brecciát és dacitot eredményezett. 

9. Hanavárs Gyura: Kisenyed—Szelislye—Keresztyénsziget kör- 
nyékének földtani alkotása. 88—92. old. 

A tavaly fölvett területről a középső csoport kristályos palái a 

most bejárt területre is átnyúlnak, azonban itt a mult évi jelentésben említett 

porphvyráttörések jóval ritkábbak; egyetlenegy ilyen dykot sikerült kimu- 

tatni. A paleozoikum és mezozoikum a területen hiányzik, a legrégibb üle- 

dék mediterrámnkorszakú, melyre s ar m a t a rétegek következnek. A domb- 

vidék legnagyobb részét pannon képződmények borítják, melynek legalsóbb 

részét a medence belsejében kék és sárga agyagmárga teszi, mig a partok 

felé durvább homokrétegekkel találkozunk. Fölfelé aztán úgy a medencze bel- 

sejében, mint a szélén, a rétegek anyaga mindinkább durvább lesz; előbbi 

"helyen most már homok, utóbbin kavics rakódott le. Szelistye—Szecsel táján 

diluviális tavi üledékkel, másutt ugyanolyan korú kavics terraszokkal talál- 

kozunk. 

10. T. Rorm LaJos: Az erdélyrészi medencze geologiai alkotása 
Zsidve, Felsőbajom és Asszonyfalva környékén. 93—99. old. 

A terület legrégibb képződménye alsó pan n o nkorú, felsőpannon csak 

alárendelten szerepel; az alsópannon képződményben sok helyütt gyűjthetők 

kövületek, szerző mintegy 15 fajt sorol fel, melyek közül Congeria banatica 

R. HoERgw a leggyakoribb. A diluviumot homok, helyenként babérces 

agyag és mésztufa teszi. 
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11. RoztozsNIK PáL: Az óradnai bányavidék geologiai viszonyai. 

100—122. old. 

A jelentés igen részletesen ismerteti a terület kristályos paláit. 

Az alsó csoport főként csillámpalákból, phyllitekből áll, közbetelepült mész- 

kövekkel. Ezek a kőzetek általában sok graphitpigmentet tartalmaznak. A kö- 

zépső csoportban tömegesen lépnek föl kristályos szemcsés fehér mészkövek, 

melyek bányászati szempontból igen fontosak. Végül a felső csoportra ala- 

csony guarc- s általában nagy gránát-tartalom jellemző. Üledékes kőzetek kö- 

zül előfordulnak kérdéses krétaidőszaki márgás kőzetek, melyek fölött num- 

mulites, homokos márgák következnek. Az e o cé nre oligocén telepszik, homok- 

kőből s agyagpalából álló rétegkomplexum, mely szenes növénymaradványok- 

tól eltekintve kövületmentesnek bizonyult. Jelentékeny szerepük van a terület 

fölépítésében a harmadidőszaki kitörési kőzetek közül guarctartalmú diorit- 
porphyritnek ésa granitoporphyros dacitnak. E kőzetek kitörésé- 

nél helyenkint hatalmas dörzsbrecciák keletkeztek. 

A jelentés további tekintélyes része a bányászati viszonyok tárgyalásá- 

nak van szentelve; e fejezet bevezető kikezdéséből pedig röviden megismer- 

kedünk Óradna bányászatának történetével is. 

12. HoRusirzgY HENRIK : A Kiskárpáútok déli részének agrogeologiat 

viszonyai. 123—147. old. 

Az oro- és hydrografiai viszonyok tárgyalása után a terület geologiai és 

agrogeologiai viszonyaival ismerkedünk meg. A terület főzömét felépítő gránit 

mállási rétege igen vastag ; kőtörmelékes murvás vagy darás, mészben sze- 

gény kötöttebb talajt szolgáltat, melynek humusztartalma nem igen nagy. 

A diorit, a graniténál vasasabb talajt ad, mig a gneiszoké amavval teljesen 

egyezik. Igen különböző a kristályos palák talaja: hol a granitéhoz hasonló, 

hol vasas agyagtalaj. A permidőszaki guarcit fölső talaja világos agyag, szá- 

razon lőszszerű por. A jurához mészkövek és palák tartoznak. Előbbiek mál- 
lási terméke terra rossa, utóbbiak világos meszes talajféleséggé  mállanak. 

Mig a dévényujfalusi alsómediterrán agyagnak nincsen felsőtalaja, addig a 

fölsőmediterrán képződéseknek, kavicsoknak, homokoknak fölső talaja homo- 

kos, meszes termőréteget, helyenkint vályogot ad. A szármáti homok kötött 

talaja különösen szőlőmívelésre alkalmas. A terület pannoniai képződményei 

meszes vagy vasas agyagot adnak. A diluviumhoz egyes törmelékkúpok s lösz- 

foltok tartoznak, végül az alluviumot első sorban a mocsárterületek lápföldje 
és barnás agyagos vályogja képviseli. 

12. Dr. LIrra AuRÉL: (reologiai jegyzetek Nyergesújfalú és Nesz- 

mély környékéről. 148—171. old. 

A térszini és vizi viszonyok rövid vázolása után a terület igen válto- 

zatos földtani viszonyainak tárgyalása következik. A legrégibb képződmény a 
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fölsőtriaszkorú dachstein mészkő, mely helyenkint nagyobb foltokban is 

föllép. Az alsó és fölső lias z vörös mészkövek alakjában lép föl; a júrából 

azonkívül a dogger és az alsó tithon is megvan. A krétát neokom 

márga és homokkő képviseli, melyre változatos eocen rétegsorozat telepszik. 

Szerző felső eocénkorú cbryozoás márgájav azonban már az oligocénhez tar- 

tozik. Megvan azonkívül a fölső oligocén, pectunculusos homokkő alakjában, 

s a pannon emelet igen nagy fölszini elterjedéssel. A diluviumnak szerző 6 

tagját különbözteti meg. Legidősebb a forrásmészkő, erre homokkő telepszik. 

Legfiatalabb tagja a lösz. A jelentés ezután az egyes képződmények talajképző 

szerepét tárgyalja. 

13. Timkó ImRe: Budapest dunajobbparti környékének, továbbá 
Gödölló-Isaszeg vidékének agrogeologiai viszonyai. 172—184. old. 

Szerző 1907-ben megint két vidéken végzett fölvételt : 

a) Budapest dunajobbparti környékén, melynek legrégibb képződménye 

a f. triaszkorú dolomit; ennek mállási terméke agyag. Ugyancsak agyaggá 

mállik a dachsteini mész, valamint a f. eocénkorú orbitoidás mészkő és 

bryozoás márga is. A hárshegyi homokkő kavicsos agyagot, a budai márga 

és a kisceli tályag pedig meszes agyagot, vályogot adnak. A mediterrán 

homokkő és homok sekély rétegű homokos agyaggá, a szármáti mészkő és 

márga agyagos vályoggá mállik. A medencék alját mindenütt lösz borítja, 

mely sohasem tipusos, tiszta lösz, hanem mindig kötörmelékes. 

b) Gödöllő-Isaszeg környékének legrégibb képződménye pannon ho- 

mok, márga és agyag. Felsőtalaja meszes-, homokos vályog. Ezenkívül dilu- 

viális lösz és homok észlelhető még. 

14. GüLrL Virmos: Agrogeologiai jegyzetek a Nagykőrös, Lajos- 

mizse és Tatárszentgyörgy közötti területről. 185—191. old. 

A területen csak diluvium (lösz és laza homok) valamint alluvium van. 

A lösz homokos vályogtalajt ad, azonkívül a területen különböző homoktalajok 

s helyenkint agyag fordul elő. Lajosmizse környékén jelentéktelen kiterjedésü 

agyagos tözeget is találunk. 

15. TRErrz PérER: Jelentés az 1907. évi nagyalföldi agrogeologiai 

felvételről. 192—219. old. 

Szerző több évi tapasztalata alapján fölismerte, hogy a talajszemek kér- 

gének vizsgálata alapján biztosan meg lehet állapítami, hogy valamely talaj 

mily külső körülmények, mily klima alatt képződött. Ennek alapján tanul- 

mányozta a Duna-Tisza közének rétegeit, melyek a diluvium négy klima- 

szakaszában keletkeztek; a nedves és száraz klima alatt lerakódott kőzetek 

főkülönbsége az, hogy előbbiek vékony rétegnek, mig az utóbbiak rétegei igen 

vastagok. Nedves időszakban a szárazföldön agyagos, nagyon vasas rétegek 
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ülepedtek le; száraz időszakban porozus anyagu rétegek, melyek szemcséinek 

külső kérge vas- és mésztartalmú. A jelentés végén a fölvétel gyakorlati 

irányu tanulságai vannak összefoglalva. Szerző itt többek között röviden a 

Duna-Tisza-csatorna kérdésével is foglalkozik. 

16. Dr. LÁszLó GÁBOR és dr. Emszr Kármás: Jelentés az 1907. év 
folyamán eszközölt tőzeg- és lápkutatásról. 220—240. old. 

Ebben az évben Somogy-, Tolna- és Baranya-megyéknek lápjai és tőzegei, 

majd az északmagyarországi tözegek és lápok kerültek sorra. Utóbbi helyen 

szerzők megkülönböztetnek mederlápokat, lejtőlápokat és medencelápokat. 

Zólyom-, Gömör-, Sáros-, Borsod-, Heves-, Nógrad-, Hont- és Barsmegyékben 

az eddigi irodalmi adatokkal ellentétben nem találtak lápokat. 

17. Papp KáRoLy: A kálisó és a kószén állami kutatása. 241— 

959. old. 

Szerző ez évben a Mezőségben kutatta a kálisót s kutatásai alapján 

Nagysármás kolozsmegyei község határában ajánlotta az első mélyfúrást, mert 

itt a zavartalan településü mezőségi palák alatt a kálisó leginkább meg- 

maradhatott. A nyár folyamán sikerült szerzőnek a Mezőség keleti részének 

kérdéses szármáti rétegeit kövületek alapján bebizonyítani Déda környékén 

pannon rétegeket-is fedezett föl. Ugyanez év végén szerző az Almásvölgy, 

valamint Vrdnik környékének széntelepeiről adott szakvéleményt. 

18. Dr. KaLEcsisszeY SáspoR: Közlemények a Magyar Királyi 

Földtami Intézet chémiai laboratoriumából. 260—278. oldal. 

A jelentés három részből áll: az első rész a laboratorium 1905—1907. 

évi történetével foglalkozik, a második rész 34 elemzési eredményt tartalmaz 

s az erdélyrészi sósvizek tanulmányozásáról számol be, a harmadik rész 

Bupari ERső külön jelentése. Bupar Papp KáRorY és Bögm FEREsxc kiséretében 

járta be az erdélyrészi medencét, a hol sósvízpróbákat gyűjtött. 

19. TELEGDI Rorn LaJos : Jelentés a Bukarestben tartott III. nemzet- 

közi petroleum-kongresszusról. 279—287. old. 

Szerző a földmívelésügyi miniszter intézkedése folytán mint a Földtani 

Intézet kiküldöttje résztvett a Bucurestiben 1907. szeptember 5—15. tartott 

petroleumkongresszuson. A kongresszus üléseit megelőzőleg kirándulások voltak, 

melyeknek folyamán a kongresszisták Baicsiu , Receát, Doftanecit, Bustenarit 

és Campinát látogatták meg. Szeptember 9.-én megkezdődtek az ülések, 

melyek 13.-áig tartottak. 
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20. Dr. Pánrv Mór: Jeleutés külföldi tanulmányutamiól. 288—292. 
oldal. 

21. GÜLn Vinmos: Jelentés az 1907. évi külföldi tanulmányutam- 
ról. 293—997. old. 

Szerzők idézett jelentéseikben arról a tanulmányútjukról számolnak be, 

melyet a földmívelésügyi miniszter támogatásával 1907. év végén tettek. 

PárrxY Mór Wient, Salzburgot s Münchent látogatta meg, GüLL ViLmos pedig 

Wient, Prahat, a Leipzig melletti möckerni cLandwirtschaftliche Versuch- 

stationto, Hallet és Berlint kereste föl. VIA 

ISMERTETÉS. 

(1.) Dr. Böckn HuGó: (reologia. (Tankönyv főiskolai hallgatók számára. 

II. kötet. Stratigratia. Zoopaleontologiai áttekintéssel. 853 ábrával és 

49 táblával. Selmecbánya. Joerges Ágost özvegye és fia kiadása 1909.) 

Jóleső érzéssel fogadjuk a magyar geologiának megjelent második kötetét 

is. Mert fordulópontot jelent s eseményszámba megy a geologiai tudományok- 

nak megismertetése és elsajátítása szempontjából. Hat év múlott el az első 

kötet megjelenése óta,! a szerzőre nézve hat nehéz, munkával teli év, míg a 

nehézségek és akadályok leküzdésével a második kötet ime készen van. Üdvö- 

zöljük a szerzőt, a ki derekas — s mint előszavában írja, megnehezített viszo- 

nyok között végzett — munkájáért méltán megérdemli, hogy az a legnagyobb 

kitüntetés érje, miszerint munkájából minél számosabban okuljanak s minél 

többet nyerjünk meg vele a mi tudományszakunknak: a geologiának. 

Minden tekintetben modern könyv, melynek címe jelzi a témakört, 

melylyel foglalkozik. Szükségtelen tehát ezt részleteznem, inkább csak annak 

szellemével óhajtok foglalkozni, szem előtt tartva azoknak érdekét, kiknek a 

könyv készült: a főiskolai hallgatókat. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk ama tényt, hogy a második kötet 

haladást jelent az elsővel szemben, amennyiben inkább nyújt fogalmat a 

modern sztratigrafiáról, annak mibenlétéről, mint az első kötet a geologiai 

tényekről. Az a körülmény, hogy magyar nyelven írt kőzettanunk nincs s az 

az áldatlan állapot, hogy a legtöbb magyar tanszékünkön ásványtan és közet- 

tan földtannal és őslénytannal együtt szerepel, abba a kényszerhelyzetbe hozta 

szerzőt, hogy a leiró közettannal kimerítően foglalkozzék. Ez az oka, hogy az 

első kötetben a kőzettan úgyszólván túlteng (az egész kötetnek több mint V8-a) 

s — nehogy a kötet nagyon terjedelmes legyen — a tulajdonképeni geologia, 

a dynamikai rész s főként a tektonika aránytalanul rövid és kevés is. Ilyen- 

1 L. I. kötet Általános geologia. Selmecbánya. (Földtani Közlöny 1904. p. 415). 
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formán a kezdő csak azt a — tapasztalással beigazolt — benyomást nyerheti, 

hogy a geologiának legfontosabb föladata a kőzetek fölismerése s azok tanul- 

mányozása volna! Már pedig, úgy hiszem, nem szükséges hangsúlyoznom, hogy 

a mai — igen helyesen — specializált tudományágak mellett a geologia más 

célokat szolgál s a modern geologiai tan- és kézikönyvekben a leiró közettan — 

mint önállósult tudomány — a minimumra redukálódott, vagy a dynamikai 

geologia megfelelő szakaszainál, a keletkezési viszonyokkal kapcsolatban tár- 

gyaltatik (Kayser), vagy egészen hiányzik is (Haug). Hogy ez BöckH könyvé- 

ben nem így van, annak nem szerző az oka, hanem — mint föntebb hang- 

súlyoztam — az csak a mi kicsinyes, lépésről lépésre megalkudni kénytelen 

sajátságos viszonyainkban gyökeredzik. 

B kis kitérés után térjünk vissza a most megjelent második kötetre. 

Két részre osztott vaskos kötetben tárgyalja szerző a leiró sztratigrafiát 

s ezt megelőzőleg cpalsozoologiai áttekintésts nyujt. (Az első kötetet is lehe- 

tett volna hasonló módon ageologia petrographiával, címmel ellátni, a mi 

szintén jobban megfelelt volna a kötet szellemének.) Bevezetésében tárgyalja 

a fáciesek, vezérkövületek fogalmát, a föld történetének korokba való osztását 

s annak alapelveit. Ezt a részt túlságosan rövidre szabta szerző, mert a fácies- 

tanulmányok, a sztratigrafia legfontosabb kérdését teszik, melyeknek nemcsak 

a képződmények korának fölismerésében, hanem a települési viszonyok meg- 

állapításában s paleogeografikus vonatkozásaiban is igen fontos szerepük van. 

Éppen ezért annál inkább kivánatos lett volna fáciesviszonyok, fáciestörvények 

részletesebb tárgyalása, mert a munka első — általános — részében sem talá- 

lunk idevonatkozó adatokat. Kevésnek tartjuk ezt a cbevezetésts még azért is, 

mert magyar tankönyvtől joggal várhattuk volna a földkéreg képződményeinek 

korokra osztásában, a csoportok megállapításában egységes magyar kifejezések- 

nek a megállapítását és a köztudatba átvehető magyar műszavaknak alkalma- 

zását. Rendszerek, kategoriák megállapítására tankönyvek vannak hivatva leg- 

inkább, éppen azért idő, időszak, emelet, sor, szint stb. fogalmak tisztázását 

s alkalmazását szükségesnek tartottuk volna.! 

A palgozoologiai cáttekintést, szintén a magyar viszonyokhoz való alkal- 

mazkodás céljából adja szerző, miután hasonló tárgyú magyar tankönyvünk 

nincs még. Ebben az áttekintésben röviden tárgyalja az egyes állatosztályok 

ama általános jellegeit, melyek alapján azokat rendszerbe szoktuk osztani. 

Világos, tömör átnézetben nyujtja itt mindazt, a mire kezdőnek szüksége lehet, 

s tökéletesen elég is ez, mert a részletekbe hatoló leirás, a száraz rendszer- 

tani tények amúgy sem valók csak a szakembernek. Ezta részt teljes helyes- 

séggel oldotta meg szerző s ennek az áttekintésnek szellemével megelőzte 

a közelmultban megjelent német paleozoologiát,? a mely éppen azt az 

1 Az egyetemi előadásokban is az Ára-ra az idő elnevezést használjuk (paleozoi- 

idő), periodus kisebb időegység lévén, erre az időszakot (kréta-időszak, harmad- 

időszak), a sorozat leülepedési ideje a kor (eocen-kor), s a legkisebb időegységként 

a korszakot (szarmata-korszak, pannoniai-korszak). Szerk. 

2 STROMER: Lehrbuch d. Paláozoologie. I. Leipzig u. Berlin 1909. 
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irányt tartja szem előtt, hogy a kezdőnek ne a száraz kategoriákkal, napról 

napra változó s egyénileg fölfogbató rendszertani tényekkel szolgáljon, hanem 

megismertesse. a tárgy szellemével, azokkal a tényekkel, melyek a rendszerek 

megalkotásánál irányelvekül szolgálnak. Szerzőnek nem a palxozoologiai át- 

tekintés nyujtása volt célja, mégis azt hiszem, ez a rész lesz az, melylyel 

könyvében a kezdőhöz legközelebb férkőzhetik! 

A palgozoologiai áttekintést a leiró sztratigrafia részletes tárgyalása kö- 

veti. Erről a részről csak teljes dicsérettel szólhatunk, mert az, a mit a szerző 

ebben a részben ad minden szakembernek, egyaránt hasznos lehet. Az a 

nagy munka, a mit ennek összeállítása megkövetelt, méltán meghozza gyümöl- 

csét, mert e részben a modern sztratigrafiai irány magasabb céljainak meg- 

felelőleg nyújtja a szerző mindazokat az ismereteket, melyeket a földkéreg 

képződményeiről mindmáig tudunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy összeállítása 

nem egyszerű másolása külföldi tankönyveknek, hanem amennyire a tárgy 

természete megengedi — kétségtelenül eredetinek mondható. Tárgyalásából vilá- 

gosan kitünik, hogy a földkéreg képződményeinek csoportosításá- 

nálnem a határvonalak éles megvonása, kikeresése a főcél s 

a föld történetében megnyilvánult jelenségek és mozzanatok 
nem az általunk előre megállapított keretekbe sorolandók, 

hanem éppen ellenkezőleg, az áttekintés megkönnyítése céljá 

ból a jelenségek tömkelegében olyan rendszert alkotunk, mely- 

hez éppen a jelenségek megnyilvánulási módja, lefolyása szol- 

gáltatja az alapot. Az egyes korok végén nincsenek éles határvonalak, a 

földkéreg kialakulása folytonos, a változások állandók s a határvonalak éppen 

odahelyezendők, hol maguk a jelenségek mintegy mértföldmutatói a folyto- 

nos fejlődésnek! 

Ebben a szellemben tárgyalja szerző az egymásra következő korokat, 

világos átnézetben, táblázatokkal "megkönnyítve ismerteti képződményeiket, 

kifejlődési módjukat s elterjedésüket. Mindenütt az egykori viszonyokat rekon- 

struáló palgogeografiai tények szemmeltartásával. Bennünket legközelebb érintő 

s reánk nézve legfontosabbak a Magyarországra vonatkozó adatok, melyeket 

szerző mindenütt külön szakaszokban tárgyal. Ezekért a nagy áttekintést 

igényelő s kétségtelenül kritikával készült összeállításokért különösen hálásak 

lehetünk szerzőnek, a ki ezzel hasznos áttekintést adott s megkönnyítette mun- 

káját mindazoknak, a kik a hazai föld geologiai viszonyainak tanulmányozásá- 

val foglalkoznak. 

A leirásokat számos, legnagyobbrészt sikerült s jól kifejező ábra kiséri, 

melyek között — különösen hazánkra nézve oly fontos —  harmadidőszaki 

kövületeinkből igen sok jellemző alakot találunk. 

A mű terjedelme így is tekintélyes, holott az alkalmazott részt nem 

tárgyalja. Ezt a részt elhagyta szerző, nehogy — mint előszavában Írja — a 

mű terjedelmét még jobban növelje. Stílusán egyébként is meglátszik, hogy 

mindenütt a rövidségre törekszik, mi a német tankönyvek megszokott terjen- 

gőssége mellett kétségtelenül dicsérendő, de sok helyen a megértés rovására 

van. Általában annyira tömör, rövid, sok helyen a fogalmak nagy mennyi- 
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sége — bővebb magyarázat nélkül — annyira összehalmozott, hogy félő, mi- 

szerint a kezdő csak nehezen veheti hasznát s a munka inkább szakemberek 

használatára jó kézikönyv, mint tankönyv lesz. Természetesen ez a 

körülmény értékét nem csökkenti. 

Fölemlítve még azt a nyomdai ügyetlenséget, hogy a kötet második 

része mondat, sőt szó közepén van kettéosztva. azzal az óhajjal bocsátjuk 

útjára, hogy minél több hívet s szakembert szerezzen és neveljen a magyar 

geologiának ! — v. — 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülések. 

1909 június 2.-án. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

1. SCHAFARZIK FERENc bemutatta azokat a rézérceket, melyek Zemplén me- 

gyében, Ladmócon, a Donáthegyi-dülőben újabban KÉRÉSZY GyuLA sátoraljaújhelyi 

városi mérnöktől föltárattak. Ez ércek, melyeknek nyomait már SZÁDECZEY GYULA 

is jelezte volt, permidőszaki arkózás konglomerátumokban és homokkövekben kisebb 

telért formálnak, valamint mellette szélesebb övben impregnációkat; ásványai a 

primer chalkopyrit, az ebből keletkezett barnaréz-szurokére s végre a malachit 

és azurit. 
Megemlékezett továbbá ama vaskos galenitfészekről is, mely a fejérmegyei 

Sukoró község határában a gránitlakkolitot átszeldelő guarcittelérek egyikében 

találtatott. 

2. Lirra AURÉL munkáját is SCHAFARZIK FERENC mutatta be. LIFFA a korláti 

bazaltbányában az aragontinak új lelethelyét födözte föl, honnan mintegy 150—200 

vizsgálatra alkalmas kristály állt rendelkezésére. Az aragonit itt a bazalt hólyagait 

tölti ki s valószinűleg a repedésekben is megvan. Szerző a kiválogatott legjellem- 

zőbb tipusokat 16 kristályon vizsgálta meg, melyeknek vastagsága a hajszálvastag- 

ságtól 3 mm-ig, hosszúságuk pedig 2—8 mm-ig váltakozik. A kristályok átlátszók 

víztiszták, lapjaik legnagyobb részt fényesek, jól tükrözők, kivéve egyik-másik egyén 

prizmaövét, melynek (110)-lapjai a főtengely irányában hajlottak. A kristályok egy- 

szerűek és ikrek, s a rajtuk észlelt formák a következők : 

m — (110) — co P b — (01) — c0 Pos 
KEST SL A ESB v — (031) — 3bo0o 

az s 1 x — (0.42.19) — 58 Poco 

ér sz 2 04 i — (021) — 2É ca 
k — (0114 — Poa 
7 (012) — 1Pos 

A $-gal jelölt két forma az aragonitra nézve új. A tengelyarány 

á : b: é — 0:-623050 : 1 : 0-720825. 

Az egyszerű kristályok jellegét a mindig uralkodólag kifejlődött m (100) prima 

adja meg, s három tipust lehet megkülönböztetni. Az ikerkristályok jellegét szintén 

az m (110) szabja meg, mely szerint az egyének kettős, hármas, négyes és ötös 

juxtapoziciós ikrek. Az egyiknek csekély darabka hijján mindkét vége ki van 
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fejlődve, a mi szépen bizonyítja az ellenkezőjét annak a régebbi nézetnek, hogy 

az aragonit hemimorf. Itt a főtengely alsó végén ugyanazokat a lapokat találjuk, 

mint a fölső végén. 

3. TREITZ PÉTER SEMSEY ÁANDOR dr. ösztöndíjával másodizben tett talajisme- 

reti tanulmányutat Oroszországban, ezúttal TIMkó IMRE m. kir. geologus kiséreté- 

ben, s erről az útról számolt be. 

Oroszországban a talajismeret igen magas fokon áll, az orosz szaktudósok e 

tudományban minden nemzet előtt járnak. Náluk a talajismeret szükségből fejlő- 

dött ; talajtérképekkel kénytelenek ugyanis a hiányzó kataszteri fölvételeket pótolni, 

hogy igazságosabb adóelosztást teremtsenek. A talajtérképeket s a vele járó föl- 

vételt és laboratoriumi munkát a zemsztvók (kormányzósági bizottság) az állam 

közbenjárása nélkül végezteti. Eddig tíz kormányzóság térképe készült el, másik 

tíz inunkában van. Jelenleg 50 szakember foglalkozik talajfölvételekkel. 

A talajismeretnek mint szaktudománynak kifejlődését az orosz birodalom 

természetrajzi helyzete tette lehetővé. Északon az örök jég határától, délre a forró 

égövi régiókhoz hasonló klimájú és vegetációjú vidékekig minden klimát föltalál- 

hatunk itt, a vele járó növényi takaróval és jellegzetes talajával együtt. E régiók 

talajainak együttes tanulmányozása, a tanulmányok összehasonlítása vitte annyira 

előre az orosz talajismeretet. A fölvételek alapján az az alapelv kristályosodott ki, 

hogy a talaj minőségét két tényező határozza meg : 1. A genetikai származás. 2. Az 

anyakőzet minősége. Az első tényező a klimával, a második a geologiai kifejlődéssel 

van szoros kapcsolatban. 

A tanulmányúton a két agrogeologus mindama területeket bejárta, amelye- 

ken Európa középső részét fedő talajtipusok őseredeti és bolygatatlan állapotban 

voltak föllelhetők. 

Előbb a nedves klimazónába tartozó vidéken, Orosz-Lengyelországban, Novo 

Alexandria környékén tettek kirándulásokat. I vidék klimája a nálunk Vas megyé- 

ben uralkodóval azonos, s a talajtipusok is igen közel állanak egymáshoz. Innen a 

füves puszták területére mentek. Odesszából a füves puszták összes változatain át 
a pusztai erdők régiójába tették a második kirándulást. Végül a harmadik kirán- 

dulás a krimi félszigetre terjedt; a tengerparttól kiindulva, a déli határhegységen 

át a hegytetőt födő füves pusztán keresztül az északi lejtők száraz sóstalajú füves 

pusztái felé hatoltak. 

A tanulmányúton a következő talajfajtákat tanulmányozták : 

Nedves klima, 800—900 mm csapadék; erdei talajok: Szürke 

agyagos erdei talaj (podsol). Ennek változata az erdő letarolása után barna homokos 

agyag (Lehn, brauner Waldboden). Hazánkban Zala, Vas és Sopron megyékben 

vannak meg a megfelelő talajtipusok. Szürke homokos erdei talajok. Kilúgozott 

erdei homok, Bleisand. Hasonló talajok nálunk csak a magas hegységben találha- 

tók. Pusztai erdők, szürke-humuszos talajok. Füves puszták talajai: 

Fekete pusztai talaj 10—1490 humusztartalommal. Hasonló talajok nálunk a hegység- 

nek nyugati részein, a Nagy-Alföldre nyúló lejtőkön csak foltonkint találhatók. 

Barna pusztai talaj 10—1199 humusztartalommal. Hazánkban az Alföld és Dunántúl 

északi részén vannak megfelelő talajtipusok. Végül a világosbarna pusztai talajok. 

Ilyenek nálunk a Nagy-Alföld déli részén vannak. A krimi félsziget déli határ- 

hegységének déli lejtőin terra rossához vagy inkább a hazai nyirokhoz hasonló 

talajokat találtak. 

A talajok származásával és természetrajzi ismertetésével a jelentés fog fog- 

lalkozni. 
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4. MaukRirz BÉLA a ditrói syenitmassivumról értekezett. A ditrói 

syenitmassivum három mértföld hosszú és két mértföld széles területet foglal el. 

A syenit a phylliteket keresztül töri; a déli lejtőkön számos apophysist lehet meg- 

figyelni, melyek a phyllitekbe hatolnak. A phyllitek meglehetős darabon kontakt- 

metamorfizálva is vannak (jól látható ez a Csanód- és Várpatakban), a phylli- 

tekbe ágyazott márványban (Szárhegy) tremolit bőven található. 
Az eddig bejárt területen főleg két syenitfajtát lehetett megkülönböztetni: 

1. az ú. n. vörös syenitet, 2. a szürkésfehér eolithessyenitet. A kettő valószinűleg két 

külön intrúzio eredménye, mert gyakran telérek módjára egymásba is nyomulnak. 

A vörös syenit csakis a massivum periferiáján fordul elő, eleolithet egyáltalá- 

ban nem tartalmaz. Földpátja vörös alkaliföldpát, főkép mikroperthit ; az amphibol 

erősen mállott, a hézagok zöldesfehér sericittél vannak kitöltve. 

Az eleolithessyenit alkatrészei: albit, oligoklas, orthoklas, mikroperthit, anti- 

mikroperthit (e földpátfajta a ditrói syenitben eddig ismeretlen volt) eleolith, can- 

erinit, amfibol, magnetit, biotit, sodalith, titanit és néhány járulékos ásvány. Az 

amfibol optikai tulajdonságai teljesen eltérnek az egyéb ismeretes amfibolokétól : 

az optikai tengelyszög igen kicsi, csaknem 09, a kioltás a (010) lapon 129 körül 

ingadozik, a kettős törés igen gyönge, a pleochroismus bsc— a. A vegyi elem- 

zés lesz hivatva eldönteni, hogy melyik csoportba kell sorolni ezt az amfibolt. 

A sodalith és cancrinit elsődleges ásványok. A járulékos ásványok egyike valószinű- 

leg a beckelithtel azonos. 

A kisérő telérek, melyeket azelőtt dioritoknak tartottak, mind tinguaitek, 

főleg alkaliföldpátból és xegirinből állanak. Az egirin, amelyet ritkaságnak tartot- 

tak, e telérekben közönséges ásvány; amfibolt a telérek alig tartalmaznak. A syenit- 

ben az xgirin nemcsak azokon a helyeken otthonos, melyeket PRimics sorolt föl, 

hanem még azon kívül is meglehetősen el van terjedve. 

Választmányi ülés. 

1909 június 2.-án. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Elnök kegyes szavakkal megemlékezett NaGysugRr BöckH János ny. miniszteri 

tanácsosnak, a m. kir. Földtani Intézet volt igazgatójának, Társulatunk egykori 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXXIX, BAND, JUNI—SEPTEMBER 1909, 6—9. HEFT. 

DAS VORKOMMEN DES TERTIÁREN SALZTONES IM MAROSTAL 

BEI DÉVA, 

Von Dr. STEPHAN GAÁL. 

Von den Ablagerungen des neogenen Binnenmeeres der sieben- 

bürgisehen Landesteile verdient die tiefere, sogenannte sMezőségerv Fa- 

zies eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ich denke hier natürlich in erster 

Reihe an die geologisehen Gesichtspunkte, obzwar in diesem Falle, dem 

Wesen der Frage entsprechend, mit dem geologisehen auch das national- 

ökonomische Interesse innig verbunden ist. 

Bei der horizontalen Gliederung der Mezőséger Scehichten beab- 

sichtige ich mich hier auf Grund der neuesten hervorragenden zusam- 

menfassenden Arbeit! mit jener zum südliehen Teile des siebenbürgi- 

sechen Beckens gehörigen Partie eingehender zu befassen, welche als 

Bucht der Flüsse Maros und Sztrigy bezeiehnet werden kann. Dazu 

bewegte mich hauptsáchtlieh die woffene Fragev der Entstehung jener 

von mehreren Forschern untersuchten kalten Salzguellen, welche am 

FubBe des Festungsberges von Déva aufgestiegen waren, heute aber schon 

sozusagen versehwunden sind. 

Um die Sache auch vom historischen Gesichtspunkte zu beleuch- 

ten, erlaube ich mir nachstehend die in der Literatur vorkommenden 

diesbezügliehen Angaben in Kürze zusammenzufassen. 

Im der grundlegenden Arbeit von HAUER-STACHE? finden wir eine 

Notiz von PaRrscH aus dem Jahre 1822 als Zitat, aus welcher ersicht- 

lich ist, dab am FuBe des Festungsberges sogar Schüchte abgeteuft wur- 

den mit der Absicht das Salz zu erreiehen, doch wurden sie vom Was- 

ser ersüuft, und mubBten zugeschüttet werden." Die genannten Autoren 

1 Dr. Asxron Kocu: Das Tertiürbecken des siebenbürgisehen Landesteile. 

II. Neogen. Budapest, 1900. 

2 Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863. S. 225. 

3 Die Einwohner von Déva hatten diese Schürfungen schon vollkommen ver- 

gessen; vor einigen Jahren aber sank die an der Mündung des einen Schachtes 

Földtani Közlöny XXXIX. köt. 1909. 28 
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fügen übrigens noch hinzu, dab diese Versuche auch leicht begreiflich 

sind, weil in der Umgegend von Déva und Szászváros tatsüchlich einige 

Spuren des siebenbürgischen Tertiársalzes vorhanden sind! anderseits 
aber ein Salzbergwerk bei Déva für den Transport nach dem Banat 

sehr geeignet gewesen würe. 

Unter den Salzguellen des Komitates Hunyad finden wir jene von 

Romosz (östliceh von Szászváros) und Tordos (westliéh von Szászváros) 

in der Arbeit D. CzExrrius? zum erstenmale erwühnt. Dann finden 

wir Beweise dafür,? dab Dr. Srerawn SzaBó, zu jener Zeit Physikus des 

Komitates Hunyad sich im Jahre 1860 eifrig um die Verwertung des 

Dévaer Salzwassers bemüht hat. 

JOHANN v. HuwFanvr" (1865) und JosEPH v. BERNÁT " (1880) wieder- 

holen einfach diese alten Angaben. 

Dr. WILHELM HANKÓ war der erste, der die kalten Salzguellen einem 

eingehenden Studium unterzogen hat." Nach seinen Untersuchungen 

brechen an den Lehnen des Festungsberges (Várhegy) aus drei Öffnun- 

gen grobe Wassermengen in dicken Strahlen hervor... Da diese keinen 

AbfluB finden, werden groBe Strecken versumpft... Das Wasser der 

Ouelle schmeckt salzig, es ist kristallklar, geruchlos. In der Náhe sind 

Salzeffloreszenzen sichtbar. Die Ergebnisse der chemischen Untersuchun- 

gen HANKós werde ich weiter unten mitteilen. 

Es scheint, dab zu jener Zeit durch die Publikationen HANKós auch 

die Aufmerksamkeit der Entomologen auf die Salzsümpfe von Déva ge- 

lenkt wurde. Die Mitteilung ihrer Angaben halte ich an dieser Stelle 

angebrachte Eichenholzdecke ein, bei welcher Gelegenheit man mit dem Lot fest- 

stellen konnte, dab der Schacht ca 30 m tief war und sich in schrüger Richtung 

unter den Festungsberg erstreckte. 

1 Bin auf weitem Überblick beruhendes sicheres Urteil! Die Autoren erwüh- 

nen auch — wahrscheinlich blo8 wegen seiner Kuriositát — einen Brief von BIELZ 

(S. 225.), in welehem er das Salzwasser aus den Überresten eines hier vorhanden 

gewesenen Salzmagazines herleitet. G. TÉGLÁS, welcher die ganze Welt durch die 

Brillen des römischen Historikers betrachtet, ergünzte diese merkwürdige Erklürung 

poch damit, da8 dieses Salzmagazin zu Zeiten der Römer existiert habe. 

2 DÁNIEL CzEKELIUS: Die Verbreitung der Salzguellen und des Steinsalzes 

in Siebenbürgen (Verhandl. u. Mitt. d. Siebenbürg. Verein für Naturwiss.) Nagy- 

szeben, 1854. S. 39—56. 

3 Dr. HANKó ViILMos: Hunyadmegye ásványvizei (Értekezés a term. tud. 

köréből. A Tud. Akad. III. o. XIII. k.) Bpest, 1883 ; und noch ausführlicher : aA dévai 

hideg sósforrás ehemiai elemzése, (Dévai áll. Főreáliskola Értesítője az 1882/3. 

tanévről). 

£ Konyhasós vizek. (Magyar birodalom természeti viszonyai, Bd. III.) Bpest, 
1865. S. 162. 

5 Die Kochsalzwásser in Siebenbürgen (Földt. Közl. Bd. X.) 1880. S. 244. 

6 1, c. — Im eÉrtesítős der Dévaer Realschule ausführlicher behandelt. 
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hauptsáchlich deshalb für statthaft, weil eines der interessantenten Resul- 

tate ihrer Forschungen: die Erklürung der Entstehung der rezenten 

Faunen der binnenlündischen Salzwasser auch von geologischem (Ge- 

sichtspunkte wertvoll sein kann. 

Abgesehen von der alten Publikation E. Biecrz," befabBte sich 

HuGENx v. DApavx? eingehender mit der Fauna des Dévaer Salzwassers. 

Er záblt von hier 19 (15 Gattungen angehörende) Protozoenarten, 5 

(5 Gattungen angehörige) Arten von Rotatorien — unter anderen den 

nur aus dem Meereswasser bekannten Brachionus Muelleri EHRBGa. — 

2 (2 Gattungen angehörende) Arten von Copepoden, darunter Cantho- 

campus Treforti n. sp. auf. 

JosEPH Marrász? erwáhnt auBer den speziell auf Salzboden vor- 

kommenden Coleopteraten noch folgende, für Salzwasser bezeichnende 

Köáfer: Coelambus encagrammus AHRs., Ochthebius marinus Px. und 
0. pumnctatus, STEPH. 

Endlich befasst sich noch Dr. Géza Ewrz" mit der Fauna der 

Salzwasser, und zwar unter Berücksichtigung und vollstündiger Zusam- 

fassung der bisherigen Literatur. Über die Protozoenfauna der sieben- 

bürgisehen Salzwasser (unter anderen auch des dévaer Sumpfes) üáuBert 

er sich dahin, dab dieselbe aus einem eigentümliehen Gemisch von 

Sübwasser und Meeresarten besteht (22:599 leben nur im Meere). Anfangs 

glaubte man, dab die derart zusammengesetzte Fauna eine Spezialitüt 

Siebenbürgens sei, in neuerer Zeit fand man jedoch in fast allen Salz- 

wassern, besonders aber in denjenigen RuBlands ganz üöhnliecehe Faunen. 

Den Ursprung dieser eigentümlichen Fauna betreffend hült EnTz 

FLORENTIN " gegenüber seine frühere Meinung aufrecht, nach welcher 

die rein marinen Formen nur auf dem Wege der passiven Wanderung 

(in verkapseltem Zustande) in die salzigen Binnenwasser gelangen 

konnten." 

Diese Auffassung ist für die Umgegend von Déva durch die geolo- 

gischen Verháltnisse unzweifelhaft bestütigt. 

1 Der SchloBberg bei Déva in entomologisecher Beziehung. (Verhandl. und 

Mitth. d. Siebenbürg. Vereins f. Naturwiss.) Nagyszeben, 1851. 

2 Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. (Orv. term. tud. Értesítő), 
Kolozsvár 1884, S. 197. 

3 Die Küferfauna von Déva. (Orv. term. tud. Értesítő, Band XX.) Kolozsvár, 
1898. S. 41. 

£ A sósvizek faunája. (Pótfüz. a term. tud. Közl.-höz LV.), Budapest, 1900, 

S. 99—119. 

5 Nach FLORENTIN würen nümlich die zu marinen Arten gehörigen Protisten 

der Salzwasser durch Umwandlung aus SüBwasserformen entstanden. (Siehe G. ENT 
1. e. S. 109.) 

6 L. c. S. 108—109. 

28k 



418 Dr: STEPHAN GAÁL 

Doch kehren wir zur geologischen Literatur zurück. 

Von den 1880-er Jahren angefangen finden wir abgesehen von der 

Arbeit SaAMUEL FiscHERs (1887)," welche die Salzwasser des Komitates 

kaum berührt — bis 1904 in der Literatur das Salzgebiet von Déva 

betreffend keine Erwáhnung. 

Gelegentlich der geologisehen Aufnahmen des Königreiches Ungarn 

kartierte GYULA v. HALAvÁTS? im Sommer des Jahres 1903 die Gegend 

von Déva. Die Resultate seiner Forschungen bespreche ich weiter unten, 

hier will ich nur seine die Salzguelle von Déva betreffenden Beobach- 

tungen und Bemerkungen zitieren. 

Er gibt eine Beschreibung der Lage der Salzguellen, dann schreibt 

er wie folgt: 

cAuch am Amfibolandesit des Várhegy selbst ist die Wirkung des 

Salzwassers zu bemerken, da — wenn wir von der Ouelle bis zum Gip- 

fel eine Gerade denken, — das Gestein lángs derselben in Form eines 

breiten Streifens besser und anders verwittert ist, als anderwürts. Hier 

ist es nüömlich vollstándig zu:Grus zerfallen, wührend anderwürts das 

Produkt der Verwitterung mehr grobkörnig ist; auBerdem ist es hier 

eisenschüssig, was ich anderwárts nicht bemerkt habe. Diese Erschei- 

nung wie überhaupt das Vorkommen, resp. die Bildung des Kochsalzes 

an dieser Stelle, lasse ich vorláufig als offene Frage.v? 

Obzwar es v. Harzavárs nicht unmittelbar ausspricht, so liegt es 

auf der Hand, daB er zwischen der eigenartigen Verwitterung des 

Gesteins und dem Vorkommen des Salzwassers einen kausalen Zusam- 

menhang erblickt. Dies ist besonders daraus ersichtlich, daB er von der 

Entstehung des Steinsalzes an Ort und Stelle spricht (im 

Sinne eines fortwáhrenden Prozesses). 

Demgegenüber betont VIkToR ARADI" jun. in einem kurzen Auf- 

satze daB in der Tiefe des Dévaer Beckens tertiüre Salztone vorhanden 

sind. Diese seine Ansicht stützt er auf die Gipsausbisse der Umgebung 

und auf das Salzbecken von Déva selbst. Zur Erklürung der eigen- 
tümlichen Zersetzung des Andesites nimmt er an, dab der HFestungs- 

berg durch die Massen zweier nach einander folgender Andesiteruptio- 

nen gebildet und das Gestein der ersten Eruption durch jenes der zwei- 

ten umgewandelt wurde. 

1 Dr. S. FiscHER: Die Salzguellen Ungarns. (Földt. Közl. Bd. XVII.) 1887. 

S. 449—520. 

2 JuLius v. Hazavárs: Jahresbericht der Kgl. ungar. geologischen Anstalt 

für 1903. Budapest, 1905. S. 113—124. 

stég kozeg 

4 Utazási jegyzetek a Csetrás-hegység déli vidékéről. (Bányász. és Koh. 

Lapok, XXXIX. Jahrg. Bd. II. S. 633—335.) Budapest, 1906. 
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Auf diese Mitteilung ARapIis reflektierte Dr. MoRirz v. PáÁnrYv.! 

Aus seinen Bemerkungen muB ich folgendes hervorheben, und z. T. 

zitleren. 

In den Eruptivgesteinen ist die Anwesenheit von Chloriden nicht 

ausgeschlossen (Exhalationen von Chlor und Chlorwasserstoffgasen, als 

postvulkane Erscheinungen). Durch Einwirkung dieser Gase können aus 

den Feldspaten versechiedene Chloride entstehen. 

Alsdann sehreibt Párrvy, dab er den fraglichen Grus vom Fest- 

tungsberg mit Dr. EmszTr zusammen analysiert habe, wobei sie darin 

070075 g Cl gefunden haben. (80 würden auf 1! kg Andesit 07025 g 

Salz entfallen.) Spáter gelangte auch Dr. ALEXANDER v. KALECSINSZKY zu 

einem ühnlichen Resultat. cDemnach würe also, glaube ich, — 

sehreibt Dr. v. Párry, — der Ursprung des Salzgehaltes der 

Dévaer Salzguelle aufgeklürt.? Und weiterhin bemerkt er, es sei 

aus seinen Ausführungen zweifellos ersichtlich, daB zwischen der Um- 

wandlung des Gesteins und der Bildung des Steinsalzes ein kausaler 

Zusammenhang bestehe. Herr ARADI sei also im Unrecht, wenn er den 
Salzgehalt der Ouelle aus Sedimentbildungen herleitet. 

3 

Fassen wir nun die geologiscehen Verháltnisse der Umgebung von 

Déva ins Auge. 

Es sei mir gestattet im voraus zu bemerken, daB ich die einzelnen 

Bildungen auf Grund einer von mir selbst verfertigten detaillierten 

geologischen Karte dieser Gegend behandle; nachdem die offizielle Auf- 

nahme noch nicht verőffentlicht ist.? 

Das ülteste Gebilde unseres Gebietes stellt jene kleine Phyllitpartie 

dar, welches die nordöstliche Ecke des Decebal genannten Andesitstockes 

umgürtet. Selbst auf den Handstücken desselben sind sehr schöne Fal- 

tungen, Runzeln sichtbar. Chlorit verleiht ihm eine grünliche Fárbung. 

Von dieser kleinen Partie abgesehen bilden cenomane Ablagerun- 

gen, menilithführende Sandsteine, Mergel und Konglomerate das Grund- 

gebirge des westlieh von Déva gelegenen Hügellandes. Aus diesem 

Schichtenkomplex, und zwar aus dem Aufsehlub auf dem Südabhang 

des Szárhegy finden wir schon bei D. Srug und spüter auch bei HALAvVÁTS 

eine interessante Flora (Pecopteris, (reinitzia usw.) und Fauna (Bacu- 

lites, Turrilites, Inoceramus, Anomia usw.) angeführt. Ich selbst sam- 

1 Néhány megjegyzés ifj. Aradi Viktor . Utazási jegyzetek ...s stb. című közle- 

ményére. (Bány. és Koh. Lapok, XL. (1907.) Bd. I. S. 238—242). 

2 Dr. GAÁL J.: A dévai rézbánya. (Bány. és Koch. Lapok, XLI. Jahrg. Bd. I.) 

1908. S. 689—701. Mit einer geol. Übersichtskarte d. Umgebung von Déva. 
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melte auBer diesen im obersten Horizont, aus dem in der Nühe der 

Kolczaguelle sichtbaren Konglomerat die rechte Schale einer Exogyra 

columba LMx. 

Nach Haznavárs ist an dieser Stelle die allgemeine Lagerung der 
Schichten gar nicht zu entrátseln, denn es hat tatsüchlieh den Anschein, 

als ob dieselben von den Andesitkegeln nach auBen in allen Richtungen 

einfallen würden. Ich mub jedoch bemerken, dab jene cenomanen 

Ablagerungen westlich von Déva, welche sich scheinbar auf den Ande- 

sitgebirgszug des Decebal stützen, eigentlich einen Flügel einer schon 

im Palüogen vorhanden gewesenen Antiklinale bilden, weleh letztere 

- mit der Antiklinale des Phylliturgebirges im Zusammenhange steht. 

Obzwar also das gegen 32 gerichtete Einfallen des Dévaer Cenoman- 

flügels, bez. das in der Richtung 15t sich zeigende Hinfallen des 

Korollya-Flügels scheinban dem von 21k nach 9£ gerichteten Streichen 

des Decebal entspricht, so verhült sich die Sache in Wirkliehkeit ge- 

rade umgekehrt, denn diese Cenomanfalte war es, welche an dieser 

Stelle die Richtung jener Bruchlinie bestimmt hatte, durch welche 

der Amphibolandesit an die Oberfláche geguollen war. 

Aus dem Umstande, dab man am Dévaer Flügel im Absteigen be- 

stündig einem nordwestlichen Einfallen der Schichten begegnet, und dab 

der Winkel des Verfláchens fast regelmáBig abnimmt,! könnte man zu 

dem Scehlusse gelangen, dab die Cenomansechichten unterhalb des Maros- 

bettes eine flache Synklinale bilden, also auch ungefáühr 50—6 m unter 

der Erdoberfláche vorhanden seien.? 

Im Palüáogen lag — wie allgemein bekannt — sozusagen das ganze 

Gebiet unseres Komitates trocken; eine Ausnahme bildete nur das Zsil- 

becken. 

Als ülteste Ablagerungen des Tertiárs műüssen wir jenen in der 

Umgebung von Nagyág nachgewiesenen,?" in das untere Mediterran ge- 

stellten Schiehtenkomplex betrachten, welcher aus rotem Ton, Sandstein 

und Konglomerat besteht. Letzteres bezeichnet Párrv" als oberstes Glied 

des Komplexes. Hiernach ist es jedoch unbegreiflich, warum er den in 

der Nüáhe der Gemeinde Tresztya zutage liegenden gelben, globigerinen- 

reichen Ton, welcher das Hangende des Konglomerates bildet, doch in 

1 Am Phyllit hatte ich 4h 609 und 3h 759; an der Kreide (kilometerweise) 

44459, 3h409, 4h 209, 3h 129 4499 als Einfallsriehtungen gemessen. 

2 Etwas weiter abwürts, bei der Brücke von Marossolymos, stie8 man gele- 

gentlich der Ausgrabung der Fundamente in ciner Tiefe von 1462 m unter dem 

Niveau der Brückenbahn auf die Kreidesandsteine. 

3 Dr. Mokirz v. PárrY: Der westliche und südliche Teil des Csetrásgebirges. 

Jahresber. der Kgl. ung. geologischen Anstalt für 1906. 

ATA a te: ST 28 
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das untere Mediterran einreiht. (Bemerkenswert ist es, dab der dortige 

Globigerinenton unmittelbar unter dem Gipshorizonte auf dem Konglo- 

merat lagert und daB man in der Umgebung von Herczegány" Leitha- 

kalk mit Petrefakten antrifft.) 

Meine diesbezüglichen Zweifel möchte ich hier jodoch blo8 flüchtig 

andeuten, da ich bisher noch nicht Gelegenheit hatte, die Sache an Ort 

und Stelle ins Auge zu fassen, so da8 ich nur nach den Angaben der 

Literatur urteilen konnte. Wenn wir jedoch in Betracht ziehen, dab die 

neogenen Globigerinentone, welche auch durch die Nühe des (Gipses 

gekennzeiehnet sind, von den neueren Forschern der oberen Mediter- 

ranstufe zugewiesen werden, so erscheinen meine Bedenken einiger- 

mabBen gerechtfertigt. 

Noch innerhalb der Grenzen des Komitates Hunyad finden wir im 

Liegenden der bei Romosz im Abbau befindlichen Gipslager blauen Ton 

(obere Mediterranstufe), im Hangenden derselben jedoch gelben Ton.? 

Bei Berény (südlich von Szászváros) stieb man gelegentlich einer Tief- 

bohrung 7 m unter der Erdoberfliche auf den blauen Ton der oberen 

Mediterranstufe.? Und dab wir diese Schicht, aus welcher zwar niemand 

Petrefakte erwáhnt, als ein (ilied der Mezőséger Schichten zu betrach- 

ten haben, beweist KocH, der von Sztrigyohába, (Ortschaft ca 1 Km 

westlich vom früher erwáhnten Punkt) über einen zerklüftet-sehieferigen, 

bliuliehgrauen Globigerinentegel berichtet, weleher ganz den Charakter 

der Mezőséger Globigerinentegel, bez. Globigerinenmergel besitzt.t Fer- 

ner ist derselbe blaue Ton auch von Felsőszilvás bekannt, dessen Fora- 

miniferenfauna durch Dr. A. FRANSzENAU bestimmt wurde." 

Die bisher erwáhnten Stellen liegen aber alle in der Nühe von 

Déva, so dab wir garnichts dagegen einwenden können, dab Dr. FR. 

Baron Nopcsa in seiner geologisehen Übersichtskarte" auch die unter- 

halb Déva gelegene Partie des Ufergebietes der Maros als oberes Medi- 

terran bezeichnete, ohne dab der mit der Detailaufnahme betraute Geolog 

in irgendwelcher Form auch nur mit einem Worte auf die Wahrschein- 

lichkeit des Vorkommens dieser Stufe hingewiesen hötte. 

Lt ess: 428: 

2 HaLavárs Gy.: Hátszeg—Szászváros— Vajdahunyad környékének földtani 

alkotása. (Magyar orvosok és term. vizsgálók Munkálatai, XXXII. Bd. Sonderabdr.) 

Budapest, 1904. 

3 HAtGaváTs Gy. I. e. S. 26—27. 

2 Dr. Kocw:sl e. 8. 86 

SS ETATÁVÁTS 2 15 0.55. 205 

$ FR. Baron Nopcsa jun.: Zur Geologie der Gegend zwischen Gyulafehérvár, 

Déva, Ruszkabánya und rumünischen Landesgrenze. (Mitt. ans d. Jahrbuche d. 

Kgl. ungar. Geologischen Anstalt, Bd. XIV. Heft 4.) Budapest, 1902—1906. 5 
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Es ist zwar nicht zu leugnen, dab die oberen Mediterranschichten 

in der Umgegend von Déva nirgends unter den jüngern Ablagerungen 

zutage treten. ARADI! begeht einen Irrtum, indem er die in den Was- 

serrissen bei dem Petrosza genannten Steinbruche sichtbaren sehr dün- 

nen Gipsschichten in die obere Mediterranstufe einreiht, wáhrend diesel- 

ben sarmatischen Alters sind. Bisher wurde das Vorhandensein der 

Mezőséger Schichten nur durch die Kochsalzeffloreszenzen, bez. durch 

die Salzwasser bewiesen. 

Heute stehen uns noch handgreiflichere Beweise zur Verfügung. 

Im Herbste 1903 wurden námlich im Inundationsgebiet der Maros 

an 18 Stellen Bohrungen bewerkstelligt, mit der Absicht für die ge- 

plante Wasserleitung von Déva geeignetes Trinkwasser zu suchen.? 

Soweit es mir möglieh war, verfolgte ich den Verlauf der Arbeiten, und 

mache hier auch Gebrauch von den dort gesammelten Daten.? 

Die Bohrungen liegen entlang einer 4-5 Km langen Linie im 

Dévaer Abschnitt des inundationsgebietes der Maros. Süámtliche befin- 

den sich in den Náhe des heutigen Marosbettes am linken Ufer (die 

nüchstgelegene 20, die entfernteste ca 550 Schritte vom Ufer). Alle 

wurden bis zur ersten wasserführenden Schicht, bis zum Salzton hinab- 

getrieben, welcher unter dem Alluvium in einer von der Oberflüche ge- 

rechneten Tiefe von 7—8-5 m angetroffen wurde. Die aus den Bohrungs- 

angaben berechnete durchschnittliehe Müchtigkeit des Alluvium betrügt 

78 m. 

Die Verhültnisse sind übrigens in Fig. 1 detailliert veranschaulicht. 

Aus dem zusammenfassenden Profil erhellt, dab der Aufbau des 

Alluvium sehr einfach ist. Auf Grund der Mittelwerte der drei Bohrun- 

gen findet man unter der 0-6 m 6 michtigen Kulturschicht in einer 

Michtigkeit von 1-£ m einen Ton, welcher im Bohrloch Nr. 9 mit einer 

gelblichen, sandigen Schicht beginnt und hier überhaupt höchstens eine 

tabakbraune Fárbung erreicht, wührend aus den Bohrungen Nr. 13 

und 14 ein sehr dichter, von fremden Beimengungen sozusagen freier 

sehwarzer Ton zum Vorschein kam. 

Unter demselben stie8 der Bohrer in den zwei seitlich gelegenen 

Löchern auf einen gelben, glimmerigen, kalkigen, groben Sand, (in einer 

Michtigkeit von 1 m) wührend in der Bohrung Nr. 13 noch immer 

1 ARADI: Il. c. S. 634. 

2 Die Bohrungen wurden durch einen vom Kgl. ung. Ackerbauministerium 

beauftragten Ingenieur geleitet. 

3 Die abgeteutten 18 Bohrungen sind mit den Nummern 1—19 bezeichnet 

(Nr. 17 wurde eingestellt). Von diesen kenne ich die Tiefen von 8 Bohrungen, die 

vollstündigen Profile von 6, und die Ergebnisse der Wasseranalysen von 4 Bohrungen. 
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der sehwarze Ton anhielt, welcher jedoch viel Muskovitglimmerschüpp- 

chen enthült, ja in der 07 m 6 michtigen tiefsten Schicht sogar mit 

Sehotter vermengt ist. An dieser Stelle kann also der schwarze Ton bis 

zu einer Tiefe von 452 m verfolgt werden, sein Liegendes wird hinge- 

gen nicht von gelbem Sand, sondern von demselben groben (nub- bis 

eigroben) Schotter gebildet, welecher auch in den seitlieh gelegenen 

Bohrungen unter den gelbem Sand lagert.! 

In einer durchsehnittlichen Tiefe von 777 m stoBen wir also auf 

die oben erwáhnten fluviatilen Schotterablagerungen, in welehen sámt- 

liche Gesteinsarten der engeren und weiteren Umgegend anzutreffen 

sind. Petrefakte kamen aus keiner dieser Schichten zum Vorschein. 

XIII. -— 100 lép 
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Fig. 1. Zusammenfassendes Profil der Bohrungen IX., XIII. und XIV. 

1. Kulturschicht. 2. Sandiger, gelber Ton. 3. Brauner und schwarzer Ton. 4. Gel- 

ber, grober Sand. 5. Sandiger sehwarzer Ton. 6. Schotteriger schwarzer Ton. 

7. Schotter. 8. Mezőséger Tegel. 

(Die gerissene Linie bezeichnet ein ülteres Bett des MarosfluBes.) 

Das Liegende dieses Schotters wird von einem bláulichgrauen. 

feinen, sehlammig-tonigen Mergel gebildet, in welehem auch sehr dünne, 

glimmerige Blausandschichten eingelagert sind. Das vom Bohrer herauf- 

geholte Material war vom darüber stehenden Grundwasser durchweicht, 

teigartig, doch kann auch auf Grund der erwáhnten dünnen, glimmeri- 

gen Schichten auf eine schieferige Struktur des Tegels geschlossen wer- 

den. Mit Salzsáure braust derselbe lebhaft. Getrocknet ist er überaus 

záh, mit der Hand sechwer zu zerbrechen. In dem nach einer Schlám- 

mung zurückgebliebenen Material fand ich, bei flüchtiger Durchsicht, 

keine Spur von Petrefakten. 

1 Auf diese interessante Tatsache werde ich vielleicht bei einer anderen (Ge- 

legenheit und an anderer Stelle noch zurücekkommen; hier möchte ich nur kurz 

bemerken, dab ich diese Stelle als ein ülteres Bett der Maros betrachte. 
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Ich glaube dab wir nach dem bisher gesagten nicht bezweifeln 

können, dab wir es hier mit typischem Mezőséger Salzton zu tun haben. 

Durch den Umstand, dab in den Wasserproben der Bohrungen Nr. 9 

und 13 (desgleichen auch der daneben befindlicehen Nr. 12) ein das ge- 

wöhnliche weit übertreffendes Ouantum Kochsalz nachgewiesen wurde, 

werden auch unsere letzten Zweifel beseitigt." 

Endlich halte ich diese Stelle für besonders geeignet die Worte 

Prof. KocHs wiederzugeben : 

cDie siebenbürgisehen Salzlager fallen also in den mittleren Hori- 

zont der Mezőséger Schichten hinein, jedoch bedeutend nüher zu der 

unteren Grenze derselben als zu der oberen ..... Ich muss daher die 

Ansichten der früheren Forscher, nach welehen das siebenbürgiseche 

Steinsalz nicht einen und denselben geologiscehen Horizont einnehmen 

soll..... für entschieden unriechtig erklüren.? 

Auf die chemische Zusammensetzung des aus den Bohrungen ge- 

wonnenen Salzwassers werde ich weiter unter noch ausführlicher zurück- 

kommen, jetzt sollen noch — damit das geologische Bild vollstándig 

sei — die Bildungen der sarmatischen Stufe besprochen werden. 

Im der Literatur ist FIcHTEL der erste, der einige sarmatische Ver- 

steinerungen aus Déva aufzáhlt. Spüter sammelte hier NEUGEBOREN? 

und hauptsáchlich SrukR.: Die neueren Forscher untersuchten jedoch nur 

die eruptiven Bildungen, wáhrend sie die Sedimente nur wenig oder 

überhaupt gar nicht beachteten. Und doch bilden hauptsáchliceh im 

niedrigeren, welligen Terrain südlich von Déva überall sarmatische 

Ablagerungen die Oberfláche. Wihrend man hier Grobsand, Mergel 

und wenig gelben, gipsführenden Ton antrifft, findet man auf den 

Abhüángen der Weinberge südwestlich von der Stadt und im Sattel des 

Festungsberges die von der Erosion noch nicht weggeführten Partien 

der Andesittuffdecke. Das Alter der Tuffe, bez. das Verhültnis der 

Amphibolandesiteruptionen zu den Sedimenten lübt sich am besten auf 

dem Wege, welcher an der alten griechisch-katholischen Kirche vorbei 

1 Die Tatsache, dab das aus den benachbarten Bohrungen Nr. 13 und 14 ge- 

wonnene Wasser als sü8 bezeiehnet werden kann — was ich zwar blo8 aus eige- 

ner Erfahrung sagen kann, nachdem seitens der Untersuchungsstation die Ergeb- 

nisse der ehemischen Analyse nicht mitgeteilt wurden — kann unsere festgelegte 

Anschauung nicht beeinfluBen, da in diesen Bohrungen fast nur von reinem Maros- 

wasser die Rede sein kann. 
2 Die Tertiürbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landcesteile II. 

S. 76. 
3 Hine neue Fundstátte tertiürer Konchylien. (Verh. u. Mitt. d. Siebenb. 

Vereins f. Naturw.) Nagyszeben, 1852. S. 106—108. 

4 Über das Tertiürland im südwestl. Siebenbürg. (Jahrb. d. k. k. geolog. 

Reichsanst. XII.) Wien, 1861. S. 59—-62 
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zu dem oberhalb des Friedhofes gelegenen Weinberge führt, bestimmen, 

Hier kommt der kreidenartige, muschelig brechende Tuff im Hangenden 

des gelben Grobsandes vor. Es ist mir auBerdem auch aus einer Brun- 

nengrabung bekannt, dab ein gelber, dann ein grauer petrefaktenführen- 

der Sand das Liegende des Tuffes bildet. Versteinerungen kommen im 

Tuffe nur vereinzelt vor." 

Das sichtbare unterste Glied des Sedimentkomplexes stellt der 

schon erwáhnte gipsführende gelbe Ton dar, auf welechem gelber Grob- 

sand lagert. Wührend ersterer petrefaktenleer ist, finden sich im letz- 

teren hauptsáchlich die Gehüuse von Gerilhium pictum, Basr. 

Ein besonderes Interesse verleiht dem gelben Cerithensand eine 

40—50 cm michtige Binlagerung von graugrünem Sand und blütterig 

zerfallendem grünlichem, sandigem Ton. Aus dieser Schicht lassen sich 

die sarmatischen Sübwasser- und  Landmollusken sammeln: es ist 

dies die sarmatische Helixschicht.? 

Wie schon aus meinem an dieser Stelle erstatteten Bericht be- 

kannt, entdeckte ich die Helixschiehten zuerst in der nahegelegenen 

Ortschaft Rákosd.? Obzwar ich dieselben anfangs als lokale Bildung be- 

trachtete, ihnen also von stratigraphischem Gesichtspunkte nur geringe 

Bedeutung zuschrieb, so muBte ich sie nach eingehenderem Studium als 

für das obere Sarmatikum bezeichnende Sehichten anerkennen, da ich 

sie bei Lozsád in Spuren, bei Déva aber in ansehnlicher Entwicklung 

antraf." 

Nachdem aber KocH in seiner Arbeit?" vom Südrande der Hátsze- 

ger Bucht, von Felsőszálláspatak, aus der Sarmatikum eine sehr grobBe 

und eine kleinere Helixart anführt, kann ich nicht bezweifeln, dab wir 

in dieser Weise auch für die südwestliche Beke des siebenbürgisehen 

Beckens einen sicheren Horizont feststellen können. 

Auf weitere Ausführungen mubB ich hier verzichten, da ich diesel- 

ben für meine binnen kurzer Zeit über diesen Gegenstand zu erschei- 

nende Arbeit vorbehalte. Ich beschránke mich auf eine kurze Aufzáh- 

lung der Dévaer Fauna. 

1 Blattabdrücke im Sattel des Festungsberges. 
2 In der Literatur wird sie zuerst in meinem Aufsatz sA dévai rézbányas 

angeführt. 

3 Den vorláufigen Bericht hierüber siehe in Dr. GAÁL: A rákosdi szarmatakorú 

édesvizi és szárazföldi csigákról. (Hunyadm. Tört. és Rég. Társ. XVII. Évkönyve.) 
Déva, 1908. 

4 Meinem Freunde Herrn Dr. Z. SCHRÉTER verdanke ich die mündliche Mit- 

teilung, dab er auf meine Anregung auch in dem neogenen Becken des Komitates 

Krassó-Szörény diese charakteristischen grünlich gefürbten Helixschichten gesucht 

und auch gefunden hatte. 

5 Az erdélyrészi medencze . . . etc. pag. 174. 
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Es kamen zum Vorschein: 

Helix Brochii C. MAYrx. 

Heix nov. sp. 

Helix oxysloma THom. 
Gyelostomum comicum KL. 

Planorbis cornu BRONGN. 

Dreissensia alta  SANDBEG. 

Dreissensia sp. indet. 

Die Petrefakte sind ziemlich wohlerhalten. 

Im Hangenden des gelben Cerithiensandes finden wir einen grob- 

sandigen, bei dem Steinbruch Petrosza hingegen einen tuffösen Mergel. 

Aus demselben lübt sich — hier und da in ziemlich wohlerhaltenen 

Exemplaren — die bekannte Brackwasserfauna sammeln. Da die bis- 

herigen Angaben in der Literatur sehr verstreut sind, und anderseits 

da es mir gelang, auch einige bisher nicht erwáhnte Arten zu finden, 

will ich die Fauna hier aufzáhlen.! 

Cerithium mediterraneum Desn. (S.), C. pictum Basr. (S.) C. rubi- 

ginosum Ericnw. (H.), C. Pauli R. HoERx. (H.), Nhissoa inflata Axpnez. (5.), 

Rh. angulata Ercnw. (S.), Nerita picla Fék. (H., Murexm sublavatus 
Basr. (H.), Buccinum baccatum Basr. (H.) Trochus pictus Ercnw. (G.), 

Evvilia podolica Ercnw. (3.), Modiola marginata Eicsw. (S.), Mactra 

podolica Ercuw. (G.), Tapes gregaria Pagrscn. (G.) Cardium obsoletum 

Eicnw. (G.), Cardium plicatum Ercww. (G.), Ervilia podolica Ercnw. (5.), 

Solen subfragilis Excnw. (G.), Donax lucida Ercmw. (G.). 

Die obersten dichteren, kalkigeren Schichten des Mergels sind 

petrefaktenleer. 

Der ganze Schichtenkomplex föüllt nach Osten unter 10—207? ein. 

Die in der Gegend von Déva heraufgeguollenen Eruptivgesteme 

habe ich im Zusammenhange mit dem Dévaer- Kupferbergwerk einge- 

hend besprochen.? 

Hier sei nur soviel erwáhnt, dab Amphibolandesit auf der Karte, 

von cenomanen Ablagerungen umgeben, in vier abgesonderten Partien 

erseheint. 

Dab sowohl der Bezsánihegy, als auch der Decebal, der Szárhegy 

und der Festungsberg als selbstándige, separate Eruptionen zu betrach- 

ten sind, das beweisen schon die Gesteine derselben, welche sich schon 

makroskopisch unterscheiden lassen. Am auffallendsten sind die Amphi- 

1 Die erste Erwüáhnung in der Literatur findet sich bei (S) — Sruk, (H) — 

R. HOoERNESs, (G) — GAÁL. 

2 [L. c. S. 693—695. 
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bolandesite des Szárhegy und des in seiner Náhe gelegenen Festungs- 

berges. Ersterer ist durch die auffallenden, oft einige em groben Feld- 

spatkristalle, (meist Karlsbader Zwillinge), letzterer durch die sporadisech 

auftretenden, auffallend groben Amphibolnadeln, vor allem aber durch 

seine in dünne Tafeln zerfallende Struktur gekennzeichnet. 

Diese dünntafelige, hier und da sogar blátterige Struktur beein- 

fiut — wie dies leicht einzusehen ist — in nicht geringem MaBe die 

Verwitterung des Festungsbergandesits. Hine genaue Erklüárung dieser 

Struktur kann ich zwar nicht geben, aber ich glaube kaum zu irren, 

wenn ich diese Erscheinung im allgemeinen auf orogenetische Ursachen 

zurückführe. 

Zam Sechlub mubB ich den Tatsachen entsprechend noch bemerken, 

dab diese blütterige Struktur auf ungeführ dreiviertel Teilen des Fe- 

stungsbergkegels beobaechtet werden kann. Nur am Südabhang, dessen 

Hülfte ohnehin von cenomanen Ablagerungen gebildet wird, bleibt diese 

FEigentümliehkeit weg. Die Behauptung v. Haravárs, daB das (Gestein 

blob einer von den Salzguellen zur Spitze des Festungsberges gezoge- 

nen geraden Linie entlang in einem breiten Streifen (also am Nord- 

abhang) zu Grus zerfállt, wáhrend an den übrigen Stellen bröckelige 

Verwitterungsprodukte entstehen, beruht also auf einem Irrtum.! 

Auf das jüngste Glied des Tertiárs, auf das Pliozán übergehend, 

fallen uns die Aufzeicehnungen von Baron Nopcsa ins Auge, welcher für 

das Hátszeger Tal hauptsáchlieh Sehotter- und Riesenkonglomeratbil- 

dungen hierher záhlt.? 

Er bringt unter anderem auch vor, dab im Siebenbürgisehen Museum 

zu Kolozsvvár aus der Ortschaft Nagybarcsa (also aus der unmittelbaren 

Nühe von Déva) bezeichnende pliozüne Versteinerungen : (Gongeria (izjzeki 

HöRkx. und Cardium cfr. Penslii FucHs aufbewahrt werden, ja er üuBert 

sich sogar dahin, dab jener fette. grünliche pflanzenresteführende Ton, 

welcher das Liegende des am Ostabhange eines zwischen Déva und 

Szántóhalma gelegenen Hügels (Horgos genannt) im Graben sichtbaren, 

typischen pliozánen Riesenkonglomerats bildet, ebenfalls postsarmatischen 

Alters sei." Wáhrend ich die Riesenkonglomerate betreffend mit NoPcsas 

Ansicht übéereinstimme, und nur hinzufügen kann, dab auch ich von Déva 

und Nagybarcsa je ein Stück Sübwasserguarzit mit Planorbisabdrücken, 

bez. Steinkernen aus diesen Konelomeraten besitze," so muB ich den 

1 Der geologische Bau der Umgebung von Déva. S. 124. 

2 FRANz Baron Nopcsa: Zur Geologie der Gegend zwischen Gyulafehérvár, 

Déva, Ruszkabánya etc. S. 215—220. 

SZABS t5tsa záltb 

£ Herr Dr. J. v. SZáDEczkY war so freundlich eines der Exemplare behufs 

mikroskopischer Untersuchung zu übernehmen. 
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fetten, grünlichen Ton als sarmatisch bezeichnen, einesteils weil der- 

selbe unter den sarmatischen Mergelbünken hervorragt. hauptsüchlich 

aber deshalb, weil ich ausgezeichnet erhaltene Exemplare von Ceri- 

thium pictum, Buccinum baccatum und Nerita picta aus demsel- 

ben sammelte. Es leidet also keinen Zweifel, dab wir es hier mit dem 

mittleren Gliede des sarmatisehen Schichtenkomplexes von Déva zu 

tun haben. 

AuBer dem Horgoshügel ist dieser pliozáne Schotter auch an der 

nach Árki führenden StraBe (oben am Hügel) sichtbar. 

Nennenswerte Bildungen des Diluvium sind an zwei Stellen zu 

beobachten. Hine derselben befindet sich im unteren Laufe des Réz- 

bányatales bei den áuBersten Hüáusern der Stadt. Das Diluvium wird 

dort von einer 3—4 m müchtigen braunen, lehmigen Schicht gebildet, in 

welcher recht wohlerhaltene Heliciden, Pupa, Succinea und sonstige 

Arten vorkommen. 

Die zweite Stelle ist der Schutt am Nordabhang des Festungsber- 

ges und die am Fube desselben sich ausbreitende Schotterterrasse, 

welch letztere oberhalb des Niveaus der Salzfelder eine 8—-10 m mich- 

tige Schicht bildet. 

Am FubGe dieser Terrasse brach die kalte Dévaer Salzguelle hervor. 

x 

Durch die eingehende Besprechung der geologischen Verhültnisse 

wird die Erklárung der am FuBe des Festungsberges vorhanden gewese- 

nen Salzguellen wesentlich vereinfacht. Hierzu műüssen wir nunmehr 

nur noch die Bodenbeschaffenheit an Ort und Stelle kennen. 

Als Erklürung möge Fig. 4 dienen, welche ich auf Grund der 

Ergebnisse eines von mir im November 1907 aus rein wissenschaft- 

liehem Interesse auf eigene Kosten abgeteuften Schachtes verfertigte.! 

Wie aus dem Profil ersichtlich, fand ich bis zu einer Tiefe von 

2 m einen groben, gelben Sand und kleineren Schotter. Darunter fand 

ich bis zum 5-ten Meter einen bláulichen Schlamm, in welchem (be- 

sonders in der Nöhe des Liegenden) hüutig grobe (Gerölle vorkommen, 

welche vollkommen mit dem Schotter der Bohrung Nr. 19 und aller 

übrigen Bohrungen übereinstimmen. Da auch die Lage und die Müch- 

tigkeit übereinstimmt, betrachte ich erstere einfach als eine Fazies des 

letzteren. 

Der Vollstándigkeit halber bemerke ich noch, dab auber Geröllen 

verschiedenster Art auch noch blauer Ton, Lignitstückehen, und Obsi- 

1 Mein Bohrer blieb beim 5. Meter stecken, deshalb lie8 ich den Schacht 

ausgraben. 
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diansplitter zum Vorschein kamen. Der Charakter dieser Ablagerung 

wird jedoch in erster Linie durch verkohlte Uberreste von Wasserpflan- 

zen, ferner durch nachstehende Molluskenfauna bestimmt: 

Helix lutescens Rssm. (spárlich). 

Planorbis Cormu BRowxGw. (in grobBer Anzahl). 

Planorbis spirorbis L. juv. (selten). 
Valvata antigua Sow. (sehr háufig). 

Die zuletzt erwáhnte Art, deren Bestimmung ich meinem Freunde 

Herrn Dr. Soós verdanke, verdient von zoogeographischem (Gesichts- 

punkte unsere besondere Aufmerksamkeit. Bisher war sie nümlich nur 

aus West- und Mitteleuropa, besonders aus den grobBen Seen der bay- 

riscehen Voralpen bekannt.! 
Sehr beachtenswert war ferner der Umstand dab an der Grenze 

des gelben Sandes und des blauen Sehlammes, also schon 

bei dem 2-ten Meter, das Salzwasser hervorbrach u. zw. 80 

reichlich, dab meine Arbeiter an der Pumpe vollauf zu tun hatten. 

Nach Erreichung des 5-ten Meters drangen wir zuerst in ziemlich 

verwittertem, spüter in vollstándig frischem Geröll in einer Müchtigkeit 

von ungefáhr 0-5 m weiter. Ich konnte mich sehr leicht davon über- 

zeugen, dab die 5—15 kg wiegenden Blöcke aus dem Gesteinsmaterial 

des Festungsberges bestehen. Es sei hier noch bemerkt, dab ich ein 

kleineres Andesitstück fest mit Ton verwachsen vorfand, welch letzte- 

rer die Spuren von Frittung zu verraten schien. Dies lieferte einen 

neueren Beweis für meine Auffassung, wonach unter der Lavadecke des 

Festungsberges keine sarmatischen Ablagerungen vorhanden sind, da 

sich der Lavastrom auf den Salzton ergossen hatte.? 

Doch alsbald erreichten wir auch den anstehenden Amphibol- 

andesit, u. zw. in vollkommen frischem Zustande. Noch mehr überraschte 

es mich aber, dab das Gestein auch hier eine tafelige Struktur aufwies, 

besonders in den ersten 50—60 Zentimetern. Weiter konnten wir aber 

nur mit Hilfe von Dynamit vordringen, so dicht war der Andesit. 

Zu dieser Zeit strömte das Salzwasser von allen Seiten in solchen 

Massen in den Schacht, dab wir es mit Kübeln nicht mehr auszuschöp- 

fen vermochten. (Die Pumpe hatte schon etwas früher versagt.) Das 

Vordringen wurde mir einstweilen unmöglieh; ich mubte die Ausgra- 

bung des Schachtes bei 6—8 m einstellen. 

1 L. WESTERLUND : Fauna palaearctica. Binnenkonechylien VI. S. 132. CLESSIN: 

Molluskenfauna Deutschlands, S. 458. 

2 Diese meine Ansicht habe ich schon vor den Bohrungen im Marostal be- 

tont. (Siehe: (A dévai rézbányae S.-7692.) 
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Salzwasser aber hatten wir in Fülle! Nach meinen Aufzeichnun- 

gen nahm die Wassermenge stündlieh um 4000 1 zu.! 

Was nun die Oualitát des Wassers anbelangt, so enthielt es nach 

Aussprache vieler, die es versucht hatten und auch nach meiner eige- 

nen Wahrnehmung etwas mehr Kochsalz, als die in der Nüáhe vorhan- 

den gewesene (elle. 

Dessenungeachtet akzeptiere ich jedoch bereitwilligst die Resul- 

tate der chemischen Analyse des Salzguellenwassers und betrachte sie 

auch für das aus dem Schacht gewonnene Wasser gültig. 

Das Wasser der Dévaer Salzguelle enthült nach Hankó? 

in 1000 Teil. Wasser 

NN lá ke LE ze aes 199390 

NOS OL Ét az ee evezz 053911 

MEG GO S ag társ 3 Más KE 002921 

(OROT VE BAN te eset ah ép 102327 

JESU ONÁSSÉK ? Tat e ee az, 100255 

IST ez és kezett ek e estezaz ! 100252 

ESEK ES E ee ae 42 2] 070221 
IZ ésaszsszeezyzzigezszsez AES SZG E KÉKRE . 070206 

(EGG OTNESE ített éke bei MKOZOL 81 
VTNZSÉS e B szagára etogzűtesee Sp. 

Feste Bestandteile zusammen ESET SZ60NI 

Freie und halbgebundene Kohlensüure . — 0:1953 

öpezifisehesi Gewichte szesz sie 21 1008291 

Es sei hier bemerkt, dab das Wasser der in der Náhe befindlichen 

Salzbáder und Salzbrunnen (Fig. 5) eine ühnliche Zusammensetzung 

aufweist. Auch ist es Erfahrungssache, dab in einem Bereieh von ca 

1/2 km? (also auch in den letzten Hüusern der Stadt) die Brunnen, wo 

immer sie auch gegraben werden, überall ungenieBbares, salziges Wasser 

liefern. 

Hogar die an der entgegengesetzten Seite der Stadt unternommenen 

Bohrungen lieferten — wie schon weiter oben erwáhnt —  Salzwasser. 

Ich mub im vorhinein darauf hinweisen, dab von den 18 Boh- 

rungen dem Magistrat der Stadt Déva nur die chemische Zusammen- 

setzung der aus folgenden Bohrungen entnommenen Wasserproben 

bekannt ist : 

1 Dementsprechend füllte sich der Schacht allnáchtlieh nicht nur bis zum: 

Rande, sondern ein betrüáchtliches Ouantum flo8 auch ab. 

Zlszos 9 tl 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 99 
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bsa In einem Liter des Wassers 
ohrung 8 zi 

Milligramm 

tügulte Táv 8 1  ] Eisen ! Mangan 5 a] 1 Al 83 ölözzzézrál esmét Gutachten 
52] mi-i-i 80 a! TEK TER 
Bad ! akar a TUBA z o 12 
83] aBal 8 ]8el.§ Eszizbl Eli 

eldsz] § [554] alas] A] élzdi 8]zgd 
"a 5 2o2 a baáei ez a ig 10 0 ia 

2 TES SAlMskátéztzts feéslá tssza MEé SETS] ss CEL elek 
d Tj jozátá w aj UT ZANÉR Tagi sHártegrad des Wassers ent-] 

sprechend, von Verwesungspro- 
] 5 dukten frei, Chloridgehalt un- 6 3 e 4. 7] késés je 910 1 , mzzzd 

II. [7 ő 296-0 ) 46-0 L7 Sp. Sp. 0-170-210-45p.f bedeutend, doch ist es nur 
Í nach Enteisenung für Wasser- 

! j leitungszwecke brauchbar. 
7. .. eri c: áss] 28 j/ 1 mé Sai jj hi 

087 ti jé0adli (Wie oben :) 

16 1301—]1— 10 1]J10-4j — ] — cChloride enthült es nicht in 
! ! erheblicher Menge s 

IX. 7] S4S-0 7 99-1 1 99-1] si j 

tö ák I ! 

] eWegen seines das gewölmnli- 
z ÍS Ea 1 910: che übertreffenden Chloridge- 

. 18-41 107170 283-2/ 1-5. Sp.] Sp. — /0-110-2 0-7 , — ( halts nicht als gutes Trinkwas- 
ser zu betraehten.o ii 

! j 
XIII. 7-518041"01398-2. 1-7 Sp." Sp.1— (0-110-2113 — Wie bei XII. 

l ! J 

(Analysiert vom hauptstüdtisehen Institut für Chemie und für die Prüfung der 

Nahrungsmittel, Budapest am 24 IX. 1968). 

ts ist nicht zu leugnen, dab auch in dem Falle, wenn man den 

gröbten der in der Tabelle vorkommenden Werte von (-l in Rechnung 

zieht und nur auf NaCl berechnet, blob 630 mg Kochsalz pro 7 nach- 

weisbar sind. Aber auch das ist ein solches Ouantum, welches nur auf 

entsechieden salzigem Terrain vorkommen kann. Und daB auch diese 

kleine Menge Cl tatsáchlieh vom Salzton herzuleiten und hierbei nicht 

an die dekomponierten organischen und anorganischen Substanzen des 

alten Marosbeckens zu denken ist, das beweist der Salzbrunnen der am 

jenseitigen Ufer der Maros gelegenen Gemeinde Haró. Dieser wurde 

bisher von niemandem erwühnt, trotzdem er noch vor 3—4 Dezennien 

unter finanzbehördlicher Aufsicht stand und den BHinwohmern das Was- 

Ser portionweise ausgeteilt wurde. Heute ist dieser Brunnen stark ver- 

nachlássigt, doch gebraucht das ürmere Volk auch heute noch sein 

Wasser zum Kochen. 

Die Spuren des oberen mediterranen Salztones, bez. des Salzlager- 

restes können also bis Haró verfolet werden,! Das aber ist ein áuberst 

! Ich hörte auch, da man auch in der Gemeinde Kéménd (gleichfalls am 

rechten Marosufer, 4 Km östliceh von Haró gelegen an mehreren Stellen gelegent- 

lich Brunnengrabungen auf Salzwasser stie8. Nachdem ich aber bisher nicht Gele- 
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wichtiger Umstand, da ja in der unmittelbaren Náhe von Haró Phyllite 

und Devonkalke, nach Westen zu aber mediterrane Ablagerungen vor- 

kommen, so dab also auf postvulkane Einwirkungen, bez. auf eine 

andauernde Neubildung des Salzes auf chemischem Wege in diesem 

Falle gar nicht zu denken ist. Der Festungsberg von Déva befindet sich 

von hier in einer Entfernung von 5 Km, kann also nicht in Betracht 

kommen, umso weniger, als ja das Gefálle des Marostales gegen Déva 

gerichtet ist. 

e et je 
- a 

cg 3 ése 

a Le 

"AHA aa 

Casi USE 

Ed rréta gl I 
jeésésztége. ardezd OO  sSásvü 

[IT -aéuza o 9 égesvez 

Fig. 3. Der Dévaer Abschnitt des Marostales, 

I. Stelle der ursprünglichen Salzguelle. II. Schürfsehacht. III. Breiersches Salzbad. 

IV. Krauszscher Salzbrunnen. V. Laufersches Salzbad. VI. Stelle der Bohrung 

No 9. VII. Stelle der Bohrung No 12. VIII. Stelle der Bohrung No 13. IX. Stelle 

der Bohrung No 14. X. Stelle der Bohrnng No 15. XI. Stelle der Bohrung No 19. 

(sósvíz — Salzwasser, édesvíz — SülBwasser.) 

7- 17009. 

Die Hypothese, welche das Salz aus dem Andesit des Festnngs- 

berges herzuleiten sucht, ist auch im übrigen nicht stichhaltig. Denn, 

ungeachtet dessen, dab die einer, von der Salzguelle zur Bergspitze 

gezogenen Geraden entsprechend vorausgesetze Spalte eben nichts ande- 

res als eine Voraussetzung ist, und abgesehen davon, dab die Ausdeh- 

nung des Salzgebietes über 8 Km? nachgewiesen ist," so kann schon 

aus der Menge der bisher aus der Salzguelle, jetzt aus dem Schacht 

génheit fand, mich -hiervon. persönlich zu überzeugen, will ich diesen Umstand hier 

blo83 berühren, 

1 Wobei gar nicht zu bezweifeln ist, da8 sich das Salzwasser im Marostale 

aufwürts noch über eine gute Strecke im Komitat Hunyad nachweisen lieBe. 

994 
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abgeflossenen Wassers, bez. aus dessen Salzgehalt berechnet werden, dab 

der zuckerhutförmige Kegel des Festungsberges im Laufe des Ouartárs 

wie Zucker aufgelöst und weggescehwemmt worden würe. Zwischen 

der chemischen Beschaffenheit des Festungsbergandesites 

und dem am Fule desselben sich ausbreitenden Salzterrain 

besteht also gar keine Beziehung. 

Woher rührt also seine eigentümlich, grusartige und eisenrostige 

Zersetzung? 

Diese ist einfach durch die Struktur und mineralogische Zusam- 

mensetzung des Gesteins, ferner durch topographische und meteorolo- 

gische Ursachen bedingt. 

Wie schon erwáhnt, zeigen wenigstens "/s des Amphibolandesit- 

kegels des Festungsberges eine Neigung zur plattenförmigen, tafeligen 

Spaltung.! Als Beweggrund hierfür mag vielleicht unter anderem ein 

auf die Lava wáhrend ihrer Eruption aus gewisser Richtung einwirken- 

der Gebirgsdruck gedient haben, welcher ab initio eine schieferige Struk- 

tur des Gesteins hervorrief. Was immer aber auch die Ursache gewesen 

sein sollte, das eine ist Tatsache, dab die schuppige Verwitterung eine 

unmittelbare Folge dieser schieferigen Struktur ist. Die Bisenrostflecken 

sind durch Oxydation der eisenreichen Amphibol- und Pyroxenkristalle 
leicht erklárlieh. Das Salzwasser konnte hierbei schon deshalb nicht 

betátigt gewesen sein, weil sich ein solecher rostiger Grus auch in der 

Náhe des Gipfels bildet, wohin das Wasser nach keiner Hypothese 

hinaufgelangen konnte. 

Der Umstand, dab an der aus Andesit bestehenden Partie des 

Südabhanges diese Zersetzung weniger ins Auge füllt, wurde hauptsách- 

lich durch die Richtung der Winde, durch die Niederschlagsverteilung 

und durch die Vegetation bedingt. j 

Es ist nümlich Tatsache, dab Déva den Regen meistens von SW 

bekommt, nachdem in den niederschlagsreichen Monaten an 4690 der 

Tage aus dieser Richtung Wind zu gewürtigen ist.? 

Nachdem also der Regen von dieser Seite die steilen und kahlen 

Felsen des Berges bestürmt, so ist die Denudation hier viel intensiver, 

als auf der anderen, dicht bewaldeten Seite. Auf der letzteren ist auch 

der Feuchtigkeitsgehalt der Luft gröber und wird derselbe durch die 

1 Selbst die sceheinbar kompakten Stücke besitzen diese Eigenschaft; die 

Mauern der Dévaer Festungsruine bieten einen Beweis dafür, weleh vorzüglieches 

Baumaterial dieses gut spaltbare Gestein lieferte. 

2 So wurden z. B. im November 1879 wáhrend 15 Tagen SW-Wind 15 Re- 

gentage, 38 mm 6 monatliche Niederschlagsmenge verzeichnet. Nüheres hierüber 

siehe bei M. EGYED: "A légtüneti állomás észleletei (1878—79) Déván.s (Dévai áll. 

Főreáliskola 18801. évi értesítője, S. 11—17. 
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Nebel des Marostales bereichert, das atmospháriscehe Wasser aber lei- 

stet — wie bekannt — der Bildung des Bisenoxyds Vorschub. 

Der Festungsberg spielt bei der Genesis der Salzguelle eine ganz 

andere Rolle. Der tafelige Andesit und das ihn überlagernde (erölle, 

ferner die diluviale Terrasse des Nordabhanges sammeln das Wasser. 

Durch diese Medien nach abwürts fliebend, tritt das Wasser auf den 

undurehlássigen Tonschichten mit dem Salzwasser zusammen, und flieBt 

entweder als salziges Grundwasser weiter oder tritt als Ouelle zutage. 

Sehr "hnliche Verhültnisse besehreibt M. v. PÁrrY aus der Ge- 

gend von Székelyudvarhely.! In dieser Arbeit berichtet er: aNachdem 

das lose Konglomerat eine gut wasserdurchlássige Schicht bildet, ver- 

schluckt dasselbe viel von dem Wasser der Niederschlüge, welches bis 

zu dem mediterranen Tonmergel niedersickernd, an der Begrenzungs- 

linie der beiden in Gestalt guter, wenn auch nicht sehr reichhaltiger 

Ouellen hervorbrieht.... Als ein ühnlicher guter Wassersammler ist 

das Gebiet der Andesittrümmer anzusehen, unterhalb welchem, unter 

dem Szarkakő drei — angeblich reiche — Ouellen entspringen ....v? 

Weiter üussert er sich die zwei Ouellen hinter dem Szalvátorberg be- 

treffend wie fölgt: aBeide erhalten ihr Wasser, wie die siebenbürgisehen 

Salzguellen fast ausnahmslos, aus dem mediterranen Tonmergel, und 

nicht, wie HERBIcH sagt, aus dem Konglomeratv.? 

Die Lage der Salzeffloreszenzen betreffend könnte die von Prof. 

Dr. KocH über das Salzterrain bei Vizakna gegebene Beschreibung tref- 

fend angewendet werden, denn auch unser Gebiet bildet eine Depression 

im durchsehnittlichen Niveau des Inundationsgebietes. Ferner wird die 

alluviale Decke an den übrigen Stellen von scehwarzem und braunem Ton 

gebildet (siehe Fig. 2), wáhrend in der Umgebung des Salzfeldes — wie 

dies aus dem Schacht und dem Profil der Bohrung Nr. 19 erhellt — 
diese Decke fehlt. Kt 

Es ist eine besondere Ironie des Schicksals, dab jetzt, da nun- 

mehr das Problem der Salzguelle von Déva seine Auflösung gefunden, 

die Ouelle selbst versehwunden ist. Seit einem Jahr versiegte sie voll- 

kommen. Der Grund hierfür ist in der Abnahme des Grundwassers 

(welehe sich auch in den Brunnen von Déva wahrnehmbar macht), 

1 M. v. Párnrv: Beitrüge zu den geolog. und hydrologisehen Verhültnissen 
von Székelyudvarhely. (Földt. Közl.) Budapest, 1899. 

2 L. c. S. 104—105. 

3 L. c. 8. 104—105. 

4 Wahrscheinlich auf die Trockenheit der letztverflossenen Jahre und auf 

die Aufforstung des Berges zurückzuführen, da das Grundwasser der Berglehne 
durch das heranwachsende Wiüldchen in groBem MaBe verdunstet wird. 
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und z. T. auch in der Abteufung des Schachtes, ferner in der IEröff- 

nung des Salzbades zu suchen. 

Heute ist der ganze Salzkessel staubtrocken, wührend er doch in 

den 1880-er Jahren noch einen Jagdort auf Wildenten bot und nach 

HanxKkó eine wirkliche Plage für die Luft der Stadt Déva bildete. 

Es ist wahr, dab der Sumpf auch ursprünglich sein Wasser nicht 

aus der Salzguelle, sondern aus den Übersehwemmungen der Maros, 

gewonnen hatte, welche jedoch in neuerer Zeit seit mehreren Jahren 

unterblieben sind. Hieraus lübBt es sich erkláren, dab im schwach sal- 

zigen Wasser die weiter oben aufgezáhlten Sübwasserschneken leben 

konnten. 

ÜBER DIE GESTEINE VON VERESPATAK. 

Von Dr. GYULA v. SzÁDECzKY.! 

Verespatak und seine Umgebung übt mit seinen infolge der Gold- 

gewinnung von den benachbarten Gegenden schon seit jeher sich ab- 

weichend gestalteten Verháltnissen auf den Reisenden einen bezaubern- 

den Eindruck aus. Die Pochmühlen mit ihrem eintönigen Gestampfe, 

das bis auf den letzten Tropfen ausgenützte Bachwasser mit seinen 

vielerlei Farben und Sedimenten, der goldführende Csetatye und Kirnik, 

sowie mehrere kleinere durch und durchgewühlte Bergpartien mit ihrem 

blendendweiben Rhyolith, und im Gegensatz hierzu der die E-Lehne 

des Kirnik bedeckende Nadelwald mit seinem tiefen Grün, die fünf 

künstliehen Seen mit der sie umgebenden oasenartigen, grünen Vege- 

tation, die auf den-steinigen, steilen Wegen in beiderseitig angebrachten 

Körben Pocherz schleppenden Pferde usw., alldies ist auf den Reisen- 

den von so eigenartiger Wirkung, dab er sich nicht in seiner Heimat, 

sondern in einem fremden Erdteile wáhnt. 

Dieser Einwirkung kann sich der Geolog auch dann nicht ent- 

ziehen, wenn er an seine Arbeit schreitet, wenn er mit den von den 

Römern, ja sogar bereits von den Daziern abgebauten, burgartigen, 

durchlöcherten Wiünden, den auf Schritt und Tritt sich auftuenden, ge- 

fáhrlichen, bodenlosen Schlünden des Csetatye náher bekannt wird, wenn 

er den dem berühmten Katroncastock entsprechenden klaffenden Hin- 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 3. Márz 1909. 
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sehnitt am Kirnik besichtigt, wo das brekziöse Gestein stellenweise durch 

Gold verkittet ist, wenn er jene unbesehreiblichen Farbenabtönungen 
beobachtet, mit denen die Oberfláche des Gesteines infolge der Oxyda- 

tion der Erze überzogen ist, wenn er jenes wechselvolle Bild betrachtet, 

weleches ihm die Stadt und ihre Umgebung mit dem im W kronen- 

förmig emporragenden Horst des Vulkán bietet. 

Möeglicherweise trágt gerade dieser fesselnde Eindruck die Schuld 

daran, daB die Geologie dieses klassischen Ortes bei weitem nicht so 

weit klargelegt ist, wie dies von einer Gegend vorauszusetzen würe, 

welche jüáhrlieh von so vielen Fachleuten aus aller Herren Lünder be- 

sucht wird wie Verespatak. 

Mit wie vrielen Namen das hinsichtlieh der Goldgewinnung wich- 

tigste und interessanteste Gestein von Verespatak, der Rhyolith belegt 

wurde und noch jetzt wird, das ist aus der Arbeit Dr. M. v. PÁLFYs zu 

ersehen.! 

In letzterer Zeit wurde das Gebiet von der kel. ungar. Geolo- 

gischen Reichsanstalt detailliert aufgenommen. 1905 erschien die geolo- 

gische Karte,; sowie die darauf bezughabenden Erlüuterungen,? in 

welchen auch die einschlágige Literatur aufgezáhlt wird. Auch diese 

wertvollen Arbeiten haben jedoch unsere Kenntnisse über Verespatak 

und seine Umgebung nur wenig gefördert. Hine moderne petrogra- 

phische Beschreibung der einzelnen Gesteinsarten steht noch aus. Der 

Bergmann ist noch immer im Unklaren darüber, ob er das Gestein des 

Kirnik oder Csetatye einen Rhyolith, Dazit oder Trachyt nennen solle. 

Die ausführlichsten petrographischen Arbeiten sind bisher jene, welche 

Dr. J. v. Szasó 1874 unter dem Titel xDie Trachytbildungen von Veres- 

patak, " und 1876 unter dem Titel xsMonographie des Bergreviers von 

Abrudbánya-Verespatak und besonders des Heiligenkreuz-Erbstollens der 

kgl. ungar. Gewerkschaft von Verespatak-Orlav " (mit 1 Karte) veröffent- 

licht hat. 

Dr. M. v. Párrx besehreibt in seiner erwáhnten Arbeit vom Jahre 

1 Dr. M. v. PárrY: Beitrüge zur genaueren Kenntnis des Gesteins vom Kirnik 

bei Verespatak. Földtani Közlöny, Bd. XXXV, S. 326. 

2 Abrudbánya. Geologiseh aufgenommen von A. GESELL, kgl. ungar. Ober- 

bergrat u. Chefgeolog 1897—1900 und von Dr. M. v. PÁrrY, kgl. ungar. Sektions- 

geologen 1899—1903. Budapest 1905. 

3 Erláuterungen zur geologischen Spezialkarte der Lönder der ungarischen 

Krone. Herausgegeben von der kgl. ungar. Geolog. Reichsanstalt. Umgebung von 

Abrudbánya, Blatt Zone 20, Kol. XXVIII. Die Erlüuterung verfaBt von Dr. M. v. PÁLFY. 

4 Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn. Herausgegeben von der math.-naturw. 

Sektion der ungar. Akad. d. Wissensch. 1871. Budapest 1876. 

5 Földtani Közlöny, Bd. IV, S. 210. 
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1905 als ursprüngliches Muttergestein des Kirnik ein frisches Amphibol- 

gestein (ohne Biotit), wáhrend doch die meisten anstehenden Gesteine 

des Kirnik keine Spur von Amphibol aufweisen. Alle diese Umstünde 

lieben eine eingehendere Untersuchung der Gesteine des Kirnik sehr 

wünsehenswert erscheinen. 

Einen unmittelbaren Impuls hierzu erhielt ich auf einer mit meinen 

Studenten 1908 unternommenen Studienreise, als ich im F-liehen Teil 

von Verespatak, in dem auf der Karte der Geologischen Reichsanstalt 

als oberkretazisceh bezeichmneten Sandsteine, Stückehen eines Eruptiv- 

gesteins fand, welches jenem des Kirnik ühnlich ist. Im Herbst 1908 

kehrte ich nochmals zurück, um diese interessante, klassische Gegend 

für das Mineralienkabinett des Siebenbürgisehen Nationalmuseums malen 

zu lassen. Diesmal verbrachte ich zwei Tage dort und trachtete die 

geologisehen Verhültnisse von Verespatak aus eigener Anschauung 

kennen zu lernen. In diesem Vorhaben wurde ich vom Oberingenieur 

der staatlichen Bergbaue, Herrn MicHAEL URBpÁN, tatkráftig unterstützt, 

indem er mir im Szent- Kereszt (Heiligenkreuz-) Erbstollen Aufklárungen 

erteilte und mir aus der Grube Gesteine zur Verfügung stellte. Für alldies 

spreche ich ihm auch an dieser öStelle meinen aufrichtigsten Dank aus. 

In der Gemarkung von Verespatak treten in gröbBeren Massen 

blob zwei, von einander sehr versechiedene Eruptivgesteine auf, u. zw. 

der Rhyolith und der Amphibolamdestt. Der Rhyolith führt in seinem 

gröbten Teile keinen Biotit, wáhrend sich an den Rüándern stellenweise 

auch Biotit findet, ja in dem von der katholiscehen Kirche herstammen- 

den, durch seine grünliche Farbe von den anderen Gesteinen sich 

unterscheidenden Rhyolith kommt nebst dem Biotit sogar auch eine 

Amphibolpseudomorphose vor. Hierdurch wird es vielleicht erklürlich, 

dab in der den Rhyolith umgebenden Rhyolithbrekzie sehr selten auch 

weiBe, amphibolführende Gesteinstückehen von Dazittypus auftreten. 

Wir wollen diese Gesteine nun einzeln eingehender betrachten. 

Rhyolith. 

Der Benennung Rhhyolith gebührt die Prioritát gegenüber der von 

der Geologisehen Reichsanstalt angewendeten Benennung Liparit, weil 

RICHTHOFEN die ErguBgesteine von sauerstem Typus früher Rhyolith 

nannte, als Rorn Liparit. Gerade für diese in Ungarn in unvergleich- 

lichem Reichtum und Mannigfaltigkeit auftretenden Gesteine wurde 

dieser Name von RICHTHOFEN zuerst angewendet. 

J. v. SzaBó! beschrieb dieselben als Orthoklasguarztrachyt, wovon 

1 Földtani Közlöny, Bd. IV, S. 211. (Derin Klammer stehende Name Dazit 
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der Rhyolith nach ihm nur eine Abart ist. DoELTER! bezeichnet das 

Gestein auf seiner Karte zu derselben Zeit noch als cDazitv und besagt 

darüber folgendes: asDas Kirnikgestein, obgleieh entschieden mehr einem 

Porphyr als einem Trachyt ühnlich, mubG doch seines Alters wegen zu 

letzterem gezühlt werden.) 

Nach Posepuí und DOoELTER wird es von den Bergleuten auch 

heute noch Dazit genannt und sogar Dr. v. PÁárnrvx spricht in seinem 

Jahresbericht für 1901 noch von der xDazitkuppe des Kirniko. 

Dr. J. v. Szató hat die (Gesteine von Verespatak, darunter auch 

den Rhyolith, 1873 den damaligen Verhültnissen nach sehr eingehend 

und gut beschrieben, so dab nur noch eine moderne, mikroskopische 

Untersuchung aussteht. Nach ihm ist nümlich das hiesige Orthoklas- 

guarztrachytmaterial für eine mikroskopisehe Untersuchung nicht ge- 

eignet,; was für die damaligen primitiven Sehleif- und Untersuchungs- 

methoden bezeichnend ist. 

Die spüteren petrographischen Arbeiten bedeuten eher einen Rück- 

fall, denn einen Fortschritt gegenüber der Beschreibung SzaBós. 

Dies ist das wichtigste Muttergestein des (Goldes. Das Gold von 

Verespatak muB auf die der Rhyolitheruption folgende pneumatolithische 

Tátigkeit zurückgeführt werden. In den E-lieh unmittelbar an den 

Rhyolith anstobBenden Amphibolandesiten finden sich bereits weder Gold-, 

noch Sulfiderze. AuBer dem Rhyolith und den seinen Güngen benach- 

barten Gesteinen kommt eine gröbBere EHrzmenge nur noch auf dem 

SE-liech von dessen Masse gelegenen Bergen Fraszen und Colcu mare 

vor, deren Gestein auf der Karte der (Geologisehen Reichsanstalt als 

Dazit bezeichnet ist, wáhrend es von J. v. SzaBó ebenfalls als Ortkoklas- 

guarztrachyt angesprochen wurde, ferner in der in dieselbe Richtung 

entfallenden, jedoch entfernteren Amphibolandesiítmasse von Vulkó." 

sollnur ein Hinweis auf die seit PosEPNY eingebürgerte bergmünnische Benennung 

des Gesteins sein.) 

1 Jahrb. d. k. k. Geologisehen Reichsanstalt, Bd. XXIV, S. 29. 

2 Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn, Bd. XI, S. 308. 

3 Diese Vorkommen konnte ich nicht an Ort und Stelle untersuchen, doch 

besitzt das Siebenbürgisehe Nationalmuseum ein von PoSEPNY gesammeltes, als 

.Nr. 69. Dazit von Fraszen bei Bucsum (bei Abrudbánya). Grünsteinartiger, horn- 

blendearmer Ouarztrachyts bezeichnetes, durch Limonit stark gefürbtes, hell gelb- 

liehgraues, verwittertes Gestein, in welchem sich mit freiem Auge 2—3 mm grofBe 

abgerundete Ouarzkörnehen, chloritischer Biotit und mittels Flammenreaktion auler- 

dem auch Orthoklas nachweisen lübBt. Demnach ist also SzaBós Bestimmung rich- 

tig, indem auch das Gestein des Fraszen Rhyolith ist. 

Ein zweites, als cNr. (17. Dazit von Concu mare bei Verespatak. Grünstein- 

artiger Ouarztrachyts bezeichnetes Gestein ist ein grauer, verwitterter, 2—5 mm 

groBe, porphyrisch ausgebildete Plagioklase führender Amphibolamdesit, in wel- 
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Der Rhyolith bildet nach der erwáhnten Karte der Geologischen. 

Reichsanstalt an der Oberfláche — in der Berggruppe des Csetatye und 

Kirnik — eine grölBere Masse, in der Náhe aber einige unbedeutendere 

Ausbisse, so dab sein Gesamtgebiet nicht über 2 km? betrágt. Dieser 

Teil der Karte ist jedoch nicht ganz genau, indem einesteils sowohl 

auf der Höhe des Kirnik, als auch auf der des Csetatye, ferner auch 

auf dem zwischen diesen befindlichen Sattel eine vermisehte eruptive 

Brekzie vorkommt, wie dies M. URBÁN auf 5. 491 seiner cA  verespataki 

bányaművelés fejlődéses (— IEntwicklung des Bergbaues von Verespatak ; 

ungarisch) ! betitelten Arbeit darstellt; andererseits kommt auch am 

Vajdojaberg — wo auf der erwáhnten Karte Andesit ausgeschieden ist — 

Rhyolith vor, welehen übrigens boereits v. SzaBó (Földtani Közlöny, 

Band IV, S.) erwáhnt hat. Die bergmüánnischen Aufsechlüsse weisen — 

nach M. URBÁN — darauf hin, dab sich der Rhyolith nach aufwárts in 

der Form eines umgekehrten Kegels ausbreitet. 

Fundort und makroskopische Eigenschaften der untersuchten 

Rhyolithe. 

U. d. Mikroskope wurden folgende Rhyolithe untersucht: 

1. Bin von der E-Lehne des Vajdoja herstammender, von 

Dr. B. Ruzrrska analysierter, weibBer, jedoch von blüuliehgrauen Streifen 

durchzogener und demzufolge Fluidalstruktur aufweisender, sehr frischer 

Rhyolith, in welchem. sich 2—3 mm grobe und kleinere Hohlráume 

finden. Ungefáhr ebenso grob sind auch die gröbten, porphyrischen 

Ouarzkörnechen. Die Feldspate sind bereits viel kleiner, so daB sie mit 

freiem Auge nur bei sehr genauer Betrachtung zu beobachten sind. Erz 

ist im Gestein mit freiem Auge nicht wahrnehmbar, doch verrüt sich 

seine Anwesenheit dadurch, dab öültere Oberfláchen des Gesteins mit 

einer gelblichgrünen Hisenoxydulkruste überzogen sind. 

2. Das im Besitze des Siebenbürgisehen Nationalmuseums befind- 

liche, von PosEpPnY aut der Höhe des Bráza (an der NE-Lehne des 

Kirnik) gesammelte, ursprünglieh als cO0Ouarztrachyt von  Csetatyeer 

Typusv bezeichnete Gestein, auf welches sich die Analyse Dr. LUNZERS 

bezieht. Dies ist ein weiber, stellenweise ebenfalls grünlichgelber, poröser 

Nhyolith, dessen gröbte Ouarzkörner bereits eine GröBe von 12 mm 

chem sich mit freiem Auge spürlich auch Ouarz und Biotit nachweisen láBt. Dieses 

Gestein weicht also wesentlich von dem vorherigen ab und SzaABó, welcher das 

Gestein des Conzu mare als Labradorittrachyt (Andesit) besehrieben hat (Földtani 

Közlöny, Bd. IV, S. 219), behült also wieder Recht. Die Namen Colcu mare und 

Conzu mare dürfíten sich wahrscheinlich auf einen und denselben Berg beziehen. 

1 Bányászati és Kohászati Lapok, Jahrg. XLI, S. 481. Budapest 1908. 



442 Dr: GYULA V. SZÁDECZKY 

erreichen. Seine Feldspate sind teilweise muskovitisch zersetzt und 

violettbraun gefürbt und werden zuweilen von einer dünnen unversehr- 

ten Kruste umgeben, teilweise aber sind es weibe, glünzende Kalium- 

feldspate. Die Wánde der Hohlráume werden auber von Erzen, auch 

von winzigen Ouarzkristallen bedeckt. 

3. Ein aálhnliceh benannter, braungelber, dichter KRhyolith vom 

Csetatye boi mit verwitterter Grundmasse von der gleichen Prove- 

nienz, weleher ühnlich groBen, spürlichen porphyrischen Ouarz, zer- 

setzte Feldspate und intensiver brüáunlichgelbe Limonitflecke führt. 

4. Fin vom Csetatye boi herstammendes, ursprünglich ebenfalls 

für Rhyolith gehaltenes, bláuliehgraues, mit weiben Adern durchsetztes, 

also dem vom Vajdoja ühnliches Gestein, welches ebenfalls gröBere, 

jedoch zumeist zerrissene Ouarzkörner führt. 

5. Kin von HERBIcH gesammelter (Nr. 549) frischer Rhyolith vom 

Kirnik, in welehem aubBer den Poren, parallel verlaufende, nachtráglieh 

ausgefüllte Risse vor Augen treten. Seine Ouarzrhomboeder erreichen 

bis 10 mm Gröbe, die weiben Feldspate sind ziemlich frisch. 

6. Ein von PosEpwí herrührender Rhyolith mit der Bezeichnung 

cNr. 71. Grünsteinartiger, hornblendearmer Ouarztrachyttypus unterhalb 

der katholisehen Kirches, in dessen Grundmasse bis 2 em grobe Ouarz- 

körner, zu Chlorit umgewandelter Biotit, bis 175 em grobe Magnetit- 

oktaeder und -körner, ferner gelblichweiBe, verwitterte, mit Salzsáure 

heftig brausende Feldspatkristalle und spürlich 5 mm groBe hornblende- 

förmige, grüne mit dem Fingernagel ritzbare Pseudomorphosen zu be- 

obachten sind. 

7. Ein unter Nr. 289 im Besitze des Siebenbürgisehen National- 

museums befindliches, von HERBIcH gesammeltes Gestein, welches, dem 

vorigen sehr ühnlich, wahrscheinlieh derselben Provenienz ist, und in 

dessen grünlicher Grundmasse zu Chlorit umgewandelter Biotit und zu 

Ton verwitterte Hornblende vorkommt. 

S. Ein von PosEzpwuY gesammelter, ziemlich frischer, blob etwas 

poröser Rhyolith unter der Benennung Nr. 70. Hornblendearmer Ouarz- 

trachyt, Lety Kosiurev, in welchem weder Amphibol, noch Biotit zu 

beobachten ist, wohingegen die Ouarzkörner bis 1 cm erreichen. 

9. Mit der Etikette c6 PosEpwy. Ouarztrachyt, Affinishegyv ver- 

sehener, frischer weiBer Rhyolith mit spárlichen grauen Streifen, dessen 

Ouarzkörner nur selten 1 cm Gröbe erreichen; das Gestein ist wie alle 

hierhergehörigen, mit eingesprengtem Erz erfüllt. 

10. SehlieBlien wurden die vom kel. ungar. Bergamt in Abrud- 

bánya dem Mineralienkabinet des Siebenbürgisehen Nationalmuseums 

1908 zugesendeten Rhyolithe (nach bergmüánnischer Benennung Dazite) 

untersucht. Diese Sammlung enthült aus dem Herzen des Szentkereszt- 
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Erbstollens, aus dem Inneren des Csetatye und Kirnik herstammende 

Stücke. Das Material ist sehr wertvoll, weil der Fundort der einzelnen 

Stücke auf einer Karte im Mabstab ! : 28,000 genau fixiert ist. Diese 

Rhyolithe sind durchwegs weiG oder zumindest hell und lassen in 

hinter der Grundmasse weit zurüekbleibender Menge porphyrisch aus- 

geschiedenen Ouarz und frischen oder zu Muskovit metamorphisierten 

Feldspat und dessen Fragmente erkennen. Weiber Glimmer, welcher durch 

Verwitterung des ursprünglichen Biotit entstanden ist, kommt nur spür- 

lich und hauptsáchlich in Stückehen vor, die vom Rande herstammen- 

S Diese Sammlung bekundet in Gemeinschaft mit der Karte deut- 

lich, da8 die Rhyolithmasse des Csetatye auch sehr viel sandige (re- 

steine in sich sechliebt und daG auch der Rhhyolith nachtráglieh zerrissen 

ist, demzufolge in seiner Masse brekziöse Adern entstanden sind (Nr. 12), 

in welche au8er Erzen auch fremde, aus kohlensaurem Kalzium, Mag- 

nesium und Mangan bestehende Substanzen einsickerten. 

Mit dieser ZerreiBung geht auch die bedeutendere Verwitterung 

zu Kaolin, Muskovit Hand in Hand. Die Sprünge und Hohlráume er- 

secheinen von gröBeren Ouarzkristallen besetzt (21. Manganstock, F-liche 

Strecke), anderweitig aber (17) werden die in dem Rhyolith entstandenen 

Klüfte von kleinen, 1—2 mm egrolben Adularen, rosenfarbenen Mangan- 

erzen (Rhodochrosit, Rhodonit) ausgefüllt (22). Bemerkenswert ist, dab 

der zerrissene Rhyolith stellenweise unversehrt, mit frischen Feldspat- 

kristallen verblieb. Deshalb wird der frischere §-licehe Teil des Rhyolith 

des Csetatye von den Bergleuten als charter Dazitsv von dem gröBeren, 

verwitterten N-liehen und NE-lichen Teil unterschieden. 

Im xcweichen Dazitv der N-Strecke des Rosáca (im W-lichen Teil 

des Csetátye) besteht die Ausfüllung der Kluft aufer Erz und Ouarz aus 

kleinen, 1—2 mm egroBen Dolomitrhomboedern (34), welche aus win- 

zigen Subindividuen aufgebaut erscheinen. Da sich diese Dolomite auf 

Ouarz abgesetzt haben, trítt die Karbonatbildung auch hier als letzte 

Phase der Sukzession aut. 

Die vom E- und N-Saume der Rhyolithmasse des Kirnik herstam- 

menden Rhyolithe sind durchwegs dichte, verwitterte, weiBe Gesteine, 

deren Ouarzkörner selten grölBer als 1—2 mm sind. Auchb ausgebleichte 

Biotite sind in denselben zu beobachten, was dem Gestein im Gegensatz 

zu den übrigen, einen mehr basischen Charakter verleiht. Von sümt- 

lichen Rhyolithen des Kirnik kommen nur in dem von der W-Lehne, 

von innerem, vom Rande der Masse entfernter herstammenden Gesteinen 

(16. B-licher Feldort des Affinisberges — Áfonyás) gröbere porphyrische 

Ouarzkristalle vor. Der verwitterte Zustand des Rhyoliths des Kirnik 

(eweichen Dazitss der Bergleute) steht mutmalGlich mit dem im E-lichen 

Teil desselben befindlichen berühmten:. Katroncastocke in Verbindung. 
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Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung. 

Feldspat. 

Die in den Rhyolithen u. d. M. wahrnembaren Feldspate erweisen 

sich zumeist als zerrissene Fragmente, so daB sich in manchem Sehlitt 

überhaupt keine Feldspate mit kristallinisehen Umrissen finden, . son- 

dern blob splitterförmige Bruchstücke (oberer Teil des Vajdoja).  Ihre 

Lichtbrechung ist in jeder Richtung sehwücher als jene des Balsams. 

Unter den mehr unversehrten, kleineren Kristallen kommen normalé 

Schnitte vor, in deren Mittelpunkt oder nüchst desselben eine stumpfe 

Bissektix von positivem Charakter mit sehr rasch sich entfernenden, 

also auf einen sehr groBen Achsenwinkel verweisenden Hyperbeln auf- 

tritt, deren optische Achsenflüche mit der guten Spaltungsflüche nach 

der Basis (001) einen Winkel von 57 einsehliebt. 

Seltener kommen in dem Schliffe kleinere, guadratisehe oder nach 

einer Richtung hin etwas gestreckte Sebnitte vor, welche eine auf ein- 

ander senkrechte Spaltung aufweisen, oder aber Schnitte, in welchen in 

derselben Richtung angeordnete Binschlüsse zu beobachten sind; beide 

Arten weisen parallele Extinktion und cin monoptisches Achsenbild von 

negativem Charakter, oder aber ein sich nur wenig öffnendes bioptisches 

Achsenbild auf. Auf Grund dessen ist also der gröbte Teil der Feld- 

spate als Samidin zu betrachten. 

Doch gibt es in den erwáhnten Sehliffen auch solche Partien, 

welche stellenweise eine ungemein winzige gitterförmige Zwillingsriefung 

erkennen lassen und deren Achsenbild in verschiedenen Richtungen be- 

trachtet, bald als versehieden orientierte Hyperbel, bald aber einachsig 

ersecheint. Mit den Sanidinen sind also Anorthoklas und vielleieht auch 

Natriumorthoklas verwachsen. 

Diese Feldspate geben dieselbe Flammenreaktion wie die gewöhn- 

lichen Orthoklase, doch weisen sie ziemlich ausgiebige Natriumfárbung 

auf, was ebenfalls für die Richtigkeit der optisehen Bestimmung spricht. 

Die nicht zerbrochenen Sanidine haben zumeist eine nach der 

Achse a ausgezogene, süulenförmige Gestalt. Aus verwitterten hhyolithen 

des Erbstollens gelang es mir in mehreren Füllen unversehrte Feldspat- 

kristalle zu befreien. Am Aufbaue der nach der Achse A .sáulenförmigen 

Kristalle des von dem Tyinga véna, im W-lichen Teile der Csetatye- 

eruppe, herstammenden Feldspates (30) nehmen auber den dominieren- 

den Flöchen (001)0P und (010) oc Pco untergeordnet auch (110) cs P 

und (101) Pos teil. 

Kin anderer Feldspat derselben Provenienz bildet nach (010) tafel- 

förmige Kristálle und linksseitige Zwillinge nach dem Karlsbader Cresetz. 
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Die Dicke desselben betrüágt in der Richtung der Achse b 2 mm, seine 

Höhe in der Richtung der c 7 mm, doch gelang es nicht, denselben in 

dieser Richtung vollstándig zu befreien: seine Breite betrügt 6 mm. An 

seinem Aufbaue nimmt neben dem dominierenden Fláchenpaar (010) 

noch (110), (001) und (201) teil. Die dünnen Zwillingslamellen sind nach 

der Fliche (010) verwachsen. 

Die in den Sehliffen befindliehen unversehrten IKristalle pflegen 

nicht háufig gröbBer als 15 mm zu sein. Wine gute Spaltung nach der 

Basis und dem Lüngsfláchenpaare ist nur an Ouerschnitten deutlieh 

wahrzunehmen ; an Lüngssehnitten ist eher nur die Spaltung nach dem 

Prisma zu beobachten. 

Die Feldspate sind selten unveründert (oberer Teil des Vajdoja). 

Zuweilen sind sie kaolinisiert (3. Bercamt), viel hüufiger jedoch sind sie 

zu Muskovit metamorphisiert. Der gröbte Teil der aus den Gruben zu- 

tage gelangenden Feldspate befindet sich in diesem Zustande. Diese 

Umwandlung erstreckt sich auch auf die Grundmasse, so dab die Feld- 

spate, wenn die Muskovitisierung bereits einen höheren Grad erreicht 

hat, von der Grundmasse gar nicht zu untersecheiden sind. Interessant 

sind jene Feldspate, bei denen stark metamorphisierte und unversehrte 

Feldspatzonen abwechseln, u.:zw. gewöhnlich so, dab sich zwischen eine 

öuBerste und innerste muskovitisierte Partje mit unversehrten Umrissen 

eine frische Feldspatzone einschaltet (59. Biotitapatitrhyolith aus dem 

SW-lichen Teil des Csetatyestockes). Bei áuBerster Umwandlung erseheinen 

im Feldspat dichte, tonige Knoten in der Gesellschaft von Kalzit und 

Dolomit (112. Bergamt). 

Geringfügige Erzeinsechlüsse kommen. in den Feldspaten háufg vor. 

Es muG nun noch der in den Klüften ausgeschiedenen 1—2 mm 

messenden oder noch kleineren, aufgewachsenen, milehweiben oder 

graulichweiBen, rhomboederfőrmigen Feldspate von Adulargestalt gedacht 

werden, an denen auBer dem Prisma (110) nur das (3-) Hemiorthodoma 

(101) und zuweilen in sehr kleinen Flüchen auch die Basis (001) auftritt. 

sSsolche fanden sich in dem hhyolith des inneren Scharrungsganges 

der E Strecke des Afinis (14 Bergamt), ferner in jenem aus der Seiten- 

strecke des Csetatye (17 Bergamt). An den zerbrochenen Splittern des 

ersteren zeigte sich ein dem Sanidin entsprechendes einachsiges oder 

zweiachsiges Bild mit enger Öffnung. Auch kleine Kristalle mit Mane- 

bacher Zwillingsbildung kommen vor, deren Flammenreaktion die fol- 

Sendel Mat: E SAN eso es Sehmelzi: 9273 Na: 2, IRS 8y 

Schmelz: 4; III. Na: 2, K: 4. 
Zuweilen kommen statt den Feldspaten kleine, aus Kalzit- und 

Dolomitgrundrhomboedern bestehende Kristalle mit zuweilen sattelförmig 

gekrümmten Flüchen vor. 
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Es soll nun noch der Feldspat des bei der katholischen Kirche, 

abgesondert von der Rhyolithmasse des Kirnik vorkommenden Gesteins 

mit nicht weiBer, sondern hellgrüner Grundmasse, metamorphisiertem 

Biotit und Amphibol, besonders besprochen werden, weil dieses Gestein 

mehr basisch ist als die übrigen Rhyolithe. An seinen frischeren Feld- 

spaten ist schon mit freiem Auge Zwillingsriefung wahrzunehmen, 

u. d. M. aber kann auBerdem an den auf Grund ihrer optischen Eigen- 

schaften in die Oligoklas-Andesinreihe gehörenden Feldspaten Zwillings- 

bildung nach dem Albit-, Periklin- und sogar Karlsbader Gesetz nach- 

gewiesen werden. Als BinschluB kommt darin Apatit und Biotit vor, als 

Zersetzungsprodukt aber Muskovit und Kalzit. Diese Feldspate geben 

andere Flammenreaktion als die vorherigen, indem die frischen Exem- 

plare bei der I. und II. Probe kein Kali anzeigen (I: 4, 0, 3; II: 4, 04 ; 

III: 4, 1—2). 

Ouarz und sonstige Minerale. 

Der zweite wesentliehe, porphyrische Gemengteil ist der (Ouarz, 

dessen aus korrodierten 3- und —A-, sowie winzigen Prismenflichen 

bestehenden Kristállchen infolge der Verwitterung stellenweise heraus- 

fallen und in unseren Sammlungen allgemein verbreitete Vertreter der 

vulkanischen Ouarze darstellen. 

Mit diesen freigewordenen Ouarzen hat sich letzthin Assistent 

Dr. E. v. Barocn befaBt! und an dem gröBtenteils selbst gesammelten 

Material Zwillingsbildung nach dem japanisehen P2éÉ(1122) und dem 

Reichenstein-Grieserntaler r(1011) R Gesetze nachgewiesen. 

Im Dünnsehliffe des aus dem N-liehen Teile des Csetátyemassivs, 

dem Affinis-Hauptstollen herrührenden Rhyolith fanden sich auch kleine 

abgerundete Ouarzzwillinge (7. Bergamt). 

Der porphyrisehe Ouarz spielt beim Aufbau des Rhyolits von 

Verespatak keine grolbe Rolle. Seine Menge kann im Gestein des Vaj- 

doja auf höchstens §s8—1/10 eingeschützt werden. Die mikroskopische 

Untersuchung lübt erkennen, daB auch unversehrt gebliebene Ouarz- 

kristalle in den hiesigen Rhyolithen nicht so hüáufig sind, wie dies auf 

Grund des vorhergehenden zu erwarten würe, und dab statt denselben 

in vielen Gesteinen Fragmente die Hauptrolle spielen, deren Zusammen- 

gehörigkeit infolge der Nöhe der einzelnen Teile zuweilen noch deutlieh 

zu erkennen ist, wáhrend sonst nur so viel wahrgenommen werden kann, 

dab die zerrissenen Teile durch die flüssige Grundmasse getrennt wor- 

1 Dr. E. v. BaáLoGH: Nem egyközös tengelyű guarcikrek Verespatakról 

(— Ouarzzwillinge mit nicht paralleler Achse von Verespatak). Vorgetragen in der 

Sitzung der naturw. Sektion des Siebenb. Nat. Mus. im Dezember 1908. 
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den sind. Es sind dies meist Splitter von nicht einmal 1 mm Gröbe 

und nur die gröbBeren erreichen 2 mm. Mancher abgerundete (9uarz 

erweist sich als eine aus versehieden orientierten zersplitterten Parti- 

kelchen bestehende Ouarzanháufung (78, 77. Bergamt). 

Lüngs einzelnen Streifen kommen in den (uarzen stellenweise 

reichlich gelbe Flüssigkeitseinsehlüsse zuweilen mit kleinen Gaslibellen 

vor. Auch winzige Erzeinsechlüsse sind hüufig, darunter selten auch sehr 

kleine Anataskörnehen (Vajdoja, 77). 

Es müssen noch einige neue, sehr interressante, an Flüöchen oder 

in Hohlráumen des korrodierten Ouarzes auftretende Kristallisations- 

produkte erwáhnt werden. Dies sind sehr kleine, 0701—0-06 mm im 

Durchmesser betragende Sanidinanhüufungen von Adularhabitus, wie 

sie gröber auch in den Sprüngen der Feldspate zu beobachten sind 

(77, 70). In dem vom SW-liehen Teil des Csetatye, aus der Grube her- 

rührenden Rhyolith (39, Bergamt) fanden sich auch gröbBere, bis 0717 mm 

grobe rhomboederförmige Kristüllehen, an deren Rand ein aus dem an- 

grenzenden Ouarz hineinragender, winziger, kugeliger OuarzeinsehluB 

auftritt. An die Oberfláche desselben hat sich Dolomit abgesetzt, ein 

Zeichen dessen, daB die Bildung des Sanidin jener der Karbonate voranging. 

Auch kleine, im Durchmesser "5 mm messende (uarzprismen mit 

zonarem Aufbau finden sich in den Klüften einzelner Gesteine. Bemerkens- 

wert ist, dab in solchen Klüften zuerst der Sanidin weiter wuchs und 

die ergánzten Sanidinkristalle dann von Ouarz umgeben wurden (589). 

Dieser Umstand weist darauf hin, dab die Sanidinbildung dem Ouarz 

voransehritt. 

Biotit, u. zw. echloritiseh metamorphisiert, fand sich nur in sehr 

wenigen Rhyolithen (289. kath. Kirche, 39. SW-Rand des Csetatye, 

112. E-liehster Rand des Kirnik, 12. E-Rand des Csetatye, 16. W-Saum 

des Kirnik, 7. N-Saum des Csetatye). Diese biotitführenden Rhyolithe 

sind im allgemeinen mehr basisch und stammen von dem Rande des 

Csetatye und Kirnik, oder aber von abgesonderten Vorkommen (unter- 

halb der kath. Kirche) her. Zwischen den Biotitlamellen kommen zu- 

weilen wurmförmige, sehr kleine Binschlüsse mit leucoxrenartigen Higen- 

sehaften vor. Der zu Ungunsten des Biotit entstandene Chlorit hat die 

FBigenschaften des Delessit (4). in andermal hat sich der Biotit zu 

Muskovit umgewandelt. Zuweilen ist darin als BinschluB auch Apatit 

zu beobachten. 

Amphibol kommt nur in der basischsten Abart unterhalb der 

kath. Kirche vor. Derselbe ist stets metamorphisiert, u. zw. teils zu 

Karbonat, teils zu Kaolin und bráunlichem Ton, in welechem auch sehr 

kleine Leuroxenknollen, ferner wenig ursprüngliche Apatiteinsehlüsse 

auftreten. Manche solcher Hornblendepseudomorphosen werden noch 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 30 
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von einem dünnen, aus sehwarzen, winzigen Magnetitkörnehen bestehen- 

den Rahmen umgeben."; 

Auch Apatit tritt nur in den basischeren Gesteinen auf, in welchen 

auch ausgebleichter Biotit vorkommt. In diesen bildet er bis 1 mm 

lange, nach der Hauptachse gestreckte, sehlanke Süulen und ist nicht 

sehr selten (14, Bergamt, 39, 112). Ausnahmsweise enthült der Apatit 

als Einschlub auch einen winzigen Zirkonkern. 

Sphenfragmente mit 0-1 mm 6 Durchmesser fanden sich nur in 

einem einzigen Gestein (N-Rand Csetatye). 

Von Erzen tritt in den meisten Rhyolithen winziger, auch gold- 

führender Pyrit auf. Magnetit kommt nur selten vor, u. zw. in der 

basischsten Art unterhalb der kath. Kirche, wo er auch mit freiem Auge 

sichtbare Körnechen bildet (I. 289). 

Grundmasse. 

Die mikroskopische Untersuchung hat gezeigt, dab in der Grund- 

masse des Nhhyolith des Vajdoja stets mehr oder weniger mit (Gas 

erfüllte Hohlráume vorhanden sind. Wenn die Anzahl derselben grölBer 

ist, so erscheint die Grundmasse bei sehwacher Vergröberung grau, mit 

freiem Auge aber weib. Der dichtere, weniger Gaseinschlüsse enthal- 

tende Teil ist graulich und von glasiger Beschaffenheit. Die streifen- 

weise Abwechslung dieser verschiedenen Partien ergibt die mit freiem 

Auge wahrnembare Filuidalstruktur der frischeren Rhyolithe. Die Licht- 

brechung der frischen Grundmasse ist etwas schwücher als jene des 

trockenen Balsams. 

Die ursprüngliech glasige Grundmasse beginnt sich jedoch hüufig 

zu durchschnittlich 4 u groBen, fockenförmigen oder zackige Rüinder 

aufweisenden Körnehen umzukristallisieren, welche aus einer Juarz- 

artigen Substanz zu bestehen scheinen. 

Auch ein Teil der Grundmasse der muskovitiseh oder kaolinisch 

metamorphosierten Rhyolithe hat eine solche Umwandlung erlitten. In 

dem so metamorphisierten (Gestein gibt sich dann das Verháltnis der 

ursprünglich feldspatartigen Grundmassepartie deutlieh zu erkennen. 

Es zeigt sich oft, dab diese Teile nicht gleichmübig verteilt, sondern 

eher streifenweise gesondert sind. 

AubBer den winzigen Produkten der Umkristallisation finden sich 

reichliceh auch kleine Fragmente von porphyrischen Mineralen, deren 

erste Kristallisationsprodukte sehr zerrissen sind. 

AuBer den winzigen Poren kommen in der Grundmasse auch 

gröbere, mit freiem Auge sichtbare Hohlráume vor, welche innen mit 

Erzen, vorherrschend kleinem Pyrit, besetzt sind. Solche Erzausschei- 
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dungen kommen jedoch auch lüngs einzelnen Streifen im dicht glasigen" 

Teile der Grundmasse vor, was den Anschein erweckt, als hüátten 

die Erzlösungen das ganze Gestein durechdrungen. 

Obzwar die Grundmasse in den verschiedenen (CGresteinen — ab- 

gesehen von Abweichungen, welche durch die versehiedenen Grade der 

Umkristallisation und Metamorphose bedingt werden — vorherrschend 

dieselbe ist, gibt es doch Gesteine, in deren Dünnsehliffe sich eine aus 

winzigen brekziösen Partikelechen bestehende Grundmasse von den übri- 

gen Teilen derselben unterscheiden lábt (Vajdoja). Die grüne Farbe der 

Grundmasse des Gesteines unterhalb der kath. Kirche rührt von Eisen 

her, welches ein Zersetzungsprodukt der farbigen Minerale ist. 

Chemische Zusammensetzung. 

Die chemische Zusammensetzung des Rhyolith von Verespatak 

wurde durch zwei Analysen festgestellt, deren eine sich auf jenen völ- 

hig frischen Rhyolith bezieht, den ich im N-lichen Teil des Vajdoja 

sammelte. Dieser wurde an der echemischen Versuchsstation Kolozsvár 

von Prof. Dr. B. Ruzirsxa analysiert. Die auffálligste ehemiseche EHigen- 

schaft dieses Rhyolith ist der 11-3099-ige K.0-gehalt, was mit dem 

ursprünglichen Kalifeldspat und einer nachtráglichen Kaliinjektion des 

Gesteins in Zusammenhang steht. 

W. LINDGREN hat bei Besprechung des Zusammenhanges zwischen 

der Erzausscheidung und den physikalischen Verhültnissen! darauf hin- 

gewiesen, dab sich das Gold nahe zur ÖOberflüche in Ouarz und andere 
Kieselsáuremineralien  führenden Gesteinen ausscheidet, in welchen 

Adular hüufig ist, wáhrend Orthoklas und Mikroklin, welche Na ent- 

halten, sowie auch die (/a- und Na-feldspate gelöst und aus dem Gestein 

entfernt werden. 

Die andere Analyse wurde 1901 vom Ássist. Dr. R. LUNZER an 

einem viel verwitterteren Rhyolith durchgeführt, welcher im Siebenbür- 

gischen Nationalmuseum als ein von PosEpPnY gesammeltes (Gestein 

(Nr. 78) aufbewahrt wird. Infolge der vorgeschritteneren Umwandlung 

weist dieses Gestein einen grölBeren Tonerde- (Al,O.), Wasser- und 

Pyritgehalt auf und sogar Schwefelsáüurerest konnte darin nachgewiesen 

werden; die K,0-menge hingegen ist viel geringer (5"5690), der Na,0- 

gehalt etwas gröber (27099) als im vorigen. 

Da in diesen Gesteinen die Grundmasse stark vorherrseht, kann 

die wirkliche mineralogische Zusammensetzung aus der Analyse nicht 

berechnet werden. 

1 Compte rendu des internationalen Geologenkongresses 1906. Bd. II, S. 701. 
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Die an die ursprüngliche Analyse geknüpften Umrechnungen nach 

der Osawxxschen und der amerikanischen Methode wurden vom Hilfsassist. 

5. v. Papp durchgefühit. 

In den Osaxwsschen Werten gibt sich die eigenartige systematische 

Stellung des Rhyolith von Verespatak deutlich kund. Das gegenseitige 

Verhültnis der Alkalien im Gestein des Vajdoja weicht von sümtlichen 

Beispielen Osanwss ab. Hine Reihe /7 oder einen dementsprechenden 

Wert n — 1-1 gibt es unter seinen Rhyolithen nicht. Übrigens würde 

unser Gestein dem Berkeleytypus am besten entsprechen, doch ist dessen 

Kieselsüuregehalt (s — 82:5) gröber als jener des Gesteins von Veres- 

patak. Diese eigenartige systematische Stellung wird ebenfalls durch die 

u. d. M. beobachtete nachtrágliche, Sanidin ergebende Injektion bedingt, 

was nach dem obigen mit der Goldausscheidung zusammenhüngt. 

Der weiGlichgraue Dazit der eruptiven Brekzie von Korna. 

Nach dem Rhyolith wollen wir nun jenes frische, aus einer Brekzie 

herstammende, wenig guarzführende Hornblendegestein von Korna unter- 

suchen, welches neuerdings dureh Dr. v. PárrY! bekannt geworden ist ; 

M. v. Párrvy sprach dasselbe als den im ursprüngliechen Zustande ver- 

bliebenen Rhyolith des Csetatye an. 

Dieses Gestein spielt bei Verespatak nur eine sehr untergeordnete 

Xolle. Sehr spürliceh fanden sich davon metamorphisierte kleine Stücke 

zwischen den eruptiven Brekzien auf dem Sattel zwischen dem Csetatye 

und Kirnik, ferner noch seltener im E-lichen Teile der Stadt, besonders 

in dem die Felsschichten des Igren aufbauenden Konglomerats. 

In viel gröBerer Menge kommt es nach PÁrrY in den tieferen 

Horizonten, an der 5-lehne des Csetatye, nüchst des Kornaer: Tales 

und vor allem gegenüber der Kirche von Korna vor, die Liegendpartie 

des sog. cLokalsedimentsi bildend, auch hier in cschotterigem Tuff. 

Es sind dies nicht ganz gleichartige (Gesteine, doch stimmen sie 

in ihren Hauptzügen doch soweit miteinander überein, dab sie — wenn 

man die Gesteinsarten nicht zersplittern will — zusammengefabBt wer- 

den müssen. Die gröbte Aufmerksamkeit verdient zweifellos das Vor- 

kommen von Korna, weil dies das frischeste von allen ist. 

Durch die bekannte Freundtlichkeit Herrn Dr. M. v. PÁrFrys gelangte 

ich in den Besitz eines kleinen Stückes des Gesteins von Korna, welches 

sowohl zur Verfertigung eines Dünmnsebliffes, als auch zur chemischen 

Analyse hinreichte. Indem ich Herrn v. Párrx hierfür auch an dieser 

Stelle meinen besten Dank ausspreche, muB ich mit Bedauern bemer- 

1 Földtani Közlöny, Bd. XXXV, 1905, S. 366. 
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ken, dab die an diesem authentisehsten Stücke vorgenommenen Unter- 

suchungen seine an dieses Gestein geknüpfíten Folgerungen nicht be- 

kráftigen. 

In der hellgrauen Grundmasse des Gesteins sind die 1—-4 mm 

langen, gedrungenen, frischen, glünzendschwarzen Hornblendekristalle 

mit freiem Auge deutlieh wahrzunehmen; dieselben erscheinen in dem 

Gesteine gleichmáBig ausgesechieden und sind infolge ihrer Farbe die 

auffálligsten Minerale des Gesteins. Die Feldspate stimmen in der Farbe 

mit der Grundmasse dermabBen überein (nur einzelne nehmen eine blaB 

fleischrote Farbe an), dab ihre Rolle so nicht beurteilt werden kann. 

Soviel lábt sich trotzdem feststellen, dab sie 1—5 mm grob und dicht, 

gleichmábBig im Gestein verstreut sind. 

Áhnlich gro8 sind auch die abgerundeten Ouarzkörner, doch kom- 

men sie im Vergleich zu den vorerwüáhnten Gemengteilen, ja auch zu 

den des Rhyolith nur sehr spárlieh vor. Bei aufmerksamer Betrachtung 

sind zuweilen auch 1—2 mm grobe Titaneisenknollen mit muscheligem 

Bruch zu beobachten, welche befreit, vom Magnet angezogen werden 

und auch die Titanreaktion geben. 

AubBer diesen Magmaprodukten des Gesteins fand sich darin ein 

einziger, etwa 5 mm groBer, flacher, ziemlieh eingeschmolzener Rest 

von Biotitmuskovitglimmersehiefer, ferner ein kleiner graulichgrüner 

FEinschluB, welcher viel feinkörniger als das einsehlieBende Gestein ist, 

in seiner graulichgrünen Grundmasse unter 1 mm groBe Feldspat- ünd 

Hornblendekristállehen führt. Dieser Kinschlub erinnert sehr an einzelne 

gewöhnliche Andesite der Gegend. 

Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung. 

Ich möchte hier mit der Beschreibung der Hornblende beginnen, 

weil diese der interessanteste und zuerst ausgeschiedene wesentliche 

Gemengteil des Gesteins ist. Die Amphibole erweisen sich im Dünn- 

sehliff zumeist als winzige Kristallfragmente. Es sind grüne, ziemlich 

frische Minerale, an deren gröBeren Individuen aufBer den Prismen- 

fláchen co P(110) auch die Endflüchen oo -P oo (100) und ca P co (010) 

ausgebildet sind. An den kleinen (0715 mm grobBen) nahezu regulár 

sechseckigen Kristallen tritt jedoch auBer den vier Prismenfláchen (110) 

nur das Löángsfláchenpaar (010) auf. 

Wahrend die kleinen Amphibole Kristallindividuen sind, bilden 

die gröbBeren gewöhnlich nach dem Ouerfláchenpaar (100) verwachsene, 

zumeist mehrfache (fünffache) Zwillinge. 

Die Amphibole weisen ziemlieh lebhaften Pleochroismus auf, 

u. zw. : 
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ny — grasgrün mit bláulichem Stich, 

nm—- bráunlichgrün, mit zaumindest ebenso starker Absorption, wie 149, 

np — grünlichgelb, viel heller als die vorigen, 

c A ny — gegen die stumpfe Kante zu 257. Seine Doppelbrechungs- 

farbe (n,— ny) steigert sich in 0703 mm dickem Sehliff bis zu Blau 

I. Ordnung. Sein optischer Charakter ist negativ (—) mit grober Achsen- 

öffnung. Diese Charaktere deuten also auf gewöhnliche grüne Hornblende. 
Die faktische Rolle der /eldspate kann nur u. d. M., u. zw. im 

polarisierten Lichte beurteilt werden. Dabei ist zu beobachten, dab 

ungeführ die Hülfte des Gesteins aus 1—2 mm groben, ausgehöhlten 

Feldspatkristallen und deren Fragmenten besteht. Bei gewöhnlichem 

Licht gibt sich das wahre Verhültnis des Feldspats deshalb nicht kund, 

weil die Lichtbrechung der vorherrschenden Plagioklase annáhernd die- 

selbe ist wie jene des die Poren ausfüllenden Balsams und der Grundmasse. 

Das Imnere der gröberen Feldspate bleibt infolge ihrer Porösitát 

im Dünnscehliff überhaupt nicht erhalten ; wenn ja, so ist zonare Struktur 

zu beobachten. AuBer den Poren kommen auch viel Grundmasseeinsechlüsse 

und sonstige Verunreinigungen in den Feldspaten vor, welche grölten- 

teils aus nicht vielen Individuen bestehende Zwillinge nach dem Albit- 

und seltener dem Periklin- und Karlsbader Gesetz bilden. Auf Grund 

ihrer optischen Eigenschaften erweisen sie sich zumeist als Oligoklas- 

Andesine (Ab. An), doch finden sich auch solche von Oligoklas- und 

Oligoklas-Albit-Charakter. Der mittlere Brechungsindex (nm) des Oli- 

goklas stimmt mit jenem des Balsams überein. 

Es kommt jedoch als Ausfüllung der Hohlráume einzelner Feld- 

spate oder aber auch in sonstigen Hohlráumen noch eine andere Feld- 

spatart vor, welche sich von der vorhergehenden einerseits durch ihre 

abweichende Doppelbrechung und Extinktion, andererseits durch ihre 

viel schwáchere Lichtbrechung unterscheidet. Auf Grund ihrer optisehen 

Eigenschaften erweisen sich diese Feldspate als Sanidine und ist ihr 

Ursprung wahrscheinlich derselbe wie der in den Sprüngen des Rhyolith 

und den Ouarzkorrosionen beobachteten Sanidine. Dieser nachtrüglich 

gebildete Kaliumfeldspat trügt die Ursache an der auch von M. v. PÁLFY 

richtig beobachteten intensiven Kaliumfárbung.! Das vollstándige Bild 

der Flammenreaktion des Feldspats ist folgendes: I. Na: 2, K: 2, 

Schm.: 1—25 II. Na: ?, K: 2—3, Schm. : 2—3; III. Na: 2—3, K: 4. 

(Juarz kommt in sehr untergeordneter Menge und stets in ab- 

gerundeter Form, zuweilen mit tief eingreifenden Höhlungen an den 

Seiten vor. Gewöhnlich bildet er unter "2 mm 6 groBe zersprungene 

Körnchen. Als Einschlu8 kommt nieht nur Grundmasse, sondern auch 

1 Földtani Közlöny, Bd. XXXV, 1905, S. 368. 
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Amphibol vor. Die abgerundeten Ouarzkörner sind von einer 12 u 

dicken, viel schwücher lichtbrechenden Kruste umgeben, welche aus 

sehr kleinen, normal oder schief zur Ouarzfláche orientierten oder aber 

mit derselben parallelen, ihrer Lünge nach negativen Charakter auf- 

weisenden Fasern besteht. Auch die Entstehung dieser nachtráglichen 

Kruste steht wahrscheinlich mit der Bildung der nachtráglichen Aus- 

füllung der Feldspate in Zusammenhang. 

Kleine Körnehen von Titaneisen, die bis 1 mm Gröbe erreichen 

und sich zuweilen zu mehrere mm groben Gruppen vereinigen, kommen 

in dem (Gestein, wenn auch nicht in grobBer Menge, so doch ziemlich 

gleiehmáBig verteilt vor. Auf ihren Titangehalt kann u. d. M. aus dem 

an ihrer Oberfláche zuweilen vorkommenden wolkenförmigen Leucoren 

geschlossen werden. 

Als Einschluss kommen gewöhnlich an der Oberfláche der Erze, 

jedoch auch frei in der Grundmasse kleine Apatitkristállehen vor, 

welche in der Nühe der Erze hüáufig sind. Auch ein kleines Zirkon- 

prisma mit Pyramidenendigung fand sich im Dünnscbhliff in ein grobes 

Titanmagneteisenkorn eingesehlossen. 
Zuweilen sind auch grünlichbraune, wolken- oder manchmal pilz- 

förmige, bis "2 mm groBe Leucoxenkörnehen frei in der Grundmasse 

wahrzunehmen. 

Die Grundmasse ist zum gröbten Teil isotrop. Auch winzige Gas- 

einschlüsse und spürliche punktartige Umkristallisationsprodukte, ferner 

kleine- Mineralfragmente, darunter in Chloritisierung begriffene Horn- 

blendefasern, sind darunter vorhanden. Ebenso ist auch eine kalifeldspat- 

artige Substanz in der Grundmasse zu beobachten. 

Der bestündige Hornblende-, Plagioklas-, Titanmagneteisen- und 

Apatitgehalt, sowie der nur in geringer Menge auftretende Ouarz lübt 

das soeben beschriebene Gestein scharf von den Rhyolithen trennen 

und verleiht ihm einen Dazitcharakter, obzwar — wie es scheint — 

gemeinsame nachtrágliche Injektionen den beiden Gesteinen gewisse 

gemeinsame Merkmale verliehen haben. 

Dies kann also keineswegs als ursprüngliches, frisches Gestein des 

Kirnik und Csetatye betrachtet werden — denn in jenem sind Alkali- 

feldspate vorhanden, wührend Hornblende fehlt —, sondern es ist als 

ein Dazit anzusehen, wovon nur Bruchstücke aus der den Rhyolith 

umgebenden eruptiven Brekzie, nicht aber zusammenhüngende Massen 

bekannt sind. 

Chemische Zusammensetzung. 

Auch die unten folgenden Ergebnisse der an der echemischen Versuchs- 

station Kolozsvár von Prof. Dr. B. Ruzirska durchgeführten Analyse, 
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sowie die Berechnungen von 5. v. Papp nach der Osassschen und ame- 

rikanischen Methode stellen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 

Rhyolith von Verespatak und dem frischen Dazit von Korna scharf vor 

Augen. Der Kieselsüuregehalt des letzteren ist sogar für einen Dazit fast 

zu gering und bleibt mit 8-1290 hinter jenem des hiesigen Rhyoliths 

zurück. Hingegen haben Eisen, Magnesium, Kalzium — also die Ele- 

mente der farbigen Gemengteile und des Anorthit — bedeutend zu- 

genommen. 

Die Kaliumoxydmenge ist infolge der nachtrüglichen Injektion im 

Vergleich zu den Daziten zwar auffallend groB, so dab derselben 357089 

Orthoklas entspricht, doch betrügt der Orthoklasgehalt des frischesten 

hiesigen Rhyolith aus demselben Grund 667729, so dab der Unterschied 

auch hierin wesentlich ist. 

Die groBe ehemische Abweiehung gibt sich in Verbindung mit 

den analytisehen Ergebnissen auch in ihrer verschiedenen Stellung im 

OsaNnNschen Dreieck und dem amerikanischen System kund, wonach 

diese Gesteine in verschiedene Ordnungen gehören. 

c 

1. Minder unversehrter Rhyolith von Verespatak, von der NE-Lehne des Kirnik 

(Bráz.). — 2. Rhyolith des Vajdoja bei Verespatak (Nr. 4368.) — 3. Rhyolith von 

Berkeleytipus. —:4. Der wei8lichgrau Dazit des eruptiven Brekzie von Korna. 

Wir wollen nun jene, in viel gröberem MaBe umgewandelten Dazit- 

stückehen untersuchen, welche in den Brekzienschiechten zwischen dem 

Csetatye und Kirnik in der Gesellschaft bis 3 em groBer Stückehen von 

Glimmerschiefer, Mikroklin-Orthoklas-Oligoklas-Granit, Rhyolith, fein- 

körnigem, tonigem kretazischem Sandstein untergeordnet vorkommen. 
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Diese winzigen Dazitstückehen sind dem 6 soeben beschriebenen 

Gestein üáuBerlich áhnlich, doch enthalten sie keine frische Hornblende 

mehr. Makroskopisch weisen einzelne Pyritgruppen an Hornblende erin- 

nernde Form auf, u. d. M. aber besitzen Kalzitmetamorphosen eine 

unzweifelhafte Hornblendeform. 

Die Feldspate erweisen sich auf Grund ihrer optischen Higen- 

schaften als Oligoklas und Oligoklas-Albil, doch geben sie folgende 

Flammenreaktion : 

I. Na: 83— 4 1K0- Lt, Sehm.: 35 UI. Nas 3 4 KS 1"Sehme d 

innen und auBen blasig; III. Na: 4, K: 2. 

Die K-fárbung erklárt sich daraus, dab die Feldspate, in welchen 

zuweilen auch Kalzitniedersehlüge vorkommen, stark muskovitisiert sind. 

Die Gestalt und Rolle des (Juarzes ist dieselbe wie im vorigen 

Gestein, doch fand sich daran keine schwücher liehtbrechende Einhül- 

lung. Von Erzen kommt in diesem stark metamorphisierten Gestein 

Pyrit in grober Menge vor. 

Apatit findet sich spárlieher als im vorigen Gestein, ferner gibt 

es darin auch sphen- oder leucoxenartige Anháufungen. Die Umkristalli- 

sierung der Grundmasse ist im Zusammenhang mit der allgemeinen 

Metamorphose weit vorgesehritten. 

Noch mehr metamorphisierte dazitartige Bruchstückchen fanden 

sich in geringer Menge im NE-Saume der Ortschaft Verespatak in den 

sandigen Schichten des Leszpedár in der Gesellschaft von kristallini- 

schem Schiefer, Kalkstein, Rhyolith und sandigen Bildungen. Die Amphi- 

bole sind auch hier gánzlich zu Kalzit umgewandelt und auch im übri- 

gen ist das Gestein dem vorher beschriebenen ühnlich. 

Das unterhalb der kath. Kirche von Verespatak vorkommende, in 

grünlicher Grundmasse grobBe, porphyrische Minerale führende Gestein 

ist bei oberfláchlicher Betrachtung diesen weibBen, viel kleinere porphy- 

rische Minerale führenden Daziten nicht ühnlich. Jedoch mubB dasselbe, 

mit Hinsicht darauf, dab beide Hornblende, Plagioklas und Titan- 

Magnetit führen, dennoch als Verbindungsglied mit dem Gestein des 

Kirnik und Csetatye betrachtet werden. 

Wenn man bedenkt, dab in den Peripherien des Kirnik- und Cse- 

tatyemassivs stellenweise auch Biotit auftritt, welehes Mineral in dem 

Dazit von Korna zwar fehlt, im Gestein unterhalb der kath. Kirche 

jedoch vorhanden ist, so kann angenommen werden, dab die Eruption 

mit einem mehr basischen Produkt begonnen hat, dessen Bruchstücke 

jetzt nur noch in den die Rhyolithkuppen umgebenden Brekzien anzu- 

treffen sind. Hierauf folgte dann eine ruhiger empordringende, saurere 

Rhyolitheruption, in deren Gefolge dann die Klüfte in Gesellschaft 

saurer Lösungen mit Erzen imprügniert wurden. 
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Amphibolandesit. 

Wir wollen nun das vorherrschende Eruptivgestein der Umgebung 

von Verespatak, den Amphibolandesit betrachten, welcher sich schon 

üuBerlich in der Farbe der Grundmasse so scharf von den vorigen 

unterscheidet, dab eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Dies ist der 

Grund, da8 bei seiner Benennung keine derartigen Schwankungen herr- 

sehen, wie beim Rhyolith Haveg und SracHE nannten ihn zwar 1863" 

noch cSanidin-Oligoklas-Trachytv, J. v. SzaBó hingegen hat die grobBen 

Plagioklase des Gesteins mittels Flammenreaktion bereits 1874 ziemlich 

genau bestimmt und das Gestein xAndesin-Trachyts und sLabradorit- 

Trachytv genannt.? 

DoELTER nennt das Gestein zur selben Zeit bereits cAmphibol- 

Andesito, führt jedoch irrtümliecherweise auch Sanidin als Gemengteil 

an.? Ein grobBes Verdienst DoELTERs besteht darin, dab er die Zugehö- 

rigkeit der groben Feldspate einzelner Andesite von Verespatak mittels 

ehemischer Analyse sicher ermittelt hat. 

Das Gestein wird auf der Karte der kel. ungar. Geologischen 

Reichsanstalt von 1905, sowie in den bezüglichen Erláuterungen als 

Amphibolamdesil bezeichmet. Die Bergleute — für die es übrigens, da 

ihm der Adel fehlt, von geringem Interesse ist — nennen es kurz 

Andesit." 
Unter den Amphibolandesíten beschránkten sich meine Unter- 

suchungen auf den in unmittelbarer Nachbarschaft des Rhyolithgebietes, 

am Damm des Nagytósees vorkommenden Andesit (4155), ferner auf 

jenen des Gergeleu (A. 323. Geol. Samml.) und des Glinda (A. 318. 

G. S.), also auf ein verháltnismábig geringes Material. Dennoch möchte 

ich die Ergebnisse hier mitteilen, weil nühere petrographische Bestim- 

mungen bei den neueren Beschreibungen fehlen. 

Mit freiem Auge untersucht, sind dies hell oder dunkler grau ge- 

fárbte, ins Rote spielende oder grünliche, hüáufig sehr lockere, poröse 

Gesteine, in welehen sich schon auf den ersten Blick 1—5 mm grobe 

schwarze Hornblendeprismen, einen Durechmesser von 1—15 mm be- 

sitzende Feldspatkristalle, bez. scharf aus der Grundmasse hervortre- 

tende Kristallgruppen erkennen lassen. 

In einzelnen Stücken kommen aus viel kleineren Kristállchen, 

1 Geologie Siebenbürgens. Wien 1863, S. 526. 

2 Földtani Közlöny. Bd. IV. 1574. S. 219. 

3 TSCHERMAK : Min. Mitteilungen. Wien 1874, S. 13. 

4 M. URBÁN, I. c. S. 491. 



460 D!" GYULA V. SZÁDECZKY 

darunter verhültnismübig mehr winzigen Amphibolnadeln bestehende 

basische EBinsechlüsse vor. 

Diese Gesteine weichen also sowohl in bezug auf ihre Grundmasse 

als auch betrefis des Charakters der darin enthaltenen Minerale und 

durch den günzlichen Mangel an Ouarz und Sulfiden von den vorhe- 

rigen ab." 
U. d. M. lassen sich unter den frischen Amphibolkristallen sehr 

viel Fragmente erkennen. An ihren Ouerschnitten sind nebst den Pris- 

men (110) co P zumeist nur die Flichen (010) ca P co des Lángsflüchen- 

paares schwach ausgebildet. Sie sind viel dunkler bráunlichgrün als 

jene von Korna, und hüufig von einem Magnetitrahmen umgeben. Fünf- 

fache Zwillingsbildung nach der Ouerflüche (100) co Pcs kommt auch 

hier vor. Als EinschluB findet sich im Amphibol Apatit. Im Amphibol 

des Felsens am Damme des Nagytó kommt auch eine "s mm lange, 

gelblichrote Apatitnadel vor, bei welcher die Absorption von n, gröber 

ist als jene von n,,. 

Der Pleochroismus der Amphibole ist zumeist folgender : 

nya — brüáunlichgrün mit einem Stich ins Gelbe, 

nm bráunlicherün mit einem Stich ins Graue ; ebenso dunkel wie 1, 

n, — grünliehgelb, viel heller als die vorigen. 

Ihr optischer Charakter ist negativ, mit einer Achsenöfinung von 

etwa 707. Die Doppelbrechung (n—nm) betrágt nur an 0-020.c a n, — 

etwa 107. 

Der rote, vom Gergeleu herstammende Andesit besitzt bereits einen 

anderen Pleochroismus: 

ny — dunkel graurot, 

nm— rötlichgelb, viel heller als das vorige, 

np — gelbliehgrün, am hellsten. 

Diese Amphibole stehen also den Basaltamphibolen am nüchsten 

und weichen demnach von jenen des Gesteins von Korna ab. 

SzaBó erwáhnt aus dem Andesit des Gereleu auch geringe Mengen 

von Biotit und besagt darüber, dab derselbe mit freiem Auge nicht, 

sondern nur u. d. M. vom Amphibol zu unterscheiden sei.? Ich fand 

weder in diesem, noch in dem Andesit der benachbarten Spitzen Biotit 

und ist Szazsós Irrtum wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dab 1874. 

die Gesteinsdünnsehliffe noch nicht in konvergentem Licht untersucht 

wurden. 

1 Es sei hier erwühnt, da8 sich in dem u. d. M. nicht nüher studierten 

Araphibolandesit der Rotundahöhe ein einziges gröBeres altes Ouarzstückehen fand, 

welches aller Wahrscheinlichkeit nach aus kristallinischem Schiefer herstammt. 

2 Földtani Közlöny. Bd. IV, 1874, S. 220. 
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Augit kommt in diesen Gesteinen nur in Spuren, sehr selten und 

gewölmlieh restartig vor, zuweilen von Hornblende umgeben, als hütte 

man es mit einer Uralitisierung zu tun. Solche grünlichgelbe Augite 

fanden sich in den Amphibolandesiten unterhalb des Nagytó und neben 

dem Angyaltó und betrágt ihre Auslöschung (c a ny) bis 457. 

Die Feldspate ergeben zumeist dicktafelige Sehnitte von zonarer 
Struktur. Die aufeinander folgenden Zonen sind teils Folgen des im 

inneren Kerne zumeist in grober Menge vorhandenen Grundmasse- 

einsehlusses, welcher dem gröberen inneren Kerne des Feldspates eine 

graue Farbe verleiht, teils aber werden sie durch die verschiedene Aus- 

lösehung hervorgerufen. An manchem Sehliff ist zwischen dem inneren 

Kern und der áubBeren Hülle eine Auslöschungsdifferenz von 157 wahr- 

nehmbar. Die innere Partie erweist sich auf Grund ihrer optischen 

Higenschaften gewöhnlieh als Labradortt-Bytownit (Ab,An,), die üubBere 

aber als [Labradorit (Ab. An). DoErrek hat mit seiner chemischen 

Analyse an der N-Lehne des Rotunda ebenfalls einen solchen Feldspat 
nachgewiesen. 

Vielfache Zwillingsbildung nach dem Albitgesetz ist sehr gewöhn- 

lich, jene nach dem Karlsbader und Periklingesetz hingegen seltener. 

Auber Grundmasseeinschlüssen kommen in diesen Feldspaten auch 

Apatit-, ferner Gaseinsehlüsse vor, — als nachtrágliche Infiltration aber 

im inneren, porösen Teil des Feldspates auch Kalzitausfüllüungen von 

ganz frischem Feldspat umgeben (unterhalb des Nagytó). 

Magnetit ist in diesen Andesiten wenig vorhanden, jedoch ist der- 

selbe sehr gleichmábig verteilt. Nur die gröbten Körnchen erreichen 

172 mm Gröbe, doch bilden sie auch 1 mm grobe Gruppen. Apatit und 

selten kleine Zirkonprismen kommen als EBinsehlüsse auch in diesen 

vor (bei dem Nagytó ein 0706 m breiter, am Glinda aber ein 07-13 mm 

langer Zirkon). 

Weiblichgraue Zirkonkörnehen treten in der Grundmasse des 

Andesits nüchst des Nagytó auch frei auf, wenngleich selten; ebenso 

auch verschieden dicke (6—150 u Apatitnadeln. In jenen des Glinda 

kommen noch mehr und dickere (1—240 u Apatitsáulen vor. 

Die Grundmasse ist rötlieh oder graubraun, unterscheidet sich 

also scharf von der WFarbe des Feldspats. Es finden sich darin auf 

Labradorit verweisende, breitere und auch sehr dünne, 50—100 u lange, 
nahezu parallel auslöschende, leistenförmige, kreuz- und guergestellte, 

zuweilen Albitzwillinge bildende und im Ouerschnitt guadratische Feld- 

spatmikrolithe vor, welche sich von den porphyrischen Mineralen der 

ersten Kristallisationsperiode scharf unterscheiden. AuBerdem sind in 

der feinkörnigen, glasigen Grundmasse des Andesit unterhalb des Nagytó 

auch stürker lichtbrechende, schief auslösehende, augitartige stábchen- 
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förmige Mikrolithe und gleichmábig verteilte, jedoch spürliche kleine 

(2—20 u) Magnetitpunkte vorhanden. Im der Grundmasse des Gesteins 

vom Gergeleu gibt es sehr viel Feldspatfragmente, so dab die PBasis 

weniger als die Hülfte des Gesteins betrügt. 
Diese Amphibolandesite weichen also auch in bezug auf ihre 

mikroskopischen Higenschaften sehr von den in Gesellschaft der Rhyolith- 

stückehen vorkommenden Amphibolgesteinen ab. 

Klastische Bildungen eruptiven Ursprungs und das Alter 

der Eruption. 

Die zusammenhüángenden Massen der Amphibolandesite werden von 

eruptiven Brekzien umgeben, welche aus deren zertrümmertem Material 

bestehen und welche sonst kein fremdes Gestein enthalten. 

Diese eruptiven Brekzien erwecken im E-lichen Teil von Veres- 

patak im Silleizuge den Anschein, als ob sie den umgebenden Sedi- 

menten aufgelagert würen, als ob die Silleimasse also eine wurzellose 

BEruptivbrekzie würe. Die Bergleute nennen diese Bildung teils etrockenes 

Sedimentv, teils wrAndesitbrekzies." 

Viel wechselvoller und weniger einheitlich ist jenes eruptive Sedi- 

ment, welches den Rhyolith umgibt und seines Goldgehaltes wegen auch 

für den Bergmann von Interesse ist. 

Bei seiner Benennung ist dieselbe Unsicherheit wahrzunehmen wie 

bei jener des Rhyolith. Die Bergleute nennen es nach PosEpxií auch 

heute noch cLokalsedimentv, doch sprechen sie auch von einer xpoly- 

genen Brekzies,? welche Bezeichnung sich darauf beziehen soll, dab diese 

Sedimente Bruchstücke mehrerlei Gesteine enthalten. Dieselben (resteins- 

fragmente finden sich jedoch auch in den Lokalsedimenten. 

Die Geologen haben den eruptiv-brekziösen, bez. Tuficharakter 

dieser mit Sedimentbildungen vermisehten Schichten schon lüngst er- 

kannt. 

Um nicht weiter zurückzügreifen, erklürt schon 1874 J. v. SzaBó 

klar und deutlich, dab dies teils eine Brekzie, teils ein Tuft sei (l. c. 

S. 223). Auch besagt er darüber (5. 221), dab darin auber Karpathen- 

sandstein auch Glimmerschiefer, sowie seltener Gneis und Granit vor- 

komme. 
Hiervon möchte ich nun blob eine kugelige, tuffartige Bildung 

besprechen, welche im E-lichen Teil von Verespatak, in der Nagy-utca, 
aber auch im Erbstollen vorkommt. Diese erinnert an die bei der Erup- 

1 M. URBÁN: I. ec. S. 491. 

2 M. URBÁN: 1. c. S. 491. 
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tion des Vesuvio 1906 auf Einwirkung von-Regentropfen entstandenen 

kugeligen Tuftbildungen. 

Wichtig erscheint der Umstand, da8 abweehselnd mit diesen Eruptiv- 

sedimenten in konkordanter Lagerung auch Karpathensandstein- 

sehichten vorkommen, u. zw. entweder rein oder hier und da ein ab- 

gerundetes Rhyolith- oder rhyolithartiges Dazitstüek einsehlieBend. Diese 

Schichten sind auf der Karte der Geologiscehen Reichsanstalt als ober- 

kretaziseh bezeichnet. 

SzaBó áubert sich über das Alter des Ausbruches dieser eruptiven 

Sedimente auf Grund von Analogien — folgendermadben (l. c. S. 229) : 

cAuch von dem Orthoklasguarztrachyt glaube ich, dab dessen Ausbruch 

nach der Kreide, im BHozüán oder höchstens im Oligozán erfolgte.? Die 

alten Geologen haben die Rhyolith- (Ouarztrachyt-) eruption im allge- 

meinen richtig von jener der Andesite untersehieden und dieselbe für 

ülter als letztere gehalten. Dr. A. KocH drückt zwar nicht entschieden 

aus, ob sich dies auch auf den Rhyolith (Liparit) von Verespatak beziehe, 

doch besagt er,! adaB die Tátigkeit der Vulkane des Ouarztrachytes am 

Ende der unteroligozánen Zeit begonnen und wahrscheinlich bis Ende 

der mitteloligozánen Zeit angedauert habe. 

Gestützt darauf, dab sich im Andesit keine Rhyolitheinschlüsse 

finden, ferner daB der Basalt der Detunata aus dem hhyolith herstam- 

mende Ouarzeinsechlüsse aufweist, welche infden zwischen der Detunata 

und Verespatak vorkommenden Andesiten fehlen, glaubt PÁLFY in Sei- 

nem Aufnahmsbericht von 1901 auch daran, dab die Rhyolithe allen- 

falls jünger sein könnten als die Andesite, doch wird er in dieser 

Annahme durch den richtig hervorgehobenen Umstand beirrt, dab jene 

postvulkanisehen Hinwirkungen, welche die Rhyolithe gánzlich umge- 

wandelt haben, die Andesite nicht berührten, ferner dadurch dab 

zwischen dem Kis- und Nagy-Kirnik frischer Andesit vorkommt, auf 

dessen Bedeutung schon SzaBó hingewiesen hat (l. c. 5. 230). Aut 

Grund dessen wurde auf der geologischen Karte der Reichsanstalt sowie 

in den bezügliehen Erlüuterungen für den Rhyolith und auch für den 

Amphibolandesit ein obermediterranes Alter angenommen, u. zw. mit 

folgender Bemerkung: xBetreffs des Altersverhültnisses der Andesite und 

Dazite besitzen wir keinerlei sichere Daten, ebensowenig ist auch das 

gegenseitige Verhültnis der verschiedenen Andesittypen bekannt.v? Die 

ültere, auf das relative Alter bezughabende Auffassung kommt auf der 

Karte nur insofern zum Ausdruck, als der Liparittuff innerhalb den 

mediterranen Schichten dem Andesittuff vorausgesetzt ist. 

1 Die Tertiárbild. d. siebenb. Beckens. II. neogene Abt. S. 350. 

2 Erláuterungen I. c. S. 26. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 31 
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Auf das obermediterrane Alter der Andesite darf aus anderen 

Andesitausbrüchen des Erzgebirges, deren obermediterranes Alter bestimmt 

nachgewiesen ist, mit gröbBerer Sicherheit gesechlossen werden als auf 

das Alter des Rhyolith aus dem Protokollauszug der Geologisehen 

Gesellschaft, ! nach dessen 5. Punkt W. v. ZsigmonpY einen Conusstein- 

kern von mediterranem Charakter vorlegte, welcher aus den Sediment- 
bildungen von Verespatak hervorging. 

Wenn man bedenkt, dab die auf die Rhyolitheruption folgende 

sehr bedeutende postvulkanische Tátigkeit gánzlich aufhörte, bevor noch 

die Eruption des Amphibolandesits einsetzte, wihrend die unbedeutende 

postvulkanische Tütigkeit des jungtertiáren Ausbruches der Hargita noch 

immer fortwáhrt, so erscheint das von SzaBó und seinen Altersgenossen 

angenommene höhere Alter des Rhyolith wahrscheinlicher. Auf obere 

Kreide verweist das auf der Karte der Geologischen Reichsanstalt auf 

dem Gebiete des Rhyolithtuffs ausgeschiedene Rhyolith und rhyolith- 

artige Dazitstückehen führende oberkretazische Sediment, und hierfür 

sprechen auch die oberkretazischen Ausbrüche des Bihar-, Vlegyásza-, 

sowie des Pojána-Ruszkagebirges, ferner die Folgerung Dr. FRaxz Baron 

Nopcsas, wonach das Lokalsediment PosSEepwús als Sübwasserablagerung 

der daniscehen Stufe zu betrachten sei.? 

BEM ERKUNGEN ZUR MITTEILUNG 

DES HERRN DE 1. LŐRENTHEY: ÜBER DIE PANNONISCHEN 

SUHICHTEN DES FEHÉRPART BEI TIHANY. 

Von Dr. STEPHAN VITÁLIS. 

Infolge der ehrenden Aufforderung des Prásidenten der Balatonsee- 

kommission, Herrn Prof. Dr. LupwIrG v. Lóczy, befasse ich mich schon 

seit dem Jahre 1903 mit den Basalten der Balatongegend. Wöhrend 

meiner Studien habe ich meine Aufmerksamkeit auch auf das geolo- 

gische Alter der Basalteruptionen ausgebreitet und bin zu dem Resul- 

tate gelangt, dab das Alter der Basalteruptionen der Balatonumgebung 

1 Földtani Közlöny, Bd. XV. 1885, S. 374. 

2 FR. Baron Nopcsa jun.: Die Geologie des Gebietes zwischen Gyulafehérvár, 

Déva, Ruszkabánya und der rumünischen Grenze. Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. 

Geol. Reichsanst. Budapest 1905, S. 182. 
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stratigraphisch mit dem sogenannten Congeria rhomboidea-Hori- 

zonte in eine Parallele gestellt werden könne. Bei der Durchsicht der 

Literatur des Cong. rhomboidea-Horizontes habe ich mich aber davon 

überzeugt, dab weder die Fauna, noch die stratigraphische Lage dieses 

Horizontes in genügender Weise ins reine gebracht worden ist. 

Dieser Meinung habe ich auch in meinem, in der Fachsitzung der 

Ungarischen Geologisechen Gesellschaft im Mai 1907 gehaltenen Vortrage 

öffentlicnh  Ausdruck verliehen und bin infolge dessen mit Herrn 

Dr. I. LőRENTHEY in zwei Hinsichten in Gegensatz geraten, der den 

Beginn der Basalteruptionen der Balatongegend in die levantinische 

Zeit versetzt hat, den Cong. rhomboidea-Horizont von Arács aber als 

typische Entwickelung, von mehreren anderen Orten aber als Fazies 

dieses Horizontes beschrieben und nach NEumaYR und HALAvÁTS zwischen 

die einesteils durch massenhaftes Auftreten der Gongeria balatonica 

und triangularis, andernteils der Unio Wetzleri charakterisierten Schich- 
ten gesetzt hat. 

Nachdem es aber auch schon damals meine Überzeugung war, dab 

die Wahrheit in den zwischen uns entstandenen entgegengesetzten Mei- 

nungen nicht durch Wortstreit, sondern nur durch eine unbefangene 

Durchforschung an Ort und Stelle erkannt werden kann, habe ich den 

Entschlu6 gefabBt, alle jene Orte der Reihe nach aufzusuchen, welche 

laut den Forschungen der bisherigen Autoren zur Lösung dieser Fra- 

gen irgend einen Beitrag liefern können. 

In erster Reihe habe ich den Fehérpart bei Tihany aufgesucht. 

Die eine fossilienführende $Schicht, die xaUnionens-Schicht des 

unteren Teiles des Fehérpart, betrachtet námlich auch schon Herr Gy. 

Hanavárs als eine eGrenzschicht, zum Congeria rhomboidea-Horizont, 

in welcher bereits die AussübBung des Wassers wahrnehmbar ist. Noch 

bestimmter lautet eine derartiige Konklusion des Herrn Dr. LŐRENTHEY, 

indem er nach Aufzühlung der Fauna der im unteren Teile des Fehér- 

part entdeckten drei fossilführenden Schichten folgendes schreibt: xDie 

Unio-Arten werden aufwürts immer hüufiger und ebenso auch die 

Dreissensia serbica BRus. Nach oben zu vermehren sich jene Formen, 

die in dem durch Congeria rhomboidea charakterisierten Horizont vor- 

herrschend werden). 

Als eine natürliche logische SehluBfolge jener beiden, einander 

bekráftigenden Konklusionen hoffíte ich, dab jener obere, noch nicht 

durchforschte und von Herrn Dr. LŐRENTHEY nur mit einer Leiter als 

zugüánglieh bezeichnete Teil des Fehérpart jener klassische Ort sein 

wird, wo eventuell die stratigraphische Lage und das Verháltnis des 

Congeria rhomboidea-Horizontes zum Basaltprodukte klargestellt wird 

werden können. Dies konnte ich umsomehr hoffen, weil sich doch Herr 

31 
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Dr. LŐRENTHEY im zusammenfassenden Teile (Seite 202 der deutschen 

Übersetzung) seiner die Balatongegend betreffenden Arbeit ganz katego- 

risch dahin geüáuBert hat, daB: wein diesem Horizont (nümlich dem (on- 

geria rhomboidea-Horizont) angehörender fetter, bituminöser schwarzer 
Ton oder eine kohlenschmieckführende Schicht in der oberen Steilwand 

des Fehérpart bei Tihany vorhanden ist. 

Nach diesen Antezedenzien und mit dieser Absicht habe ich so- 

wohl den unteren, wie den oberen Teil des Fehérpart bei Tihany 

durchforscht. 

Das Endergebnis dieser meiner Untersuchung habe ich unter dem 

Titel eDie pliozüne Sehichtenreihe des Fehérpart bei Tihany und deren 
Fauna noch am 2-ten Mai 1908 an den einen Redakteur des cFöld- 
tani Közlönyv, an Herrn Dr. LŐRENTHEY eingesendet. Dieser Artikel ist 

Mitte Febr. erschienen und jetzt konnte ich erst erfahren, dab Herr 

LŐRENTHEY es für nötig erachtet hat cals Antworts, auch seine neueren 

Daten mitzuteilen, welche durch stratigraphische Folgerungen und zum 

SchluB mit mir direkt zugewiesenen Bemerkungen ergánzt sind. 

Dieser Aufforderung zu einem Disput, insofern und so lange 

dieser objektiv bleibt und nur einigermaben dem allgemeinen Interesse 

dienlich ist, gehe ich gewib nicht aus dem Wege. 

Vergleichen wir daher meine Behauptungen (nachdem ich doch 

keine Fragen an Herrn Dr. LŐRENTHEY gerichtet habe) mit den spontan 

gegebenen Antworten des Herrn Dr. LŐRENTHEY. 

1. In meinem Aufsatz über den Fehérpart war ich bestrebt die 

Reihenfolge, Dimensionen der Scehichten mögliechst genau anzugeben 

und habe statt den bisher bekannten 3 fossilführenden Schichten die 

Fauna von 8 fossilienführenden Schichten aufgezáhlt. Herr Dr. LŐREN- 

THEY zieht nach Aufzáhlung seiner neueren Daten die folgende Konklu- 

sion: ecMeine Untersuchungen betreffs der Schichtenreihe des Fehér- 

part — abgesehen von der Neuheit der Sehichte Nr 19 — stimmen 

daher mit denen des Dr. Viráris überein und bekrüáftigen somit diese. 

So objektiv und so direkt bekráftigt Herr Dr. LŐRENTHEY die 

Schichtenreihe jedoch nur auf Grund seiner neueren Daten. 

2. Den SchluBsatz meines Aufsatzes (auf welchen Herr Dr. Lő- 

RENTHEY allsogleich übergeht), jene meine Folgerung aber, dab Herr 

Dr. DLŐRENTHEY die schwarze Tonschicht des Fehérpart irrtümliech 

zum Congeria rhomboida-Horizonte gezühlt hat, bekráftigt er nur 

indirekt, d. h. so, wie das aus der durch ihn caüfgezáhlten Fauna er- 

sichtlich ist. Jedoch, wenn er schon meinen Aufsatz vor dem seinigen 

mitgeteilt hat, hátte er die Prioritát dadurch andeuten műüssen, dab 

dieser, sein Irrtum xauch aus der durch ihn aufgezáhlten Fauna ersicht- 

lich ist. 



BEMERKUNGEN ZUR MITTEILUNG DES HERRN D: I. LŐRENTHEY. 467 

Herr Dr. LőRESTHEY konnte aber, wenn er — wie er jetzt sehreibt, 

die schwarze Tonschicht des Fehérpart auf Grundlage einer xüuBeren 

Áhnliehkeitv dem Congeria rbomboidea-Horizonte zugezühlt hat, noch 

viel leichter irren, als wenn er diese auf jener Grundlage zugezühlt 

hátte, dab anach oben zu sich jene Formen vermehren, die in dem 

durch Congeria vrhomboidea charakterisierten Horizont vorherrschend 

werdeny. Diese Behauptung nömlich (falls sie wirklich Tatsache ist) 

dürfte eher zu einer solchartigen Voraussetzung berechtigen, als die 

cáuBere Ahnlichkeit,. Dab die sehwarze Tonschicht anur voraussetzungs- 

weisesv von Herrn Dr. LŐRENTHEY zum Congeria rhomboidea-Horizont 

einbezogen wurde, akzeptiere ich bereitwilligst, nur hütte Herr Dr. Lő- 

RENTHEY diese Voraussetzung sehr leicht dadurch andeuten können, 

wenn er seine kategorische AuBerung : Bin diesem Horizont angehören- 

der fetter, bituminöser sehwarzer Ton oder eine kohlensehmickführende 

Sehicht in der oberen Steilwand des Fehérpart bei Tihanys mit den 

Wörtern vielleicht oder wahrscheinlich eingeleitet hütte. 

3. Im Zusammenhange mit der Besprechung der untersten fossil- 

führenden Schicht habe ich pfliehtgemá6 erwáhnt, dab jene Behauptung 

Dr. LŐRENTHEY s, nach welcher jeder Horizont der oberen pannonischen 

Stufe seine eigene Planorbisart besüBe, ckaum aufrecht erhalten werden 

kanm, nachdem ich von den zur Sübwasserfazies der Congeria rhom- 

boidea gezáhlten 5 Plamorbisarten, nümlieh Pl. (Coretus) cornu, Pl. 

(Gyrorbis) bakonicus, Pl. subptychophorus. Pl. tenuistrialus und Pl. 

(Segmentina) Lóczyi auch in der dem durch Congeria triangularis und 

Cong. balatomica charakterisierten Horizonte angehörigen, untersten 

fossilführenden Schicht vier Arten, nümlieh: PI. (Corelus) cormus in 2, 

Pl. (Gyrorbis) bakomicus in 8, Pl. subptyehophorus in 10 und Pl. 

(Segmentina) Lóczyi in 2 Exemplaren gefunden habe. 

Zur Bekráftigung dieser Behauptung bat Herr Dr. LŐRENTHEY kein 

einziges Wort, obwohl auch er unter seinen neueren Daten Pl. sub- 

ptychophorus aus dem durch (ony. balalomica und triangularis cha- 

rakterisierten Horizonte aufzáhlt, ja sogar auch schon Pl. (Coretus) 

cornu erwáhnt, wenngleieh nur unter Fragezeichen. 

4. Ebenso im Zusammenhange mit der untersten fossilführenden 

Sehicht, habe ich als besonders interessant, 2—3 Exemplare von Unio 

Wetzleri erwáhnt, welche Art bisher nur aus der obersten Schichte der 

pannonischen Stufe der Balatonumgebung bekannt und eben durch das 

massenhafte Auftreten cbarakterisiert ist. Ich tat dies selbstverstünd- 

lich nur in der Absicht, auf die gröbere vertikale Verbreitung dieser 

Art  hinzuweisen. Betrefis meiner  Unioncnexemplare drückt Herr 

Dr. LőRENTHEY jene Meinung aus, dab er geneigt ist, diese für xeine 

dem Formenkreis der Unio Weizleri angehörende, nahe verwandte 
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neue Art zu haltenv. Da Herr Dr. LőRENTHEY die Beschreibung und 

Abbildung dieser neuen Unioart bisher noch nicht mitgeteilt hat, so 

mub dieser Punkt bis dahin unentschieden bleiben. Meine Unionen- 

exemplare aber habe ich im Interesse der Wissenschaft mit meinem 

vorliegenden Aufsatze gleichzeitig Herrn Dr. LÖRENTHEY eingesendet: er 

möge selbst entscheiden, ob wir es hier mit der Unio Wetzleri, Duw- 

KER sp. oder mit der durch ihn bezeichneten cnahe verwandten, neuen" 

Art zu tun haben. 

5. Im Zusammenhange mit der Aufzáhlung der Fauna der IV. fos- 

silführenden (von Hanavárs treffend als xecunionenführendes bezeichnete) 

Schieht habe ich auf jenen Gegensatz hingewiesen, welcher betreffs des 

Congeria balatonica-Gehalts dieser Schicht zwischen den Herren HALAVÁTS 

und Dr. LŐRENTHEY entstanden ist. Herr Haravárs hebt nüámlich hervor, 

daB er in der Unionen-Schicbt keine (jongerta balatonica mehr gefun- 

den habe, Herr Dr. LŐRENTHEY bemerkt demgegenüber, dab er aus dieser 

an 100 Exemplare gesammelt habe. Hier — sehrieb ich — mub 

unbedingt ein Irtum obwalten, nachdem ich selbst in der Unionen- 

sehicht nur zwei abgerollte Exemplare von (-ongeria balatonica gefun- 

den habe. 

Herr Dr. LŐRENTHEY erwáhnt dies mit keinem Worte, ein Zeichen, 

dab er seinen Irtum selbst bei der Aufzáhlung seiner neueren Daten 

noch nicht wahrgenommen hat. 

6. AnsehlieBend an die in der VII. fossilführenden Schicht ge- 

fundene und mit Helis (Tacheocampylaea) Doderleini BRus. iden- 

tifizierte Helix sp. muBte ich — da ich ein EHxemplavr dieser Art 

auch in der untersten fossilführenden Schiecht gefunden habe, pflicht- 

gemüb auf jene irrtümliehe Behauptung des akademischen Antrittsvor- 

trages Dr. LŐRENTHEYs hinweisen, wonach diese Art cbisher nur aus 

dem Cong. rhomboidea-Horizonte der oberen pannonischen Stufe bekannt 

isto, nachdem er doch selbst ein Jahr vorher in seiner Balatonarbeit 

aus dem durch Cong. bulatonica und €Cong. triangularis charakteri- 

sierten Horizont bei Fonyód 8 Exemplare dieser Art erwáhnt hat. 

Hier hat sich Herr Dr. LŐRENTHEY zweifellos in einen Wider- 

spruch verwickelt, welcher, so dachte ich und denke es auch heute 

noch, einem Versehen entstammt. 

Herr Dr. LŐRENTHEY schreibt jetzt: cWenn einmal vollstándigere 

und sicher bestimmte Exemplare von Helix (Tacheocampylaea) 

Doderleini BRus. vorliegen werden, so wird auch die vertikale 

Verbreitung dieser Form mit mehr Sicherheit festgestellt werden 

können.) 

Aus dieser AubBerung folgt, dab auch die Fonyóder Exemplare des 

Herrn Dr. LőRExTHEY nicht sicher bestimmt sind. Wie konnte er aber 
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dann mit einer nicht sicher bestimmten Art sein eigenes Kurder Helix 

Chaisii-Exemplar und das Öcser Helix-robusta-Exemplar JoHANN v. 

BöcknHs identifizieren? Diese Fragen mübten ins reine gebracht werden 

und im Zusammenhange damit mache ich Herrn Dr. LŐRENTHEY darauf 

aufmerksam, daB er in der Sammlung der kgl. ung. Geologischen Reichs- 

anstalt, wie auch bei Herrn Harzavárs ganz unversehrte Exemplare 

der groBen Helix von Öcs untersuchen kann. 

Im SchluBteile seines Aufsatzes weist mir Herr Dr. LŐÖŐRENTHEY 

drei Bemerkungen zu. In seiner zweiten Bemerkung wirft Herr Dr. Lő- 

RENTHEY eine solche Frage auf, betreffs welcher unsere Ansichten in 

gar keinem ausgesprochenen Widerspruch oder (regensatz stehen. Er wirft 

nömlich jene Frage auf. wob die durch massenhaftes Auftreten von 

Unio Wetzleri charakterisierten Schichten dem obersten Horizont der 
pannonischen oder dem untersten der levantinischen Stufe angehörenv 

und stellt diese Frage derart von den Leser, als ob ich die durch mas- 

senhaftes Auftreten von Unio Wetzleri charakterisierte Schicht für 

levantiniseh halten würde, um hiernach diesem gegenüber beweisen 

zu können, dab xasein Vorgehen das richtige wars, nachdem er diese 

Schichten noch für pannonisech gehalten hat. Daraufhin kann ich 

nur bemerken, dab Herr Dr. LőRENTHEY auch in dieser Hinsicht irrt 

und daB dieser lrrtum nur auf einem MiBgverstündnisse beruhen kann. 

Ich habe námliech meinerseits keinerlei Vorgehen gegen den Unio- 

Wetzleri-Horizont eingeleitet. Konnte derartiges nicht einmal tun, w 

ich mich bisher mit der stratigraphischen Lage dieses Horizonts nicht 

eingehender befabBt und von diesem nur so viel beobachtet habe, dab 

er bei Zsid und am Csócsahegy unmittelbar auf dem Cong. triangularis- 

lund balatonica-Horizont lagert. Bis jetzt habe ich gar keinen Grund 

mich nicht jener Auffassung anzuschlieBen, daBb dieser Horizont der 

oberste Horizont der pannonischen Stufe sei. Dies erhellt zur (Genüge 

auch aus jenen Worten meines Aufsatzes über den Fehérpart, in wel- 

chen auch ich Unio Wetzleri betreffend bemerke, dab die oberste Schicht 

der pannonischen Stufe egerade das massenhafte Auftreten dieser 

Art charakterisiertv. Mit einem Worte in dieser Frage besteht kein 

Gegensatz zwischen meiner und der Ansicht neueren Datums des 

Herrn Dr. LŐRENTHEY. Wenn aber Herr Dr. LŐRENTHEY in diese Frage 

um jeden Preis einen Gegensatz suchen will, so kann er diesen in 

seinen eigenen Ansichten vom Jahre 1895 und 1905 finden. Im Jahre 

1895 hat námlich Herr Dr. LŐRENTHEY in seiner Abhandlung cüber die 

geologischen Verháltnisse der Lignitbildung des Székler-Landesv den jen- 

seits der Donau vorkommenden (Ácser) Sand mit Unio Welzleri tat- 

sáchlichfürlevantinisch gehalten, im Jahre 1965 aber schon eingesehen 

dab der Sand mit Unio Welzleri noch zur pannonischen Stufe gestellt 
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werden mubB, nachdem darin -— wie er schreibt — Congyeria Newnayri 

vorkommt. Diese Ansichtsünderung ist übrigens auf dieser Grundlage 

ganz begründet. Vom Standpunkte der Prioritát aus hátte jedoch Herr 

Dr. LőRENTHEY auch erwáhnen műüssen, ob er (Gongeria Neumayri vor 

dem Jahre 1902 gefunden hat, weil doch Herr v. HaLavárs schon im 

Jahre 1902 in seiner Balatonarbeit den Unio Wetzleri-Horizont als 

oberste Schicht der pontischen Stufe erwáhnt. 

Die mir zugewiesenen beiden anderen Bemerkungen beziehen sich 

auf Fragen, in welchen wir tatsáchlich in ausgesprochenem Widerspruch 

und (Gegensatz stehen, nümlich auf die Frage der stratigraphischen 

Lage des Cong. rhomboidea-Horizontes und des Beginns der Basalt- 

eruption in der Umgebung des Balatonsees. 

Konkrete Daten, schlagende Beweise kann Herr Dr. LÖŐRENTHEY 

leider weder in der einen, noch in der anderen Frage vorbringen, in 

einen fruchtlosen Wortstreit will ich mich aber nicht einlassen. 

Selmecbánya, 26. April 1909. 

BEITRÁGE ZUR STRATIGRAPHIE DER PANNONISUHEN 

BILDUNGEN UNGARNS. 

(Als Erwiderung auf den Artikel des Herrn Dr. Stephan Vitális: 
, Bemerkungen z. Mitteil. des Herrn Dr. I. Lőrenthey: Uber die pann. 

Schichten d. Fehérpart bei Tihany".) 

Von Dr. I. LŐRENTHEY. 

Im Band XXXVIII. des Földtani Közlöny teilt Dr. STEPHAN VITALIS 

unter dem Titel eDie pliozáne Schichtenreihe des Fehérpart bei Tihany 
und deren Faunav die vollstándige Schichtenreiche des Fehérpart mit, 

wodurch er HaLzavárs" und meine Beobachtungen ergünzt, da ich gele- 

gentlich meines Dortseins die obere, §—10 m hohe Wand des Abhan- 

ses nicht zugüánglich fand, wie ich dies in meiner Arbeit über die 

pannonischen Bildungen der Umgebung des Balatonsees ! erwáhnt habe. 

Spüter jedoch, noch ein Jahr vor dem 2. Mai 1908, dem Datum der 

erwühnten Arbeit Dr. Viráris, habe ich den Fehérpart selbst besucht 

1 Beitrüge zur Fauna und stratigraphischen Stellung der pannonischen 

Bildungen der Umgebung des Balatonsees (Ergebnisse der wissenschaftl. Erforsech. 

des Balatonseés. I. Bd., I. Teil, paláontol. Anhang). 
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und — da sich die oberen Sehiechten zugánglich erwiesen — aus denselben 

gesammelt. Das Erscheinen der Arbeit Viráris" hat mich bewogen meine 

neueren Beobachtungen mitzuteilen,! welche die Beobachtungen VITÁLIS" 

nahezu durchwegs bekráftigen. Ich habe in diesem Artikel eingestan- 

den, dab meine Folgerungen bez. Parallelisierungen, welche ich früher 

auf petrographischer Grundlage anstellte, gegenstandlos geworden sind, 

da sich der ganze Schichtenkomplex als in dem durch das massenhafte 

Auftreten von (ongeria balatonica und (ong. triangularis charakteri- 

sierten Horizont gehörend erwiesen hat. In diesem Artikel trachtete ich 

ausschlieBlieh im Interesse der Sache und nicht als Erwiderung auf die 

von Herrn Viráris an mich gerichteten Fragen — was auch Herr 

Viránis zugibt — nachzuweisen, dab die oberen Sehichten des Fehér- 

part tatsáchlieh in den durch Cong. triangularis und Cowug. balatoníca 

charakterisierten Horizont und nicht in den Cong. rhomboidea-Horizont 

gehören. 

Auf diese Mitteilung erschien im Bd. XXXIX dieser Zeitschrift aus 

der Feder des Herrn Dr. Sr. Viráris ein polemischer Artikel, den ich 

im folgenden erwidern möclhte. 

1. Nach teilweise stichhaltigen stilaren Bemerkungen macht Herr 

Dr. Viráuzs auch solche sachlicher Natur. Die obere, anfangs nicht zugáng- 

liche Partie des Fehérpart wurde von mir auf Grund des petrograplhi- 

schen AuBeren und gewisser faunistisceher Merkmale nach Haravárs in 

den Cong, rhomboidea-Horizont gestellt, wie dies übrigens sogleich 

gezeigt werden soll. 5owie jedoch die Sehichten zugánglich wurden 

und das gesammelte Material mich überzeugte, dab meine Annahme 

falsch sei, habe ich in meinem bereits erwáhnten Artikel die egleichen 

Beobachtungen Herrn Dr. Viránis" bekráftigt und meinen Irrtum bekannt. 

Diesbezüglich bemerkt Herr Dr. Viráris folgendes: .Herr Dr. Lő- 

RENTHEY konnte aber, wenn er — wie er jetzt schreibt — die schwarze 

Tonschicht des Fehérpart auf Grundlage einer üuBeren ,Áhnlichkeit 

dem Congeria rhomboidea-Horizonte zugezáhlt hat, noch viel leichter 

irren, als wenn er diese auf jener Grundlage zugezáhlt hütte, dab, nach 

oben zu sich jene Formen vermehren, die in dem durch Congeria 

rhomboidea charakterisierten Horizont vorherrsehend werden". Diese 

Behauptung nömlich (falls sie wirklich Tatsache ist) dürfíte eher zu einer 

solchartigen Voraussetzung berechtigen, als die ,üuBere AÁhnlichkeit." 

Wie ich mit Freude bemerke, erkennt Herr Dr. VirárIs in diesen, mit 

1 Über die pannonischen Schiechten des Fehérpart bei Tihany, Földtani 

Közlöny. Bd. XXXVIII, S. 716. 

2 Bemerkungen zur Mitteilung des Herrn Dr. I. LŐRENTHEY Über die pan- 

nonischen Sehiehten des Fehérpart bei Tihany. 
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meinen in der Form von Zitaten angeführten Behauptungen erfüllten 

Zeilen an, dab die Tatsache dab die für den Congeria rhomboidea- 

Horizont charakteriscehen Formen im Fehérpart aufwárts allmáhlich 

háufiger werden, zu der von mir zum Ausdruck gebrachten Annahme 

einigermaben berechtige. Um aber diese meine Annahme ins Wanken 

zu bringen bezweifelt er zugleich auch die Richtigkeit meiner Behaup- 

tung, indem er in Klammer hinzusetzt: cfalls sie wirklich Tatsache 

ist., Um Herrn Dr. Viráris auch in dieser Hinsicht vollstándig zu 

beruhigen, will ich hier tun, was ich in meinen letzten Artikel! — um 

überflüssigen Wortkrámerein aus dem Wege zu gehen — unterlassen 

habe; ich will námlieh jene Formen besonders aufzáhlen, welche nur 

in den oberen Schichten des Fehérpart auftreten und von hier aufwürts 

hüufiger werden, bis sie schlieblich im Congeria rhomboidea-Horizont 

den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen. 

a) Congeria Neumayri ANSpR. Kommt in Fragmenten nur in der 

von mir mit 14 bezeichneten Schicht,? sowie im gemeinsamen Schutt 

vor, wáhrend sie im Congeria rhomboidea-Horizont háufig und verbrei- 

tet ist. 

b) Limnocardium Rogenhoferi BRus.; von dieser Form fand sich 

nur in Schicht 3 ein einziges Exemplar, wührend sie im Cong. rhom- 

boidea-Horizonte z. B. in Szegzárd sehr hüufig ist. 

c) Dreissensia serbica BRus. konnte in Schicht 2 in 7, in Schicht 

3 in 40, in Schicht 4 aber schon in sehr vielen Exemplaren (etwa 1000) 

gesammelt werden; von hier angefangen ist die Form in Schicht 11, 

16, 17 überall sehr hüufig, wáhrend sie bisher in grölbter Menge und 

Verbreitung aus dem Cong. rhomboidea-Horizont bekannt war. 

Dies wurde durch meine spüáteren Aufsammlungen noch sicherer 

erwiesen. Von Arten, welche bisher aussehlieőlieh aus dem Cong. 

rhomboidea-Horizonte bekannt waren, kamen nümlich hier folgende 

zutage : 

d) Dreissensta minima DLÖRENT. (aus Schicht 16); 

e) Dreissensiomya intermedia FucnHs. (18); 

f) Planorbis ((ryraulus) temuistriatus LÖRENT. (16); 

9) Planorbis subptychophorus HaAzav. (16); 

h) Ancylus hungaricus LőRENT. (16); 

1 Limax fonyódensis LŐRENT. (16) und 

) Pyrgula hungarica LÖRENT. (17). 

Diese Arten wurden auch in meiner Arbeit über den Balatonsee 

sowie in meinem besonderen Artikel über den Fehérpart (S. 718—720) 

1 Über die pannonischen Schichten des Fehérpart bei Tihany. 

2 Uber d. pann. Schicht. d. Fehérpart bei Tihany. 
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angeführt, doch wollte ich sie hier neuerdings aufzáhlen, um Herrn 

Dr. Viráris zu überzeugen, dab ihr Vorhandensein Tatsaches ist. 

Übrigens ist es selbstverstándlich, dab in einer 20—530 m 6 máchtigen 

Bildung nach oben zu allmáhlich Formen auftreten und nach und nach 

háufiger werden, welche für den höheren Horizont charakteristisch sind 

und in diesem vorherrschen. Denn wenn dies nicht der Wall würe, 

mübte ja das Prinzip der stufenweisen Entwicklung verworfen und zu 

der Kataklysmentheorie CuvIERs zurückgekehrt werden. Auf Grund unse- 

rer heutigen Kenntnisse wollen wir dies denn doch nicht tun ! 

3. Mit Bezug auf die stratigraphische Rolle der Planorben habe 

ich 1905 auf Grund der mir damals zur Verfügung gestande- 

nen Daten mit Recht behauptet, dab fast jeder Horizont der panno- 

nischen Stufe seine eigene Planorbisart habe. Hierauf bemerkt Herr 

Dr. Viránis, dab meine Behauptung kaum aufrecht erhalten werden 

könne, da er von den fünf, von mir aus dem Cong. rhomboidea-Hori- 

zont angeführten Planorbisarten vier auch in dem tieferen, durch (ong. 

triangularis und (7. balatontca charakterisierten Horizont antraf. Dies würe 
auch dann nichts besonderes, wenn ich z. B. Planorbis subpiychophorus 

nicht auch schon selbst aus der Schicht 16 des Cong. triangularis- 

Horizontes angeführt und wenn ich meine Behauptung mit Weglas- 

sung des Wortes afasto entsehiedener formuliert hütte; denn auch in 

diesem Falle würde ich, der ich mieh seit 1889, also seit 20 Jahren, 

mit dem Studium der pannonischen Bildungen befasse und demnach 

am besten weih, dab — wie ich dies übrigens in meiner Arbeit über 

den Balatonsee ausführte — die stratigraphischen Verhült- 

nisse der pannonischen Bildungen Ungarns noch nicht 

endgültig geklürt sind und dab nahezu jede diesbezügliehe 

Abhandlung unsere Kenntnisse um einen Sehritt vorwürts brinegt, eine 

derartige Bereicherung unserer Erfahrungen mit Freude begrüben. 

Ein endgültiges Urteil wird man erst dann wagen dürfen, wenn die 

ganze pannonische Bildung Ungarns monographiseh bearbeitet sein wird ; 

bis dahin müssen jedoch die auf die einzelnen Lokalitáten Bezug haben- 

den Daten gewissenhaft gesammelt werden. Auch über das Schicksal des 

Cong. rhomboidea-Horizontes lübt sich inmitten der einander wider- 

sprechenden Meinungen einstweilen kein endgültiges Urteil fállen. Gegen- 

über der Auffassung NEuMAYRs, Haravárs" und BRusrwas liegen uns nüm- 

lich keine allgemein gültigen Beweise zur Hand. Der Zusammenhang 

zwischen den einzelnen Beobachtungen ist nicht so klar, um eine defi- 

nitive Lösung der Frage zuzulassen, wenn auch Herr Dr. Viráris meint, 

dab ihm dies auf Grund des Studiums einiger Fundorte am Balatonsee 

gelingen wird. 

4. Die Unio Wetzleri betreffenden Fragen lassen heute ebenfalls 
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noch keine Lösung zu. Einstweilen möchte ich nur in Kürze bemerken, 

dab die in den Formenkreis von Unio Wetzleri gehörende neue Art, 

welche ich in meiner Arbeit über den Iehérpart erwáhnt habe, mit 

jener ident ist, welche BRusIsa in einem schlecht erhaltenen Exemplar 

als Unio Pucici vorführt (Iconographia, Taf. XXIII, Fig. 15—17). Es 

soll hier nur noch erwühnt sein, dab die Tiergesellschaft dieser neuen 

Art, zumindest nach unseren bisherigen Kenntnissen, eine andere ist als 

die ármliche und auf betráchtlieh ausgesübtes Wasser deutende Fauna 

des oberen Unio Wetzleri-Horizontes. Jene beiden Unionen ohne Fund- 

ortangabe, welche mir Herr Dr. Viráris zusendete, damit ich feststelle, 

ob dieselben zur Spezies Unio Wetzleri Dusk. oder einer anahe ver- 

wandten neuen Arts, gehören, sind tatsüchlich Exemplare von Unio 

Wetzleri. Wenn dies also jene Exemplare sind, welche Herr Dr. VITÁLIS 

in seinem über den Fehérpart verfabten Artikel aus dér tiefsten Schicht 

anführt, so weist dieser Fund — wie ich dies in meinem Artikel über den 

Vehérpart bemerkte — darauf hin, dab diese Art innerhalb der pannoni- 

schen Stufe eine gröbere vertikale Verbreitung besitzt, als man bisher 

angenommen hat. Demnach würde Unio Wetzleri bei uns im Cong. 

alatonica-Horizont erscheinen und den Höhepunkt ihrer Entwicklung 

zu Ende der pannonischen Stufe erreichen. 

Von der Reihenfolge abweichend, will ich hier auf die letzte 

Bemerkung Herrn Dr. Viránis" reflektieren, weil dieselbe gleichfalls 

mit Unio Wetzleri zasammenhüngt. Hier besagt er folgendes: cx... wirft 

Herr Dr. LŐRENTHEY eine solche Frage auf, betreffs welcher unsere An- 

sichten in gar keinem ausgesprochenen Widerspruch oder Gegensatz 

stehen. Er wirft nümlich jene Frage auf, ,ob die durch massenhaftes 

Auftreten von Unio Welzleri charakterisierten Scehichten dem obersten 

Horizont der pannonischen oder dem untersten der levantinischen Stufe 

angehören" und stellt diese Frage derart vor den Leser, als ob ich die 

durch massenhaftes Auftreten von Unio Wetzleri charakterisierte Schicht 

für levantiniseh halten würde, um hiernach diesem gegenüber beweisen 

zu können, dab ,sein Vorgehen das richtige war, nachdem er diese 

Schichten noch für pannonisch gehalten hatv. Weiter unten besagt 

Herr Dr. Viránis, dab adie oberste Schicht der pannonischen Stufe 

gerade das massenhafte Auftreten dieser Art charakterisiert. Mit einem 

Worte, in dieser Frage besteht kein Gegensatz zwischen meiner und 

der Ansicht neueren Datums des Herrn Dr. LŐRENTHExv. Wenn dem so 

ist, so gibt es zwischen uns tatsüáchlieh keinen Gegensatz, hingegen 

gibt es einen solchen zwischen den eigenen Ansichten des Herrn 

Dr. Viránis. Es ist wohl wahr, da Herr Dr. Viráris das massenhafte 

Auftreten der Unio in seiner Arbeit über den Fehérpart (S. 706) als 

für den obersten Horizont der pannonischen Stufe charakteristiseh be- 
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zeichnet, andererseits jedoch sagt er wieder, dab cein Teil des s. g. 

Congeria rhomboidea-Horizontes ebenfalls nur eine derartige Fazies des 

Cong. balatonica-Horizontes ist, wührend der andere Teil schon der 

levantinisehen Zeit angehörto. 

Mit einem Wort, Herr Dr. Viránis stellt den ganzen Cong. rhom- 

boidea-Horizont, um diesen von NEUMAYR, HALAvÁTs, BRusisa und nach 

diesen auch von mir als selbstündigen Horizont betrachteten Sehichten- 

komplex aus der Welt zu schaffen, zum Teil als Fazies zu dem Cong. 

triangularis und balatonica-Horizont, zieht dann über diesem die Grenze 

zwischen der pannonischen und levantinischen Bildung und stellt den 

anderen Teil über diese Grenze, also ins Levantinische. 

Wir wollen untersuchen was dies bedeutet. Zum Cong. rhomboidea- 

Horizont wurde bisher eine mehr brackische, in tieferem Wasser zum 

Absatz gelangte Schichtengruppe gestellt, welche stellenweise durch 

Cong. rhomboidea HöRx., anderweitig wieder durch Gong. spinicrista 

LŐRENT., Prosodacna Vutskitsi BRus. charakterisiert wird; diesen Hori- 

zont stellt Herr Dr. Viráris mit dem tieferen Cong. triangularis und 

balatonica-Horizonte in dasselbe Niveau. Hierauf folgt ein SübDwasser- 

horizont, welchen Herr Dr. Viráris gegenüber der bisherigen Auffassung 

in die levantinische Stufe versetzt. 

Dies ist Tatsache, und hierin steht Herr Dr. ViráLis mit sich 

selbst im Widerspruch. 

Wenn der erwáhnte Sübwasserhorizont, welechen man 

als oberste Fazies des Cong. rhomboidea-Horizontes be- 

trachtet, in die levantinische Stufe gestellt wird, so gehört 

der noch höhere Unio Wetzleri-Horizont logischer Weise 

noch viel mehr dorthin. Dann ist jedoch die Behauptung Herrn 

Dr. Virátis, da$ der Unio Wetzleri-Horizont das oberste Niveau der 

pannonischen Stufe darstellt, falsch. Denn wenn dies wahr würe, so 

mübte die Unio Wetzleri führende Schicht zwischen die beiden Schichten 

des Cong. rhomboidea-Horizontes eingekeilt werden. Herr Dr. Virátis ist 

also nicht im Reinen damit, wohin er dieselbe stellen solle. Mir hin- 

gegen macht er den Vorwurf, dab ich die Unio Weltzleri-Sehiehten, 
welche jünger als seine clevantinischeni SübBwasserschichten sind, nach 

ihm ebenfalls in die levantinische Stufe stelle. 

Dab von den beiden einander widersprechenden Horizontierungen 

jene die richtige ist, welche die Unio Wetzleri-Schiehten als pannonisch 

betrachtet, bestütigt er selbst. indem er, mich belehrend, folgendes be- 

sagt: chat Herr Dr. LöRENTHEY... im Jahre 1905 aber schon ein- 

gesehen, dab der Sand mit Unio Wetzleri noch zur pannonischen 

Stufe gestellt werden mub, nachdem darin — wie er sechreibt — (/on- 

geria Neumayri vorkommt. Diese Ansichtsünderung ist übrigens 
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auf dieser Grundlage ganz begründet. Herr Dr. Viránis hült 

es demnach für begründet, dab ich den Unic Wetzleri-Hori- 

zont, nachdem er Congeria Neumayri führt, noch zur panno- 

nischen Stufe stelle. Warum stellt aber dann Herr Dr. VITÁLIS 

die oberen Sübwasserschiehten des Cong. rhomboidea-Horizontes zur 

levantinischen Stufe, wo ich doch in denselben bei Öcs ebenfalls Cong. 

Neumayri sammelte!? Diese Form ist in Öcs nicht einmal selten, 

indem ich dort acht Exemplare sammelte, so dab sie bei der perzen- 

tualen Zusammensetzung der Fauna — zumindest an diesem Fund- 

orte — eine wichtige Rolle spielt. 

Kurz, mein Prinzip ist, die alte Einteilung solange beizubehalten, 

solange sich keine bessere bietet. Wenn sich aber die Horizontierung — 

auch die meine — verbessern lieb, so habe ich dies gewibB nicht unter- 

lassen. Ich habe die persönlichen Interessen und die Eitelkeit immer 

der sachlichen Wahrheit unterstellt und deshalb — sobald sich meine 

Auffassung in bezug auf irgend etwas geündert hat — mich stets beeilt, 

dieselbe richtigzustellen und habe von niemanden hierzu eine Auffor- 

derung abgewartet. Hiervon kann sich übrigens jedermann überzeugen, 

der meine literarische Tátigkeit práft. Deshalb will ich nur ein einziges 

Beispiel als Beleg hierfür anführen. In meiner Arbeit über den Balatonsee 

habe ich (S. 207) námlich folgendes geschrieben: 1895 war ich in meiner 

Abhandlung ,Über die geologischen Verhültnisse der Lignitbildung des 

Széklerlandes" noch der Ansicht, dab der oberste Teil der pannonisechen 

Stufe durch den Cong. rhomboidea-Horizont reprásentiert werde und 

der jenseits der Donau vorkommende Sand mit Unio Wetzleri bereits 

levantinischen Alters sei; seither erbrachte ich den Nachweis, dab in 

der oberpannonischen Stufe aufwürts gehend die Congerien ab-, die 

Dreissensien dagegen zunehmen, so dab in der levantinischen Stufe nur 

mehr Dreissensien vorhanden sind. Demnach muB der Unio-Wetzleri- 

Sand noch zur pannonischen Stufe gezühlt werden, da in demselben 

Congerien (Cong. Neumayri) vorkommen). 

Hieraus geht hervor, dab Herr Dr. Viráris zu spüt kommt, wenn 

er mich zur Bekenntnis meines Irrtums voranlassen will. 

Damit jedoch die Sache nicht den Anschein habe, als hütte mich 

zur Bekennung dieser Ansichtsünderung (welche angesichts der rapiden 

Anháufung unserer Kenntnisse innerhalb 10 Jahren wohl erfolgen darf), 

wenn auch nicht Herr Dr. Viráris — denn er ist ja zu spüt gekom- 

men — so doch die Balatonsee-Arbeit HALavÁTs" veranlabt, so muB 

ieh zur Beruhigung Herrn Dr. ViránIs  erklüren, daB ich dies aus 

eigenem Antriebe, mit Freude tat, nachdem ich im September 1902 

in Öcs Cong. Neumayri sammelte, noch bevor ich die Arbeit HALAVÁTS" 
zu Gesicht bekam. Diesbezüglich kann ich aus dem Vorworte meiner 
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Arbeit über den Balatonsee folgendes anführen: elm September 1902 

besuchte ich auf die freundliche Einladung der Herrn Prof Dr. L. v. 

Lóczy hin in seiner Gesellschaft die pannonischen Lokalitüten bei Öcs, 

Nagyvázsony und Sümeg auf dem Balaton Berggebietes. 

5. Bezüglieh jener Meinungsverschiedenheit, welche die Fauna 

der IV. fossilführenden Schicht betreffend zwischen HALAavÁTS und mir 

:besteht, bemerkt Herr Dr. Viráris folgendes: atlerrt Dr. LŐRENTHEY 

erwüáhnt dies mit keinem Worte, ein Zeichen, dab er seinen Irrtum selbst 

bei der Aufzáhlung seiner neueren Daten noch nicht wahrgenommen 

hat., Hierauf erübrigt mir nur die Bemerkung, dab es jedermann, der — 

wenn auch nicht mit Wohlwollen — so doch mit Unbefangenheit 

S. 717 meines Artikels liest, klar wird, daB ich an der Schichteneintei- 

lung auch nach der Bemerkung des Herrn Dr. Viránis nichts ünderte, 

sondern die Schichten gerade so aufzüáhlte, wie ich dies in meiner 

beanstandeten Arbeit über den Balatonsee tat. Hierin findet Herr 

Dr. Viránis die Antwort auf seine Bemerkung ohne alle Langatmigkeit. 

6. SechlieBlich will ich nur noch in Kürze auf die sechste Be- 

merkung Herrn Dr. ViráLis" reflektieren. Darin hat Herr Dr. VIiTÁLIs 

Recht, dab ich mich betreffs der vertikalen Verbreitung von Helix 

( Tacheocampylea) Doderleini in cWidersprüches verwickelte, jedoch nur 

scheinbar. Die Sache liegt námlich so, dab ich in meiner Arbeit über den 

Balatonsee aus den Linsen von Sübwasserbildungen, welche in den Cong. 

triangularis und balatonica-Horizont eingelagert auftreten, acht Hxem- 

plare von Helix (Tacheocampylea) Doderleini anführe, was in Anbetracht 

der Individuenzahl der übrigen Formen eine geringe Anzabl ist, so dab 

diese Art hier nicht als charakteristiseh betrachtet werden kann. In der 

Grube der Ziegelei der Ungar. Allgem. Kreditbank in Szentlőrinc bei 

Budapest ist diese Art in den aufgeschlossenen tieferen Schichten vor- 

herrschend, so dab ich nicht mit Recht behaupten kann, was auf S. 290 

meiner die xcPannonischen und levantiniscehen Bildungen von Buda- 

pest und deren Fauna zu lesen ist, nümlich edie Hauptmasse der 

Schiecehten dureh Helix (Tacheocampylea) Doderleini charakterisiert 

wird, der mir bisher nur aus dem durch Congeria rhom- 

boidea gekennzeichneten Horizont der oberpannonischen 

Stufe bekannt ist.; Jedem, der weiB, dab ich diese Art in Fonyód 

im Cong. triangularis- und balatonica-Horizont gesammelt habe, und 

spüter liest, dab dieselbe nur aus dem Congeria rhomboidea-Horizont 

bekannt ist, wird es sofort klar sein, daB hier tatsáchlich ein Wider- 

spruch besteht, doch wurzelt derselbe, wie Herr Dr. Viráris bemerkt, 

in einem Versehen und zwar dem Versehen eines einfachen Druckfehlers, 

indem aus dem Satze die Worte cin vorherrschender Menge, 

weggeblieben sind. Der Satz würde denn lauten: ea... der gröbte Teil der 
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Schichten wird durch Helix ( Tacheocampylea) Doderleini charakterisiert, 
welche Art mir bisher in vorherrsehender Menge nur aus dem Congeria 

rhomboidea-Horizont bekannt ists. Dab dieser Widerspruch nur ein 

scheinbarer, bez. formeller ist, geht auch schon daraus hervor, dab ich 

unmittelbar vor der Behauptung, Helix (Tacheocamp.) Doderleini nur 

aus dem Cong. rhomboidea-Horizont zu kennen, dieselbe Art, wenn 

auch mit Fragezeichen, schon aus einem höheren, namentlieh dem Unio 

Wetzleri Horizonte, anführte. So hütte ich statt der Behauptung, dab 

ich diese Art bisher nur aus dem Cong. rhomboidea-Horizont kenne, 

zumindest setzen műüssen: agekannt habes; da dies jedoch nicht 

der Fall war, ist es klar, dab aus dem Satze etwas fehlt. 

Die bisher bekannten Exemplare von H. ( Tacheocamp.) Doderleini 

sind gröBtenteils fragmentar, verdrückt und daher zumeist nicht sicher 

bestimmbar. Ich führe die Art auch aus dem Unio Wetzleri-Horizonte 

der Grube der erwáhnten Ziegelei in Szentlőrinc an, wenn auch mit 

Fragezeichen. Dies weist jedenfalls darauf hin, dab diese terrestrische 

Form bereits im Congeria rhomboidea-Horizont erscheint, den Höhe- 

punkt ihrer Entwicklung im Congeria rhomboidea-Horizont erreicht 

und im obersten Unio Wetzleri-Horizonte ausstirbt. 

Hiermit ist der Wortstreit — wie ich glaube — erschöpft, da nur 

noch erübrigt, einerseits zu beweisen, ob die Cong. rhomboidea- und 

die mit ihnen geleichalterigen Schichten als Horizonte oder als HWazies 

zu betrachten sein, andererseits aber festzustellen ist, wann die Basalt- 

eruption begonnen hat. Diese Fragen zu klüren sind spátere Unter- 

suchungen berufen. Dab die Hauptátigkeit der Basaltvulkane in der 

Balatongegend und auch in Siebenbürgen in die levantinische Periode 

entfállt, habe ich bereits nachgewiesen. 
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DES VÉRTESGEBIRGES? , FÖLDTANI KÖZLÖNY BD. XXXIX, HEFT 

l UND 2, JANUAR—FEBRUAR 1909. 

Von DR. HEINRICH TAEGER. 

In einem Referat über die oben angeführte Arbeit wird von 

M. E. Vapász eine kurze Zusammenfassung meiner in den Jahren 1904 

und 1905 ausgeführten Untersuchungen über das Vértesgebirge gegeben. 

Die Bemerkungen, die den Bericht an einzelnen öStellen begleiten, be- 

dürfen in ihrer von dem Referenten dargelegten Auffassung einer Berich- 

tigung, umsomehr, als sie zu einem Teile den in der Arbeit 

angeführten Tatsachen direkt widersprechen. 

Herr M. E. Vapász schreibt : cBei Besprechung der ungarischen Lite- 

ratur wird die in neuerer Zeit erschienene Arbeit H. v. Srarrs besonders 

hervorgehoben, welche das dem Aufnahmsgebiete des Verfassers benach- 

barte Gerecsegebirge zum Gegenstand hat. Hierbei seheint Verf. die 

Lückenhaftigkeit desselben nicht erkannt zu haben, da er bei Bespre- 

chung des lückenhaftesten Teiles, der Stratigraphie, besonders betont, 

dab v. SraFF betreffs des Jura viel Interessantes mitteilt. Verf. mag ver- 

sichert sein, dab gerade der stratigraphische Teil der das Gerecsegebirge 

behandelnden Arbeit am schwiüchsten ist, und betreffs des Jura michts 

Neues enthült, oder wenn ja, so doch nur günzlich Falsches., 

Da H. v. Srarr auf den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Lücken- 

haftigkeit des stratigraphisehen Teiles seiner Arbeit selbst antworten 

wird, so erübrigt es sich auf diesen Punkt meinerseits noch ausführlich 

einzugehen. 

Herr M. E. Vapász fáhrt alsdann fort: cDoch muBb die Aufmerksam- 

keit des Verf. auf die in der Umgebung von Csákberény vorkommenden 

dunkelgrauen, bituminösen Kalke gelenkt werden, die dicht und fossil- 

leer sind und museheligen Bruch aufweisen. Ihr Verhültnis zum Dolo- 

mit ist zwar nicht zu beobaechten, da sie nicht anstehend anzutreffen 

sind, doch stehen sie den ühnlichen Gesteinen des Pilisgebirges sehr 

nahe; sie sind deshalb ülter als der Hauptdolomit zu betrachten und 

vielleieht zu den Raibler Schiechten zu stellen. Demnach wáren 

diese bituminösen Kalksteine die ültesten Bildungen des 

99 
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Vértesgebirges, ebenso wie sie es im Budapester Teile des 

Ungarischen Mittelgebirges sind. 

Wie gerne würde ich Herrn M. E. Vapász beglückwünschen, wenn er 

in einem Gestein, das er nur in herumliegenden Bruchstücken in der 

Nühe eines Dorfes angetroffen hat, das aber, wie er leider selbst geste- 

hen mub, nicht anstehend zu beobachten ist, mit so sonderlicher 

sicherheit ein ültestes Glied des Vértesgebirges in Form der aRaibler 

Sehichtems entdeckt hátte. Dab er nichts über die Lagerungsver- 

hültnisse der dunkelen Kalke weiB, auch nicht ein einzi- 

ges Fossil aus seinem entdeckten Schutte kennt, mit dem er seine 

Ansicht bestátigen könnte, ist hier allein zu beklagen. 

Solche dunkelgraue, bituminöse Kalksteine sind mir natürlich bei 

meinen Aufnahmearbeiten im Vértes nicht unbekannt geblieben. Nur 

konnte ich sie — im Gegensatz zum Referenten — wirklich anstehend 

am Granási hegy bei Csákberény nachweisen und ihre Lagerungsver- 

háltnisse genauer studieren. Es handelt sich aber leider nicht um ein 

triadisches Gestein. Nach seiner Lagerung gehört es vielmehr zu den 

eozünen Beckenbildungen der alttertiáren Mulde von Csákberény und 

zwar zu den Sübwasserkalken der Fornaer Schichtgeruppe, die in meiner 

Arbeit auf S. 76 ff. eingehend behandelt werden. 

Ein nicht anstehendes, sondern nur in losen Stücken auftretendes, 

dunkeles Dolomitgestein, das vielleicht ülter ist als der Hauptdolomit 

findet sich hingegen auf den Feldern östlieh von Csákvár gegen das 

Massiv des Meleghegy. Auf Spekulationen über Bruchstücke nicht anste- 

hender, fossilleerer (resteine verzichtete jedoch der Autor in seiner 

Arbeit. Hier mögen sie nur deshalb erwáhnt werden, weil die Ungar. 

Allg. Kohlenbergwerksgesellsehaft in der dem Vértes im Osten vorgela- 

gerten weiten Ebene bei einer Bohrung unweit Szár in ansehnlicher 

Tiefe auf das alte Grundgebirge stie5 und Dolomit erbohrte. Damit fin- 

det meine in der Arbeit bereits dargelegte Annahme einer Versenkung 

des ülteren triadischen Untergrundes ostwürts von Szár—Csákvár eine 

schöne Bestátigung. 

Altere Schichten als der Hauptdolomit setzen also das 

heutige Vértesgebirge nicht zusammen. 

Doch lassen.wir wieder Herrn M. E. Vapász zu Worte kommen, der 

in seinem Referat forfáhrt: cm SW-Teile des Gebirges fand sich ein 

Brachiopoden-Crinoidenkalk, weleher als ein Vertreter des unteren und 

mittleren Jura betrachtet wird. Die in diesen Sehichten gesammelten 

Fossilien sind sehleecht erhalten, die Artenbestimmungen oft unsicher, 

keine der angeführten Formen spriecht für mittleren Lias, und doch hült 

Verfasser auch den mittleren Lias als in diesen Schollen vertreten. Zu 

dieser Auffassung scheint er durch dem Irrtum v. STAFFs verleitet wor- 
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den zu sein, wonach letzterer die Brachiopopenkalke des Gerecsegebirges 

unbegründeter Weise in den mittleren Lias versetzt. Da im Ungarischen 

Mittelgebirge die Brachiopodenfazies des unteren Lias! nirgends vor- 

handen ist, so kann auf Grund der im Aufbaue des Gebirges sich zei- 

genden Gleichförmigkeit auch die Brachiopodenscholle des Vér- 

tesgebirges als unterliassiseh betrachtet werden. 

Bei der Bearbeitung dieser Schichten, die bereits mehrere Jahre 

zurüekliegt, war die Kenntnis der jurassiscehen Brachiopodenfazies des 

Ungarischen Mittelgebirges noch keineswegs so weit gediehen, wie sie 

jetzt nach den sorgfáltigen Aufsammlungen durch Lóczy und Vapász im 

südlichen Bakony und durch Lóczy und seine Schüler in der Jurascholle 

von Tata erreicht worden ist. Mit Rücksicht auf das nur bruchstück- 

weise vorliegende Material mit wenigen bestimmbaren Resten, konnte 

der Autor unmöglich die gewagte Behauptung aufstellen, 

dab man es mit unterem Lias zu tun hat. Vielmehr schien, nach 

den Verhültnissen, wie sie mir damals vorlagen, die Erklárung: aWir 

können daher den Rhynchonellenkalk des Vértesgebirges mit Sicherheit 

dem Lias zuweisen, mit der Wahrscheinlichkeit, dab er den unteren 

bis mittleren Lias vertritts, wohl am Platze, weil damit für die 

Einstellung dieser Schichten in den einen oder anderen Horizont der 

angeführten Stufen ein gewisser Spielraum gelassen war. 

Herr M. E. Vapász sagt hieran anschlieBend: akEs ist zu bemerken, 

da6 die gelegentlien der Begprechung der Jurasehichten ausgespro- 

chenen Bemerkungen des Verfassers viele falsche Angaben und Auffas- 

sungen enthalten. S0 sind z. B. auch die die Schichtenfolge des Kal- 

varienhügels bei Tata betreffenden Angaben falseh, doch gehört eine 

üehtigstellung derselben nicht in den Rahmen dieser Zeilen, umsoweni- 

ger, als diese Schichten eben jetzt eingehend untersucht werden. 

Offenbar hat der Referent die bei der Aufführung der Schichten 

der jurassischen Scholle von Tata gegebene FubGnote nicht gelesen, die 

hervorhebt, dab nicht der Autor die Scehichtenfolge selbst gibt, son- 

dern, dab sie inm von berufener Seite handschriftlieh mitgeteilt wurde. 

Die xvielen falschen Angaben und Auffassungen bezügliech des 

Jurav, wie der Referent sich ausdrückt, beruhen also in diesem Falle 

auf einer zur Zeit der Niederschrift meiner Arbeit von Herrn Univer- 

sitátsprofessor Dr. L. v. Lóczy geáuBerten Meinung. Sie war umso- 

wertvoller als gerade diese Persönliechkeit sich in jener Zeit mit der 

Erforschung der Juraschichten von Tata bescháftigte und sicherlieh nach 

damaliger Kenntnis am besten informiert war. 

Herr M. E. VApász bemerkt nun weiter: cAuch jene Auffassung des 

1 Der Referent meint wohl mittleren Lias! 

5 32: 
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Vert. kann nicht geteilt werden, wonach der untere Jura an die süd- 

alpine Ausbildung erinnert. Im ganzen Ungarischen Mittelgebirge weist 

nömlich der Lias viel eher eine nordalpine als eine süd- 

alpine Ausbildung auf, whohingegen der Dogger und Malm 

von südalpinem Typus ist. 

Diese hier in Rede stehenden Juraschichten des Vértes sind in der 

Hierlatz- (Brachiopoden-) fazies entwickelt, so wie sie mit in der Arbeit 

angeführten Beispielen gerade die Südalpen kennzeiehnet. Der Sehlub, 

daB im Vértesgebirge adie in der Trias beobachtete allgemeine Über- 

einstimmung mit den Sehichten der Südalpen auch noch eine Fort- 

setzung in den untersten dJuraschichten findetv liegt daher nahe. Die 

Jurabildungen des eigentliehen Bakony, dessen nördlichen Teil ich in 

den letzten Jahren bereits zum grölBeren Teil geologisch aufgenommen 

habe, náhern sich mit ihrem doppelten Charakter, Hierlatz- (Brachiopoden- 

Crinoiden-) fazies und Adnether- (Cephalopoden-) fazies zwar dem nord- 

alpinen Typus. Deshalb ist noch lange nicht der Sehlub zulássig, 

dab die Liasschichten des Vértes smmordalpiner Ausbildungs sind, 

umsoweniger, als einmal die gesamte Trias und der obere Jura den 

Südalpen entspricht, dann aber auch die Liasbildungen der Südalpen 

vom nordalpinen Typus, doch nur in Punkten abweichen, die für das 

Ungarische Mittelgebirge überhaupt nicht in Betracht kommen. 

Spüter bemerkt der Referent folgendes: xBetrefts der pannonischen 

Bildungen mub bemerkt werden, dab dem Verf. Dr. I. LŐRENTHEYS : cBei- 

tráge zur Fauna und stratigraphisehen Lage der pannonischen Bildun- 

gen der Umgebung des Balatonseess, welches Werk 1905 von der Bala- 
tonsee-Kommission harausgegeben wurde, nicht bekannt zu sein scheint. 

Wenn es ihm bekannt gewesen wáre, würde er vieles anders besehrie- 

ben haben. 

Leider hat Herr M. E. Vapász hier übersehen, dab diese neueste 

Arbeit LŐRENTHEYs nicht im Jahre 1905 von der Balatonsee-Komission 

herausgegeben wurde, sondern erst, wie er sich selbst aut dem Titel- 

blatt überzeugen kann, im Jahre 1906 von den k. u. k. Hofbuch- 

druckerei v. Hornyánszky in Druck genommen wurde. Bei Abschlu6 

meiner Arbeit über die pannonischen Bildungen war es mir daher noch 

versagt, von dieser neuesten Erseheinung der Literatur Kenntnis zu 

nehmen. Ich überlasse es daher dem Referenten gern nach dieser Rich- 

tung einen unwesentlichen Absehnitt meiner Arbeit zu erweitern. 

Im AnschluB hieran heibt es weiter: cDas genaue Alter der prü- 

eozünen Brüche konnte nieht ermittelt werden; Verf. stellt dieselben an 

die obere Grenze der Kreide. Das Fehlen von mittleren Kreide- 

schichten auf dem Gebiete des Ungarischen Mittelgebirges, 

sowie die wesentliche Abweichung zwischen der Lagerung der uünteren 
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und jener der oberen Kreide weisen darauf hin, da$ die Brüche viel- 

leieht schon in der mittleren Kreide erfolgten.s 

Den Kenntnissen des Referenten mögen wohl xcdie mitt- 

leren Kreideschichten des Ungarischen Mittelgebirges feh- 

lems, wenn sich auch diese Bildungen ganz prüchtig vom Gault durch 

das Cenoman mit fossilreiehen Ablagerungen im Bakony allenthalben 

verfolgen lassen. Natürlich ist es dann auch dem Referenten unbekannt 

geblieben, dab diese Schiehten der mittleren Kreide des Ungarischen 

Mittelgebirges entweder mit geringen, meistens aber ohne Diskordanzen 

sich dem ülteren Grundgebirge wie beispielsweise dem Jura angliedern. 

Die Gebirgsbewegung, die vom Ende der Triaszeit bis in die Gegenwart 

im Ungarischen Mittelgebirge andauert, ist hier nicht immer einheitlieh 

zu gleicher Zeit verfolgt, und die Brüche sind nach ihrem Alter wie 

nach ihrer Richtung in zwei Systeme gegliedert. Ausführlicher werde 

ich jedoch über diese Fragen tektonischer Störungen in einer in nüchster 

Zeit erscheinenden Arbeit: cGeologie des nördlicehen Bakonyv eingehen. 

Und weiter Herr M. E. Vapász: cEs würe interessant gewesen auch 

des Verháltnisses zwischen den tektoniscehen Linien und den auf dem 

Gebiete vorgekommenen Erdbeben zu gedenken, was umso leichter gewe- 

sen würe, als diese Erdbeben schon auf moderner seismologiseher Grund- 

lage bearbeitet worden sind. 

Offenbar ist Herrn M. E. Vapász ein Absehnitt meiner Arbeit (pag. 

133! unbekannt geblieben, in dem ich gerade über den Zusammen- 

hang zwischen tektonischen Linien und Erdbeben im Vér- 

tes folgendes berichte: xAuch heute scheint dieses Gebiet noch immer 

im Bereiche tektonischer Bewegungen zu liegen, die hier in háufigen 

Erdbeben ausklingen. Die Orte Mór und Csákberény sind durch Erder- 

sehütterüungen besonders ausgezeichnet. Binzelheiten werden nach der 

vorhandenen Literatur usw.v Oder sollte der Autor in einer 18 Druck- 

bogen umfassenden Arbeit, die vom Gesichtspunkte der Geologie aus 

geschrieben wurde, noch mehrere grobe, rein seismologiscehe Kapitel 

einschalten ? 

Und weiter Herr M. E. VapáÁsz : xcDer Aufbau der infolge der Brüche 

entstandenen Schollen nnd Becken wird eingehend behandelt und durch 

zahlreiche Profile veranschaulicht. Unter letzteren erscheinen diejenigen 

einigermaben befremdend, die das Grundgebirge als horizontal gelagerte 

Schichtenfolge abbilden. Hine solche ungestörte Lagerung ist auf dem 

von wiederholten und zahlreichen Brüchen durchzogenen Gebiete nicht 

wahrscheinlieh. Besonders bezieht sich dies auf die die Lagerung der 

Fornaer Schichten am Granásihegy darstellende Fig. 33, unter deren 

horizontalen Dolomitschichten die bereits erwühnten bituminösen Kalke 

bei ejner derartigen Lagerung kaum zutage treten würden. 
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Hier ist allerdings etwas cbefremdendo, nümlich nur, dab Herr 

M. E. VApásznicht beachtete, dab bei einem im Schichtenstrei- 

chen gezogenen Profil — und ersteres ist noch besonders bei jeder 

einzelnen Figur im Text hervorgehoben — die Schichtflüchen hori- 

zontal, also anscheinend ungestört projiziert erscheinen 

műüssen ! 
Der Referent führt alsdann aus: eln der erdgeschichtlichen Über- 

sicht sind alle jene Veránderungen zusammengefabt, welche das Vértes- 

gebirge in den verschiedenen Perioden seiner Entstehung erlitten hat. 

Aus der Geschichte des Mittelgebirges dürfte die zwischen der Trias 

und dem Jura eingetretene kurz anhaltende, negative Strandverschie- 

bung hervorzuheben sein. Die Auffassung des Verf. betreffs der Begrün- 

dung der Lückenhaftigkeit der jurassischen Schichtenfolge, wobei er zur 

Annahme der NEumavYRgschen Auffassung neigt, kann nicht geteilt wer- 

den. Die zwischen den einzelnen Bildungen vorhandenen Lücken kön- 

nen nömlich im Ungarischen Mittelgebirge nahezu in jedem Falle durch 

Strandverschiebungen erklárt werden, was an anderer Stelle demnüchst 

eingehender besprochen werden wird.) 

Hier hat Herr M. E. VApász meine Darlegungen über die Ursache 

für das Fehlen eines grobBen Teiles der Juraserie in meiner Arbeit 

entweder nicht gründlich gelesen oder nicht richtig verstanden. Denn 

gerade die von inm als besondere Neuigkeit dargelegte Anschauung: 

Die zwischen den einzelnen Bildungen vorhandenen Lücken können 

nömlich im Ungarischen Mittelgebirge nahezu in jedem Falle durch 

Strandverschiebungen erklürt werdenv wird wohl berüeksichtigt. Es heibBt 

wörtlich: cDie Jurazeit wird vielleicht im Vértesgebirge durch eine 

kurze, negative Strandbewegung des Meeres eingeleitet. Denn 

Kalke, die wahrscheinlich usw. Die Zeit des unteren Lias würe dann 

für den Vértes eine Trockenperiode gewesen, in der Erosion und Denu- 

dation eine Rolle spielen konntenv. Und weiter nach Sehilderung 

einer Meeresbedeckung heibt es vom oberen Jura: Das Vér- 

tesgebirge ist zu dieser Zeit wohl vom Meere frei. Darauf deutet 

wenigstens die transgredierende, diskordante Lagerung von Crinoiden- 

kalk des Tithon (Neokom?) auf rhátischen Dachsteinkalk. Für eine 

solche Trockenlegung des Vértes zwischen Dogger und mitt- 

leren Malm scheinen auch die auf ühnlichen Untersuchungen basie- 

renden Ergebnisse v. STAFFs im Gerecse zu sprechen. 

Die NEumavERseche Hypothese wird gegenüber diesen Tatsachen 

nur als eine Möglichkeit mit den Worten hingestellt: cDie Lücken- 

haftigkeit der jurassischen Absütze im Vértes können auch damit 

erklürt werden, dab die Anhüáufung zoogener Sedimente hier in ühn- 

licher Weise durch Meeresströmungen verhindert wurde, wie man sie 
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bei der Lückenhaftigkeit des Juras im ostalpinen Gebiet nach NEUMAYER 

wohl annehmen kann. 

Vor allem aber — und dies wird in meiner Arbeit besonders her- 

vorgehoben — mub die Lückenhaftigkeit des Jura im Vértes auf 

nachirüágliehe Denudation und Erosion zurückgeführt werden. Dies be- 

weisen die aufgearbeiteten jurassisehen Hornsteinschichten 

in den Mediterranbildungen des Vértes. Die nach Herrn 

E. Vapász mahezu in jedem Falle durch Strandverschiebungeny 

zu erklürende Lücke in der Juraserie hat damit also eine einge- 
sehrünkte Gültigkeit. 

Der Referent bemerkt weiter: eln dem die Arbeit besehlieBenden 

paláontologisehen Anhang findet sich die Beschreibung der gesammel- 

ten Fauna und Flora. Ohne Zweifel zeugt es von groBem FleiB seitens 

des Verf., dab er die gesammelten Fossilien, Pflanzen sowohl, wie Tiere 

selbst bearbeitet hat. Ohne die Richtigkeit seiner Bestimmungen bezwei- 

feln zu wollen, glaube ich, dab die heutigen, auch die geringsten Details 

berücksiehtigenden, völlig spezialisierten Untersuchungsmethoden die 

Erlangung von gleich guten Ergebnissen auf so verschiedenen Unter- 

suchungsgebieten nahezu ausschlieően. Es ist wohl wahr, dab ein 

Geolog auch ein guter Palüontolog sein und auf allen Gebieten der 

Paláozoologie bewandert sein mubB, doch würe es übertrieben, von ihm 

die Bearbeitung der selten vorkommenden und vielleieht noch seltener 

sicher bestimmbaren Pflanzenreste verlangen zu wollen. Das wenige 

Material, das aus den Erdschichten zutage gebracht wird, kann auch 

von den Spezialisten — wohl besser — erledigt werden. 

Es bleibt wohl der Individalitát und Neigung des Binzelnen über- 

lassen, ob jemand sein Wissen über gröBere Gebiete auszudehnen und 

zu erweitern sucht, in vielseitiger Richtung zu forschen und erfahren 

sich. bemüht oder ob ein anderer sich mit wenigem für seine Studien 

begnügt und eingeschránkt, nur das cSpezielles zum Gegenstande sei- 

ner Studien macht. Da ist die Schranke für die Kritik! Denn 

sie hat nur darüber zu richten, mit welchem Erfolge der 

Forscher gearbeitet hat. Daher ist dieser anticipto Tadel des 

teferenten ungerecht und unberufen und mubB als solcher bestimmt 

zurückgewiesen werden. 

Fine kurze Bemerkung zu dem folgenden Satze des Referenten, 

der lautet : 

cDie neuere Hinteilung der Nummuliten wird vom Verf. auber 

acht gelassen, wohl nur aus Beguemlichkeitsrücksichten.) 

Der Referent mag sich in der neueren Literatur davon überzeu- 

gen, dab die Anführung der Nummulitenarten mit ihrer Subgenus- 

bezeichnung noch bei der Mehrzabl der Tertiárforscher nicht die Regel 
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bildet und zwar nicht ecwohl nur aus Beguemliehkeitsrüeksiehtenv, son- 

dern aus einem sehr einfachen, sachlichen Grunde, weil dieser KEintei- 

lung gewisse Bedenken gegenüberstehen. 

Wenn Herr M. E. Vapász erklürt:, AuBerdem ist er auch in der 

Zusammenstellung der Synonymen nicht konseguent, insofern er einmal 

alle Synonymen anführt, ein andermal hingen nur einige oder gar 

keine,, so hat er wieder nicht gelesen, dab ich bei der Übersicht 

über die Literatur gerade die Gründe für diese angebliehe Inkonseguenz 

eingehend darlege; denn es heibt wörtlich: alnfolgedessen habe ich 

mich besonders im palüáontologisehen Abschnitt der Arbeit meistens 

darauf beschrünkt, nur diejenigen Werke anzuführen, die mir 

tatsáchlieh zur Hand waren. Die jeder paláontologisehen Ein- 

zelbesehreibung vorangestellte Literatur ist daher nicht 

immer vollstündig. Hierzu habe ich mich umsomehr veranlabt 

gesehen, als oft fehlerhafte Literaturzitate von álteren Auto- 

ren sich durch ganze Reihen jüngerer Werke verfolgen lassen, 

weil sie ohne genauere Nachprüfung aus diesen ülteren Schriften 

übernommen wurden.s 

Zum Scehlusse möchte ich den im Referat jetzt folgenden Satz 

erlüutern: cMit den beschriebenen Formen der Bozüánschichten ist die 

Fauna derselben bei weitem nicht ersehöpft. In der geologisehen und 

paláontologisehen Universitátssammlung Budapest befindet sich ein viel 

reicheres Material, und auch Verf. selbst erwáhnt, dab er sich mit der 

Fauna der cFornaer Schichtenmi demnüchst eingehend monographisch 

zu befassen gedenkt.) 

Die geologisehe und paláontologisehe Universitátssamlung in Buda- 

pest besitzt ein reiches Material von eozáünen Fossilien der Tatabányaer 

Braunkohlenmulde und des Fornaer Tones. Ein EBinbliek in diese 

Sammlungen, der mir vom Institutsvorstand vor Jahren bereitwilligst 

gewáhrt wurde, überzeugte mich, dab es sich im wesentliehen um die- 

selben Formen handelt, wie sie von mir beschrieben worden sind. 

Doch wurde mir dieses Material zur Bearbeitung nicht 

überlassen. 

Ich lasse Herrn M. E. Vapász in seinem Referat gern das letzte 

Wort: cAus alldem geht hervor, dab sich Verf. mit grober Fachkennt- 

nis und anerkennenswertem Fleib seiner Aufgabe entledigte. In seiner 

Arbeit gab er eine Beschreibung des Vértesgebirges, wie sie der Geolog 

ebenso benützen kann wie der Geograph; der gröbte Teil des Werkes 

enthült abgeschlossene Tatsachen, die in ihren Hauptzügen schon heute 

als völlig festgelegt erscheinen und die höchstens nur geringfügige Ánde- 

rungen zulassen. 

Ein besonderer Vorteil des Werkes liegt in der reichen Illustration 
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desselben, welche die Opferwilligkeit der kön. ungar. Geologisechen 

. Reichsanstalt bezeugt., 

Dies beweist, dab der Referent auch selbst seinen kleineren Ein- 

wendungen nur bedingten Wert beimibt. 

ENTGEGNUNG AUF DIE BEMERKÜNGEN DES HERRN 

DE TAEGER. 1 

Von Dr. M. ELEMÉR VapáÁsz. 

Im XXXIX. Band dieser Zeitschrift befaft sich Herr Dr. TAEGER 

mit meinem kurzen Referat über seine Arbeit mit einem BEifer, welcher 

einer besseren Sache wert wáre.! Nach entsprechenden Haarspaltereien 

gelangt er zu dem Ergebnis, dab ich meinen Ausführungen selbst keine 

gröbBere Bedeutung beimesse. Er hat ja recht, denn die Einwendungen, 

die ich machte, können meiner Ansicht nach dem Werte der Arbeit 

nichts benehmen, wie ich dies am 6 Sehlu8 meines Referates betonte. 

Ich würde es auch nicht für nötig erachten, mich mit dieser Sache 

hier zu befassen, wenn mich die persönlichen Anzügliehkeiten und der 

Ton der Bemerkungen Herrn Dr. TaEGERs nicht dazu zwingen wür- 

den. Indem ich die persönliehen Anzügliehkeiten der vBemerkungen?y 

auBer acht lasse, will ich die Sache nur ganz kurz fassen, weil sié 

nicht viel Worte verdient, besonders in dieser Zeitschrift nicht, welche 

zwar da ist, um der Klarlegung wissenschaftlicher Fragen, nicht aber 

überflüssigen Wortkrámereien zu dienen. 

Aus den Zeilen Herrn Dr. TAEGERs ist die offene Verdüchti- 

gung zu entnehmen, als hütte ich seine Arbeit nicht gelesen. Ohne hierauf 

in besonderer Weise einzugehen, möchte ich nur bemerken, dab ich 

diese Arbeit mit umso gröberer Aufmerksamkeit durehgelesen habe, als 

ich — wie dies auch Herrn Dr. TAEGER bekannt ist — auf einem ana- 

logen Gebiete arbeite, und seine Daten zur Vergleichung benötigte. Ich 

habe seine Arbeit durehgelesen und halte den gröbten Teil meiner 

Bemerkungen auch jetzt unveründert aufrecht. Nur die Be- 

merkung betrefis seiner Profile mubB ich fallen lassen, da dieselbe 

1! Bemerkungen zu dem Referat von E. Vapász über: (HEINRICH TAEGER: 

Die geologisehen Vérhültnisse des Vertesgebirgess usw. Földtani Közlöny, Bad. 

XXXIX. S. 479. 
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aus elgener Schuld, aus Versehen geschah, was ich jedoch schon vor 

der Erwiederung des Herrn Dr. TAEGER einsabh. 

Bezüglich des erwáhnten grauen Kalksteines steht die Sache so, 

dab ich denselben nur als Möglichkeit erwühnte, was ich auch 

heute aufrecht erhalte. Ich will seine diesbezügliehen Ausführungen 

auber acht lassen und nur bemerken, daB es jedem, der jemals im 

Ungarischen Mittelgebirge arbeitete, — also auch Herrn Dr. TAEGER — 

sehr wohl bekannt sein dürfte, dab die Anzahl jener Lokalitáten keines- 

wegs gering ist, wo man — in Ermangelung von Fossilien und von 

Aufsehlüssen, welche die Lagerungverháltnisse beleuchten — allein nur 

auf Analogien angewiesen ist. Ich konnte also mit Recht annehmen, dab 

der erwáhnte graue Kalk (und nicht Dolomit oder eozüne SübBwasser- 

kalk, wie Herr Dr. TARGER schreibt) — auf Grund der Analogie des 

Pilisgebirges und der demnüchst zu besprechenden zisdanubischen $Schol- 

len — öülter als der Dolomit sein könnte. 

In Entgegnung der Bemerkungen des Herrn Dr. TAEGER glaube 

ich meinem Referate nur so viel hinzufügen zu műüssen. Im übrigen 

enthalten seine Bemerkungen teils blob kleinliche  Persönliehkeiten, 

schwache Haarspaltereien, teils aber konnten sie an meiner dort zur Schau 

getragenen Auffassung nichts üándern. Um den gröBten Teil der Fragen 

steht es übrigens so, dab man erst die Beendigung der laufenden Unter- 

suchungen abwarten mub, um von endgültigen Ergebnissen sprechen zu 

können. Natürlieh will ich mich vor den Beweisen soleher Untersuchun- 

gen gerne beugen, persönlicher BEitelkeit diene ich jedoch nicht. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchungen — von welchen die Bemerkungen 

des Herrn Dr. TAEGER bereits einiges durehblicken lassen — konnte ich 

natürlieh beim Verfassen meines Referates nicht in Betracht ziehen. 

Damit ist die Angelegenheit meinerseits erledigt. 
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Von HANS v. STAFF. 

In der Fachsitzung vom 3. Mörz 1909 sprach Dr. M. ELEMÉR 

Vapász cüber anormale Ammonitenv.! Ihm lagen drei Exemplare des 

Genus Aspidoceras vom Kalvarienberge bei Tata vor, bei denen der 

Siphonallobus in auffálliger Weise seitlieh verschoben ist. Die Lage des 

Sipho lieB sich nicht ermitteln, auch scheint der Erhaltungszustand 

eine Untersuchung der inneren Windungen nicht gestattet zu haben. 

Wenn sich somit auch keine Erklárung und sogar auch keine einge- 

hendere Beschreibung des Phánomens geben lieB, so berührt doch die 

kurze Mitteilung M. E. Vapász" ein Problem von erheblicher Bedeutung. 

So selten indes, wie es scheinen könnte, sind ühnliche Erschei- 

nungen keineswegs, und ich möchte den dankenswerten Hinweis von 

Dr. Vapász auf Amm. cefr. doricus? durch einige weitere Angaben ergán- 

zen. Ein Vergleich mit anderen áhnlichen Abnormitáten dürfte schon 

deswegen ein gewisses Interesse beanspruchen, da nur durch ihn ein 

Urteil über das Wesen des Siphonalasymmetrie ermöglieht wird. Auch 

ein eventueller Erkláörungsversuch bedarf einer breiteren Basis. 

Es handelt sich in den hier zu berücksiehtigenden Fállen um die 

relative Lage von vier Elementen: Sipho, Siphonallobus, Kiel 

(d. h. Symmetrieebene der Gehüuseskulptur) und Rücken oder xHöhe 

des Umgangesv. Normalerweise fallen diese vier Elemente ihrer Lage 

nach in die gleiche Ebene. Doch ist eine ganze Reihe von Füllen be- 

kannt geworden, in denen diese Harmonie durch Verlagerung eines 

oder auch mehrerer dieser Punkte gestört erscheint. Diese Abweichun- 

gen lassen sich in folgendes Schema einordnen, das lediglich die be- 

merkenswertesten in der bisherigen Literatur angeführten Asymmetrieen 

jurassischer?" Ammoniten enthült : 

(Cs 

Földtani Közlöny 1909, S. 215—219, 250. 

Vgl. OUENSTEDT. Amm. d. schwáb. Jura, 1885, S. 266, Tab. 33. Fig. 27. 

Da ich demnüchst an anderer Stelle eine eingehendere Beschreibung eines 

Materials von über dreiBig anormalen Kreideammoniten aus der Sammlung des 

Berliner geologischen Institutes veröffentlichen werde, erübrigt sich hier eine Auf- 

zühlung der reichen Fülle áhnlicher Erscheinungen der Kreidezeit. Ich verweise 

nur auf die Arbeiten von NicKLÉs (Mém. Soc. géol. France, Paléontologie, mém. 4), 

SaYNw (I. c. mém. 23) usw. Des Raumes wegen sind hier nur einige typische Fille 

e 
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A) Der Kiel ist seitlich verlagert : 

. cSonderbarer Raricostaten-Krüppel Tab. 24, Fig. 199 (OUVEN- 

STEDT 1. c. S. 194): Der symmetrische Rückenlobus zieht 

sich neben dem Kiele auf der Höhe des Umganges 

regelmábig fort.) 

. eVerkrüppelter Amaltheusv (1. c. S. 323, Tab. 41, Fig. 10): 

cDas Merkwürdigste dabei ist, da der Rückenlobus kei- 

neswegs der Verschiebung des Kieles folgt, sondern in 

seiner symmetrischen Lage zur Röhre bleibt.s (Röhre bedeutet 

wohl Gehüuse.) 

. Amm. insignis cKrankes Individuum, wo der Kiel günzlich 

auf die Seite gerückt ist, ohne dab der Rückenlobus 

dem nachfolgte, dieser blieb vielmehr genau in der Me- 

dianlinie zurück, ohne von seiner Symmetrie auch nur das 

Geringste aufzugeben.v (Il. c. S. 393, Tab. 49, Fig. 3.) 

. aKranker -Masseanus Tab. 36, Fig. 17. Wir haben den auch 

bei anderen Spezies vorkommenden Fall vor uns, dab der mar- 

kierte Kiel vom Rücken weg günzlieh zur linken Seite 

rückte. Eine Hauptfrage pflegt in solchen Föllen die Ver- 

rückung der Loben zu sein, welche leider sich hier nur sehwer 

sicher ausmachen lübt, doch ist es im höchsten Grade wahr- 

scheinlich, dab der Rückenlobus nicht aus seiner Lage 

herausrüekte.v (1. c. S. 287.) 

. c Kranker Turnerier Tab. 21, Fig. 2, ist so exzentrisch ge- 

krümmt, dab der Kiel sich ganz auf die konkave Seite 

herumgebogen hat, die Loben sind ihm aber nicht gefolgt, 

wie man von vornherein erwarten sollte, sondern man sieht 

auf dem Rücken deutlich, wie der Rückenlobus reechts 

neben dem Kiele steht., (l. c. S. 154.) 

Amm. Janus (v. HauEx, Sitzungsber. K. K. Akad, Wiss. XIII, 1854, 

Tab. I, Fig. 710, S. 10—12.) s... der Kiel nicht auf dem 

Rücken, sondern auf der Seitenflüáche findet, wáhrend die 

herausgegriffen worden. Für eingehendere Vergleiche weise ich auf OUVENSTEDT Il. c. 

Tab. 81 Fig. 17, 19, 23, S. 692—693 (Kiel normal, Rückenlobus verlagert), Tab. 82 

Fig. 41, 32, S. 708 sowie Tab. 85 Fig. 13. S. 735 (Kiel normal, Sipho und Lobus 

verlagert) hin. Im übrigen seien noch P. REYwis, Monogr. des Amm. Lias, 1879, 

Tab. I, Fig. 24, sowie Tab. XV, Fig. 16, 20, Tab. L. Fig. 38, W. WAAGEN in Bene- 

ckes Geogn.-Pal. Beitrügen I, 1868, Tab. 24, Fig. 3a S. 601, S. S. BUCKMANN, Amm. 

of the Infer. Oolite Ser. 1887—1907, Tab. XXXV, Fig. 6. S. 208, besonders als 

Analogieen 2u dem von Vapász mitgeteilten Falle genannt. Diese Liste lüb8t sich 

noch leicht erweitern. 
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Lobenzeiechnung ihre normale Stellung beibehalten hat, indem 

der Rückenlobus durch den scharfen Rücken genau 

halbiert wird., 

7." cAmm. margarttatus, cas pathologigue, ou les chevrons 

du dos se trouvent sur l un des cőtés, voyez pl. 68, fig. 

6—8.s (dOrbigny 1842, Terr. jurass. I, S. 245.) 

B) Der Sipho ist seitlich verlagert :7 

1. Amm. spiratissimus (OvENsTEDT 1. c. Tab. 13, Fig. 5. S. 999. 

cGewöhnlich meint man, der Kiel auf dem Rücken sei für die 

Ablagerung des Sipho, aber das ist keineswegs der Fall. Denn 

es kommt vor, dab der Kiel genau die Mitte einhált, der 

Sipho samt dem Rückenlobus aber daneben lüutft. 

Auf dem Rücken erkennt man deutlich die Siphonalhülle, 

welche genau im Spalte des Rückenlobus liegt. Der Kiel láuft 

dagegen in der Mitte des Rückens fort, und dient dem linken 

Zacken des Rückenlobus zur Unterlage der infolge dessen eine 

etwas exzentrische Stellung hat. 

2. cAmm. angulatus psilonoti Tab. 2, Fig. 10. Was mir dabei 

besonders auffiel, ist die Verschiebung des Rückenlobus zur 

Seite hin. Auf dem Bruchstücke hat man den Rückensattel 

vor sich, weil der gespaltene Rückenlobus samt Sipho 

zur Seite gefallen ist.v (l. c. S. 33, sowie Erklárung zu 

Tab. 2.) 

. Amm. psilonotus laevis x...um die schiefe Lage des 

Rückenlobus zu zeigen. Da auf dem Rücken die Spur eines 

Kieles güánzlieh fehlt, so rüeckt der Sipho hüáufig nach 

einer Seite hin.v (1. c. Tab. 1, Hig:.3, S. 11.) 

09 

1 Zu den Verlagerungstypen des Kieles lieBe sich auch der anormales Ha- 

bitus von Amm. (ruembeli rechnen: cHat das Gehüuse 8""" Durchmesser erreicht, 

so wird der Rücken schárfer, allein es hört der mediane Verlauf des Kiels auf, es 

treten zuerst einige schwüáchere Schwenkungen ein, bis sich die Rückenlinie all- 

mihlich, ganz regelmássig abwechselnd, nach Rechts und Links ausbuchtet. An 

eine Missbildung ist nicht wohl zu denken.s (OPPEL, Pal. Mitt. III, 1862, Tab. 51, 

Fig. 5a—c, 6a— b, 7a—c, S. 198.) — Auch der Fall von OUuENSTEDT Tab. 41, Fig. 

12, S. 324. I. c., bei dem der Kiel nach plötzlieh eintretender seitlieher Ausbuch- 

tung sehr bald wieder die normale Lage einnimmt, ist von Interesse. Weitere Fülle 

siehe ONuenstedt 1. c. S. 536. Tab. C6, Fig. 12. 

2 Der von ENGEL (Il. c. S. 376, Tab. 3, Fig. 1) mitgeteilte Fall ist jedenfalls 

erst nachtráglich durch eine mechanische Einwirkung, die eine normal gebaute 

Schale zertrümmerte, entstanden, vielleicht sogar nach dem Tode des Tieres. Jeden- 

falls liegt hier keine Abnormitát im Bau des Gehüuses vor. 
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4. Amm, psilonotus laevis Der Sipho fiel zur Seite und 

lábBt sich der ganzen Lünge nach verfolgen. Die Lobenlinie 

mublte durch die exzentrische Lage natürlieh eine gewisse 

Verzerrung erleiden.s (Il. c. Tab. 1, Fig. 5," 5. 13. Dem 

Sipho ist der Externlobus gefolgt.) 
Amm. psilonotus laevis aHier nimmt auch ein Sattel den 

Rücken ein, indem der Sipho auf die entgegengesetzte Seite 

rückte. (1. c. Tab. 1, Fig. 6, S. 13. Auch hier dürfte somit der 

Siphonallobus in seiner Lage dem Sipho entsprechen.) 

6—7. Amm. abnormis (v. Haueg, 1. c. Taf. I. Fig. 11—17, 5. 

8—10) cAuch bei Amm. abnormis steht die Lobenzeich- 

nung meist unsymmetrisch gegen die Schale. Von 13 

Exemplaren liegt nur bei 2 der Sipho auf der Mittellinie des 

Rückens, bei 3 steht er rechts von dieser Linie, bei den 

anderen 8 links von ihr." ; 

OT 

C) Der Siphonallobus ist seitlich verlagert. 

tank . Amm. falcaries sDie Sache hat mich lange irre geführt, bis es 

endlich gelang, links neben dem Kiele den wahren gespaltenen 

Rückenlobus zu entdeecken. Derselbe ist eben wieder samt dem 

zugehörigen Seitenlobus aus seiner Lage gerückt, was man bei 

der groBen Regelmábigkeit der Scheibe nicht erwarten sollte., 

(OvEnsTEDT 1. c. Tab. 13, Fig. 15, S. 103.) 

2-3. Amm. miserabilis sAuf dem Rücken fállt sogleich in die 

Augen, dab der symmetrische Rückenlobus nicht in der 

Mitte, sondern rechts vom Kiele liegt. Ich habe noch ein 

anderes Exemplar, wo der Rückenlobus links vom Kiele, wáh- 

rend er bei anderen genau in der Mitte liegt, so dab in dieser 

Hinsicht gar keine Regel stattfindet.v (I. c. Tab. 13, Fig. 29, 

S. 107.) 
4. Amm. efr. doricus Sehr bemerkenswert ist die schiefe 

Iage des Rückenlobus.v (l. c. Tab. 33, Fig. 27. Es ist 

dies das von Vapász als ühnlich zitierte Exemplar.) 

5—7. Die drei von Dr. Vapász beschriebenen Exemplare von 

Aspidoceras acanlhivum, Asp. Montisprimi, Asp. ecfr. altense. 

(Vapász Il. c. S. 218.) 

8—24. Bereits als BI—17 aufgefühit. 

95—? Amm. Suessi (v. HauER, 1. c. Taf. I. Fig. 1—6, S. 3— 8) 
Das auffallendste Merkmal, durch welehes sich A. Suessi von 

allen bisher bekannten Arten unterscheidet, bietet die Loben- 

zeichnung. Bei allen untersuchten Exemplaren liegt sie un- 
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symmetrisch gegen die Schale, der Rückenlobus und Sipho- 

sattel fallen námlieh nicht auf die Mittellinie des Rückens, 

sondern weichen von dieser um ein betrácbtliches Stück bald 

nach rechts, bald nach links ab.v 

2—? Amm. Guidoni Sow. (SAvI e MENEGHINI in MURCHISON: Me- 

moria sulla struttura geologica delle Alpi degli Apennini e dei 

Carpazi, 1850, S. 353.) cMolti esemplari hanno il lobo dor- 

sale fortemente deviato a destra, tanto che cade nella 

linea mediana il lobetto accessorio della dorsale sinistra. Altri 

invece presentano la deviazione dellobo dorsale a sinistra. 

x 

Diese Aufzáhlung! zeigt bereits eine gewisse GesetzmáBigkeit der 

Erscheinungen. (Da dieselbe durch die Ergebnisse meiner bisherigen 

Feststellungen an kretazischen Ammoniten voll bestüátigt wird, so dürfte ho) o 

jedenfalls ein BEinwand, dab aus so wenigen Füllen noch kein sicherer 

SchluB zu ziehen sei, nicht erhoben werden dürfen.) : 

I. Seitliche Verlagerungen des Kieles treten bei zahlreichen 
Spezies auf, betreffen aber stets nur vereinzelte Individuen. 

Meist lábBt sich mit Sicherheit als Ursache eine mechanische 

Schalenverletzung annehmen, da die Abweichung ohne jede 

vorhergehenden Anzeichen plötzlieh mit voller Intensítát ein- 

setzt und nach der Mündung wohl zuweilen absolut — nach 

MabGgabe der allgemeinen GröbBenzunahme des erkrankten 

Idividuums — nicht aber relativ zunimmt. Oft ist sogar eine 

allmáhliche Abnahme bemerkbar. In keinem der bisher be- 

kannten Fülle wird durch die Kielverlagerung des Sipho oder 

der Siphonallobus nennenswert in Mitleidenschaft gezogen.? 

II. Seitliche Verlagerung des Siphos zieht (soweit feststellbar) 

stets auch die Verlagerung des Siphonallobus mit sich. Eine 

traumatische Ursache erscheint hier meist ausgeschlossen, da 

eine allmáhliche Entwicklung von den normalen Jugendwin- 

dungen an fast stets erkennbar ist (Ausnahme: OVENSTEDT Il. 

c. Tab. 58, Fig. 8, 5. 468.), und die Lage des Kieles vollkom- 

men normal bleibt. 

1 Die keinen Anspruch auf Vollstándigkeit macht. 

2 Vgl. OuENssrepr, I. c. Tab. 71, Fig. 13. S. 594. eDie Loben sind dagegen 

nicht so stark entstellts. Der Fall I. c. Tab. 75, Fig. 28, S. 644 ist zweifelhaft. 

doch wáre hier auch im besten Falle nur eine etwas geringere Asymmetrie des 

Siphonallobus als des Kieles vorhanden. 
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III. Die nach Nicklés als wasymmetrie présiphonales! zu be- 

zeichnende seitliche Verlagerung des Siphonallobus ist in 

allen Fállen, wo auch die Lage des Siphos bekannt geworden 

ist, an dessen Verlagerung gebunden. Stets "ist eine allmáh- 

liche Zunahme des Phánomens deutlich; die ersten Jugend- 

windungen sind normal. Innerhalb einer Formengruppe pfle- 

gen sich meist mehrere asymmetrische Individnen zu finden; 

zuweilen sind xanormales Exemplare in der Minderzahl oder 

fehlen fast güánzlich.? 

Entgegen einer von SAxN? ausgesprochenen Ansicht findet sich 

stets sowohl rechts — als linksseitiger cHelicotropismus.n — 

Von jurassischen Gruppen scheinen vor allem die Psilonoten 

(52—17, C€C10— 25), die Amaltheén und — wie VapÁász zuerst 

bekannt gemacht hat — die Aspidoceren die vasymmetrie prési- 

phonales zu zeigen; in der Kreide würen hauptsüchlich die 

Genera Garnieria (—Oxynoticeras auct. pro parte!), Pulchellia, 

Tissotia und Pseudotissotia zu nennen." Weitere wichtige An- 

gaben finden sich auch bei Fr. Nörriva (Der Jura aus Her- 

mon, 1887). Vgl. 1. c. Seite 17, sowie die Figuren 2 u. 5 der 

Seite 18 und Taf. III. 3a, IV. 1c, II. 6c. Es handelt sich um 

sechs Harpoceras-Arten des syrischen Oxfordien, bei denen der 

sSiphonallobus nicht mit der Skulpturmittellinie zusammenfüllt. 

Über die Lage des Sipho ist leider nichts erwáhnt. 

Die Frage, ob wir es in diesen Füllen mit einer xDegenerations- 

erscheinungd zu tun haben, dürfte zu verneinen sein. Binmal nümliech 

findet sich die Asymmetrie keineswegs besonders hüufig mit den sonst 

meist als degenerativ gedeuteten Charakteren, wie Aufrollungsanomalie, 

extreme Reduktion der Sutur usw. vergesellschaftet.! Andererseits ist 

auch eine senile Zunahme der Erseheinung nicht zu konstatieren. Auch 

dürfte es nicht angehen, z. B. die Psilonoten, die doch gewib einen 

bedeutsamen Platz im Stammbaume der posttriadisehen Ammoniten 

einnehmen, als degeneriert zu bezeichnen. 

ú 1 NicKLÉS, l. c. S. 33. Im Gegensatze zur vasymmetrie jatérales, bei welcher 

der Sipho, der Siphonallobus und der Kiel in die Symmetrieebene der Schale fal- 

len, aber der Charakter der Lobenzeichnung auf beiden Flanken ein verschiedener 

ist. Für diese Bigenart suchte SOLGER eine grundbewohnende Lebensweise verant- 

wortlich zu machen. 

2 7. B. Pulchellia Oellerti, NickEÉs 1. c. S. 40. — Psiloceras abnorme, B6—17.— 

Garnieria heteropleura, SaAYx. Il. c. S. 17. (Ausnahme vgl. unter II.) 

HI SAXN, / wo 5 Ze 

4 Audere Typen seheinen dagegen fast völlig frei von Abnormitüten der 

Loben zu sein, wie z. B. Desmoceras. 
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Bemerkenswert ist die Tatsache, dab es fast nur scharfgekielte 

(Amaltheus, Garnieria, Pseudotissotia, Tissotia) oder aber breit- und 

glattrückige Ammoniten sind (Psiloceras, Aspidoceras), die cine Tendenz 

zur Asymmetrie zeigen. Der Kielbildung ist denn auch in der Tat von 

einigen Autoren ein Einflub auf die Siphoverlagerung zugeschrieben 

worden (SOLGER für fseudot. segnis, Saxw für (rarn. heteropleura).? Die 

ExcErsche Systematik? der Abnormitüten, der sich Vapász anschliebt, 

erscheint mir wenig glücklieh. Den Erscheinungen besser gerecht würde 

eine Einteilung in I. traumatische, bezw. krankhafte, vom Individuum 

gleichsam ohne Rücksicht auf seine Organisation erworbene Anomalien, 

und in 2. Erscheinungen, die mit einem phylogenetiseh erworbenen 

physiologisehen Charakter der Formengruppe in Zusammenhang stehen 

(Kielbildung ). In letzteren Föállen wáre es durchaus unangebracht, von 

cindividuellen Abnormitátend zu sprechen, auch wenn nur ein kleiner 

Prozentsatz von Exemplaren der Spezies asymmetrisech ist. Die casym- 

metrie présiphonales liegt eben bei gewissen Gruppen 

durchaus noch innerhalb der normalen Variationsbreite. 

Ganz naturgemáb ist bei allen Ammoniten eine wenn auch nur 

minimale Abweichung von der streng mathematischen Symmetrie der 

Sipholage vorhanden. Bei einigen Typen wird diese Abweichung durch 

den Bau des Rückens gesteigert, wenn nümlieh eine Abplattung 

nicht genügend Schutz vor seitlicher Verlagerung" gewáhrt, oder ein 

allzu scharfer cHohlkiely es dem Sipho nieht gestattet, darin zu liegen, 

sondern ihn seitlich an die Wand herausdrüngt. Die Symmetrie und 

Harmonie des übrigen Schalenbaues zeigt deutlich, dab das Tier trotz 

der prásiphonalen Asymmetrie keineswegs unter xwabnormeni Verhült- 

nissen zu leiden hatte und z. B. stets das Gröbenmaximnm der Art 

ungehindert erreichen konnte. 

17. B. ist mir von dem Genus Neolobites, das nach DIENER sogar eine 

aRückkehr zum elydonitisehen Lobenstadiums aufweist, kein derart asymmetrisches 

Exemplar bekannt. (Eine diesbezügliehe Abbildung PERows halte ich für einen 

Zeichenfehler! Vgl. meine Ausführungen in Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde 

Berlin, 1908, S. 263.) 

2 Zu widersprechen seheint das Verhalten von Pulchellia, bei der sowohl 

scharfgekielte (P. Reigi), als kantig abgestutzte, also gleichsam zweikielige Typen 

(P. Oehlerti, P. Fouguei, P. ef. provincialis), als auch rundrückige Formen (P. Ber- 

trandi, P. Nolani) oft genug asymmetrisch sind. 

3 Verhandl. Kais. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. LXI. Halle 1894, S. 332. 

4 Vgl. B3! Wichtig ist auch die von SoOLGER angegebene Tatsache des Ab- 

nehmens der Asymmetrie bei Pseudot. segnis bei dem Übergange der rundrückigen 

Jugendwindungen in die spütere dickgekielte Form (Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 

LV. 1903), Dagegen vergl. Tiss. Schweinfurthi Eck (Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde 

Berlin 1909, S. 190). 

49 Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 
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Diese meine Anffassung gewinnt dadurch noch an Walhrscheinlich- 

keit, dab es mir gelang, in der Sammlung des Berliner geologischen 

Institutes ! je ein Exemplar von Aspidoceras tiparum OpPp., Asp. episus 

Opp., Asp. perarmalum, Asp. efr. perarmatum, Asp. Lallierianum 
DORB. aufzufinden bezw. zu práparieren, welche die von Vapász ab- 

gebildete anormale Lage des Siphonallobus zeigen und zugleich die 

Lage des Sipho erkennen lassen. In allen diesen Füllen teilt der 

Sipho die Verlagerung des Lobus. 

xx 

Von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus stellt sich der von 

Vapász beschriebene Fall demnach folgendermaBen dar: Innerhalb der 

zeitliceh und ráumlich engbegrenzten Fauna der Acanthicus-Stufe von 

Tata finden sich drei, nahe verwandten Arten angehörige Fülle von 

casymmetrie présiphonalev, deren Helicotropismus bei einem Exemplar 

(Asp. Montisprimi) ssénestrogyrev, bei den beiden anderen cdextrogyrev 

erscheint. Spuren von Verletzungen der Schale hat Vapász nicht be- 
merkt, sind auch nach dem Gesagten nicht zu erwarten. Obwohl weder 

die Jugendwindungen noch die Lage des Sipho direkt bekannt gegeben 

sind, ist mit groBer Wahrscheinlichkeit nach Analogie anzunehmen, dab 

der Sipho die Verlagerung des Siphonallobus teilt, daB die Asymmetrie 

sich allmáhlich entwickelt hat, da8 die Erstlingsumgánge normal sind 

und daB die Hofinung besteht, vom gleichen Fundorte noch weitere 

áhnliche Fülle von xasymmetrie présiphonales verwandter Arten zu 

erhalten. 

1 Eine systematische Durchprüfung aller in Sammlungen befindlichen Aspi- 

doceren dürfte ein noch weit grölBeres Material liefern. 



KRISTALLOGRAPHISUHE STUDIEN, 

Von J. KRgizsó. 

(Mit 2 Taf.). 

I. Baryt von Kabolyapolyána (Komitat Máramaros), 

Da die Baryte von Kabolyapolyána noch nicht kristallographisch 

untersucht waren, entschloB ich mich, diese gründlich zu studieren. 

Diese Kristalle sind durch ihre Formen sehr interessant und da 

die Flichen glánzend und vollkommen ausgebildet sind, bekam ich auch 

gute Messungsresultate. 

Die untersuchten Kristalle kann man in folgende Typen einteilen : 

I. nach a(100) tafeliger Typus 

II. prismatischer Typus. 

I. Typus. 

Die hierher gehörigen Kristalle sind sehr 

einfach. Ihr Muttergestein ist ein dunkelbrauner 

Limonit, in welchem der Baryt einen 20 mm 

michtigen Gang bildet. Die Kristalle sind zumeist 

farblos, zuweilen ist ihre Oberfláche graubraun; 

sie bilden 3—4 mm breite und 1—1!2 mm hohe 

Tafeln. Die dominierende Form der Tafeln ist die 

Ouerfláche a (100), welehe vom Brachydoma o (011) 

umgeben wird (1. Textfig.). 

Die an dem I. Typus gemessenen Winkelwerte sind folgende : 

Gemessen Berechnet 

a.0 100.011 89959" 90 

0.0 011.011 74530" 74930" 

II. Typus. 

Das untersuchte Material gehört gröbBtenteils in diese Gruppe. Die 

GröBe der Kristalle sehwankt zwischen 1—9 mm; am hüufigsten sind 

sie 3—4 mm lang. Sie sind von gelblicehweiBer, gelber, selten brauner 

Farbe und durchsichtig. Das Muttergestein ist ein rehbrauner, gewisser- 

33x 
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maBen dicht aussehender, feinkörniger Limonit. Die Kristalle sind 

zuweilen liegend angewachsen. An den 16 gemessenen Kristallen be- 

obachtete ich folgende zehn Formen : 

Endífláche : a (100) co P oo 
GAO0J) 0P 

Makrodomen: w(101) Pos 

d (102) /, P oo 
Brachydomen: 0(011) Pos 

i (021) 2Éos 
Prismen : m(110) ce P 

Pyramiden : SA) ur 
i ya2  P2 

J(a33) 28 

Das Hauptcharakteristikum dieser Kristalle ist die süulenförmige 

Amusbildung nach 0(011) und in dieser Hinsicht stehen sie unter den 

aus Ungarn beobachteten Baryten einzig 

da. Diese süulenförmigen Kristalle sind 

sb zweierlei, je nachdem die Pyramide auf- 

tritt oder nicht. Eine Kombination ohne 

Pyramide ist in der Textfig. 2 abgebildet. 

a Die Hauptform dieses Kristalls ist o0(011), 

welche vorn von a(100) begrenzt wird. 

Die Kante 011:011 wird von c(001) 

Figur 2. scehmal abgestumpft. 

Zwischen den Kombinationen mit 

Pyramiden finden sich auch solche, an welchen nur die Grundpyramide 

2(111) mit glünzenden Fláchen sichtbar ist. Das Makrodoma u(101), 

weleches am: Baryt nur selten und auch dann meist als eine schlechte 

Fliche vorkommt, ist nur durch eine schmale Flüche vertreten. Zwi- 

schen u(101) und c(101) ist noch d (102) sichtbar. 

Der auf Tat. I, Fig. 1 dargestellte Kristall zeigt die vorige Kom- 

bination mit noch zwei anderen Formen. Die eine ist y(122) in der 

Zone [111.011], "die zweite das Grundprisma m(110), welches nur 

bei diesem Kristall — als ein schmaler, schwach elünzender Streifen — 

beobachtet wurde. 

Der auf Taf. I, Fig. 2 dargestellte Kristall ist der flüchenreichste. 

Zwischen den Brachydomen tritt hier auch i(012) als eine kleine Flüche 

mit séharfem Reflexe auf. In der Zone [111.011] ist auBer den vor- 

"herigen auch noch J(133) siehtbar. 

Die gemessenen Winkel stimmen mit den.aus dem HELMHACKER- 
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schen Achsenverháltnis gerechneten überein, weshalb ich auch meinen 

weiteren Berechnungen diese Werte zugrunde lege. 

Die an dem II. Typus gemessenen Winkelwerte sind folgende : 

Gemessen Berechnet 

Gs0 001.011 54045 505 4hay 

0.0 011.011 7A230I MASZOT 

CS) 001.021 OS2 Ö812 

0.i 011.021 52 Me 

d.i 021.021 ds iakoli 43936" 

(belől) 001.102 38"51" 38 02 

a.d 100.102 DB Dési 

(BJ7 001.101 58910" 589710" 

a. 100.101 31949 DUSHJÚT 

d.u 102.101 195097 MOSzÉSY 

a.m 100.110 39910" 39"10" 

Dad NALSV38 7559" 75597 

0. 011.122 259587 95958 
J.y 139199 79597 72598 
2.0 MOT 64918" 64"181/2" 

zim 111.100 95949" 25"417/9" 

apai b talál sál 6 46919" 46919" 

z.y METAL 39.90 38090" 

Endlieh erwáhne ich, dab die Kristalle nach c(001) und m(110) 

spaltbar sind und dab sich bei der ehemischen Analyse neben Baryum 

auch Kalzium nachweisen lieb. 

II. Anglesite von Cerro Gordo. 

Anglesite wurden sehon von mehreren Fundorten Mexikos beschrie- 

ben, vom obigen Orte sind sie aber noch unbekannt. 

Dieses Umwandlungsprodukt des Galenits, welches chemisch aus 

schwefelsüurem Blei besteht, kommt hier auf Limonit vor, welech letz- 

terer stellenweise in Hümatit übergeht. Die Kristalle sind klein, 1—3 

mm lang und auf das Muttergestein aufgewachsen. Sie sind diamant- 

glinzend; von weibBer, selten grauliehweiber Farbe. An dem Unter- 

suchungsmaterial, welehes BHigentum des Mineralienkabinets des Unga- 

risehen Nationalmuseums bildet und mir von Herrn Hofrat Prof. Dr. 

JosEPH KRENNER zur Verfügung gestellt wurde, habe ich folgende For- 

men beobachtet : 
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Endfláche : c(0049 KOP 

Prismen : m(110) co P 

4 (210) co P2 
Makrodomen: (102) Va P co 

cx (105) 15 P oo 
Brachydomen : 4(012) !/a P oo 
Pyramiden : KA B 

r (442) "/a P 

Die untersuchten Kristalle sind alle nach einem Typus ausgebil- 

det, námlich nach dem Grundprisma gestreckt, auf welehem die Grund- 

pyramide 2(111) sitzt. An Kcmbinationen ist dieses Material nicht reich. 

Ich habe nur zwei Arten der Flüchengruppirung beobachtet. Fig. 3 stellt 

die einfachere Kombination dar. Die untersuchten Kristalle gehören mit 

Ausnahme zweier diesem Typus an. Die hier vorkommenden Formen 

sind : 

c (001), m(110), 4d(102), 2(111). 

Zwei Kristalle waren fláchenreicher (Fig. 4. In der Prismenzone 

(110) ist a(210) mit sehmalen, stark glinzenden Flöchen sichtbar, ebenso 

r(112) in der Zone [111.001] dessen Gröbe weit hinter der Grund- 

pyramide zurückbleibt. Die Kombinationskante zwischen c(001) und dem 

verháltnissmüBig stürker ausgebildeten, mit groBen:Flüichen vertretenen 

d(102) stumpft ein im Goniometer stark aufleuchtend reflektierender 

Streifen, in welchem ich eine für den Anglesit neue, aber an anderen 

mit Anelesit isomorphen Sulfaten schon beobachtete Form erkannte. 

Diese Form ist P(105). 

An dem einen Kristall ist noch 4(012) sichtbar, aber diese Form 

gibt keinen so glünzenden und reinen Reflex als sonst die Anglesit- 

fláchen, sondern er ist matt und infolge senkrechter Streifung ausgezo- 

gen. Die Messungsresultate gebe ich im folgenden : 

Gemessen Berechnet 

m.m A0 140 TÁRKI 76916" 

A.A 910.210 49952 497527 

m.A 110.210 16949" 16949" 

m.z TOLL DDNSÜK 25530 

7431 111.001 64930" 64930" 

m.a 140. 142 43946 43746" 

T.( 112.001 46014" 469714. 

d.d 102.102 78945 78945" 

d.e 102.001 39992" 995291 
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Gemessen Berechnet 

€.G 001.105 18715" 85 

c.d 105.102 DA DATE 

0.6 105.105 36930" 362301/9" 

4.4 012.012 65936" 65037" 
4.e 012.001 22-48 32748 

Als Grundlage meiner Berechnungen diente auch hier das von 

KoxscHaRow bestimmte Achsenverhültnis, nachdem die gemessenen Win- 

kelwerte mit den aus diesem berechneten übereinstimmen. 

TII. Rutil von Minas Geraes. 

Von diesem an Mineralien besonders reichen Orte Brasiliens be- 

sehrieb ScHRAuF dreifache Juxtapositionszwillinge von Capao do Lane 

und Boa Vista. An diesem Fundorte tritt der Rutil in einem goldfüh- 

renden Ouarzlagergang auf. ScHRAuF bemerkt, dab dieses Vorkommen 

charakteristiseh für den Rutil von Minas Geraes sei. 

Die untersuchten Kristalle bilden alle nach a (100) stark gestreckte 

Prismen. Die Löánge variiert zwischen 2—6 mm. Sie sind schön rot 

durchscheinend und in auffallendem DLichte schwarz. Diese Kristalle 

sind besonders interessant, weil sie nicht verzwillingt sind, sondern 

einfache Individuen bilden und sich von den von ScHRAuF beschriebe- 

nen Zwillingen dadurch unterscheiden, daB sie nicht wie jene an For- 

men arm, sondern im Gegenteil reich sind. 

Nachstehend fasse ich die an dem Rutil beobachteten Formen 

zusammen : 

Primen : m(110) co P 

1(100) co P 00 

1 (210) co P2 

ax (410) co P4 

1(310) co P3 

Kx(540) oo P"/, 

Mr (920) cs P"/2 
Byramideme ES (se -P 

ZA AY NK SA 

DADA TT ESÉS 

Nach den in Fig. 5, 6 und 7 dargestellten Kombinationen sind 

nie fehlende Hauptformen : 
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e(101)  — Poo 

a (100) os P co 

SALE KR 

i(210) co P2 
1 (610) co P3 

2 (410) oo P4 

Fig. 5 stellt die Kombination dieser Flüichen dar. Die Zone der 

Pyramiden ist gut ausgebildet. Die Reflexe sind schart. Unter den Pyra- 

miden ist e(101), unter den Prismen a(100) die Hauptform; die übri- 

gen Formen sind nur durch kleinere Flöchen vertreten. An dem in 

Fig. 5 dargestellten Kristall ist auch die Grundpyramide s(111) mit 

ziemlich egroben Flüáchen sichtbar. x(401) gibt einen sehr scharfen 

Reflex, die in der Prismenzone auftretenden anderen Flüchen können 

infolge der hiefung der Prismenzone nur durch Reflexe dritter Ordnung 

gemessen werden. Diese Flchen treten meistens nur als schmale ab- 

stumpfende Streifen im Goniometer auf. 

An dem in Fig. 6 dargestellten Kristall ist aubBer den vorher- 

gehenden Formen noch 2(321) zu beobachten. Die Flichen der Grund- 

pyramide sind hier schon kleiner. Zwischen i(210) und m(110) tritt 

ein stark glünzender kleiner Streifen auf, welcher sich als K(540) 

erwies. 

Der in Fig. 7 dargestellte Kristall ist sehr lang, beinahe nadel- 

förmig. Die Grundpyramide ist eine ganz kleine unansehnliche Flüche, 

dagegen hebt sich 2(521) aubBergewöhnlieh hervor. Die Kombinations- 

kante zwischen den durch eine grobe Fláche vertretenen :r(410) und 

a (100) stumpft eine am Rutil neue Form — M(920) — ab. 

Das Achsenverháltnis stimmt mit dem von MILLER publizierten 

überein. 

a:c — 1:0-644154. Die Winkelmessungen ergeben folgende Re- 
sultate : 

Gemessen Berechnet 

e.e 101.101 65932" 532 

e.e VOV01 4599" 4509" 

e.s TOLTA I852DE 987251/a" 

e.2 101532 417945" 41945" 

vesző 262531 13747" 13947" 

aZ DSZA GA6I 61716" 
z.Mm mA tiko) 25945 DJSZD/at 

e.a 101.100 S7515 OZ DI 

asni 410.100 1450" 14"941/a" 

VET? 210.100 20-30 96734. 
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Gemessen Berechnet 

a.N 100.540 39-32 HONA GNA 

a.m 100.110 4590" 459 

a.l 100.130 TZEGYI MIERT 

a.M 100.920 U2E30 MOZIS 

Sés MTE HOD 56 52//2 

SES HAN TATK] 84039" 84039 

e.m 101.110 SZE30K ÖS 0I 

s.m IMENŐ 47941" 47941"/2" 

Die hier angegebenen Messungen wurden mittels eines Zweifern- 

rohr- Reflexions-Goniometers bewerkstelligt; dic Berechnungen mit Hilfe 

der sphárischen Projektion durcbgeführt. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet Herrn kgl. Hofvat Prof. Dr. 

JosEPH KRENNER auch an dieser Stelle sowohl für seine freundlichen Rat- 

sehlüge mit welchen er mich bei meinen Studien wohlwollend unter- 

stützte, als auch für das Material, das hauptsáchlieh aus der Minera- 

liensammlung des Ungarischen Nationalmuseums stammt, meinen erge- 

bensten Dank auszusprechen. 

PYRIT VON FACEBAJA., 

Von Dr. BÉLA Mauxrrz. 

Gelegentlich der Untersuchung des Tellurites von Facebaja wird 

von Prof. KRENNER! auch dieses Pyritvorkommen erwálnt. Die von 

ihm untersuchten Krystalle waren in mehrerer Beziehung interessant, 

indem es gelang 2 Typen zu unterscheiden. Den einen vertreten die 

auf Tellur aufgewachsenen Krystalle, an welchen entweder das Ikosi- 

tetraeder 1212 allein ausgebildet ist oder auch die Formen 1111], 

1100, 1522 und (8311), letztere jedoch immer nur mit sehr kleinen 

Flichen; der andere Typus zeigt nur die Formen 1201) und fori. 

Bergrat HuGo v. BöcknH hatte die Liebenswürdigkeit, mir mehrere 

Pyritkrystalle von Facebaja zu übergeben, an welchen ich neue Typen 

und Formen bestimmen konnte. 

Sámmtliche Krystalle sind mit ausgezeichmnet glünzenden Fláchen 

1 Természetrajzi Füzetek. 1586. X. 81. (Ref. Zeitschr. f. Kryst. XIII. 691. 
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Figur 1. Figur 2. 

Figur 3. Figur 4. 

ausgebildet. Der am meisten verbreitete Typus ist in Fig. 2 dargestellt, 

welcher dadurch charakterisiert ist, dass das Pentagondodekaeder (210), 
das Hexaeder nnd das Oktaeder ungefáhr im Gleichgewicht ausgebildet 

sind; dieser Typus nühert sich also den sog. Mittelkrystallen. 

Der zweite Typus ist in Fig. 1. abgebildet; derselbe ist schon viel 

seltener. Dominierende Form ist bei diesen das Pentagondodekaeder 
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1210), dessen trigonale Kanten durch die kleinen Flüchen der Ikosi- 

tetraeder (311), (5322) und (211; abgestumpfít sind. An einem der 
Krystalle war mit kleinen Streifen auch das negative Dyakisdodekaeder 

1312) vertreten. Es ist bezeichnend das Vorhandensein des Ikositetra- 

eder (5221, welches im Kreuzungspunkte zweier Zonen, nümlich von 
[210. 102] und [311. 211] liegt. 

Der dritte Typus wird in Fig. 3 veranschaulicht. Dominierend ist 

wieder das Pentagondodekaeder 1210), neben welchem noch das Hexa- 

eder, das Oktaeder und die Dyakisdodekaeder 14327 1921 vertreten 

sind; die Fliéhen der beiden letzten Formen bilden nur sehr schmale 

Streifen. 

Die Formen des Pyrit von Facebaja sind also die folgenden : 

a o e n w m s M HA 

f 1 f V. Jon FOR Íz99g] fe NET fe V 1429] 13191 (1004 1114 (210) (ani (5224 (By (821) (432) (812) 

Die drei letzterwühnten Formen waren von diesem Fundorte bis 

jetzt unbekannt. Die Fláchen des Oktaeder sind öfters gestreift, die 

Streifen laufen parallel den Kombinationskanten mit dem Pentagondo- 

dekaeder bezw. dem Hexaeder. 

Es kommen auch Zwillinge vor, in der Form des eisernen Kreu- 

zes. Doch ist die Penetration nicht vollkommen; solch eine Zwillings- 

verwachsung ist in natürlicher Ausbildung in Fig. 4 dargestellt. 

ÜBER DEN KÜNSTLICH DARGESTELLTEN WOLLASTONIT. 

Von Dr. BÉLA MAuRITz. 

(Bemerkungen zur Abbandlung : S LADISLAUs von SzarTHMÁRY: Der Wollastonit und 

seine künstliche Darstellung?). 

Auf den Seiten 314—317 der Zeitschrift cFöldtani Közlönyv (Jahr- 

gang 1909) besehrieb Herr LADISLAUSs v. SZATHMÁRY (Der Wollastonit 

und seine künstliche Darstellungo) eine Methode der künstlichen Dar- 

stellung des Wollastonit. Der Vorgang ist höchst einfach: reines CaO 

und SO, werden im Verhültnis 1: 1 (entsprechend der Formel CaSi0O,) 
gemisecht und das Pulvergemenge im DrvirLEsehen Ofen bei geeigneter 

Temperatur (1730 C") zusammengesehmolzen. Laut seinen Angaben kristal- 

lisiert der Schmelzflub nach dem Abkühlen als Wollastonit aus. Das 

spezifisehe Gewicht wurde bei 18 07 für 2901 bestimmt; die Hürte ist 

über Ouarz. Die chemische Zusammensetzung entspricht natürlich der 
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Formel CaSzO,, weil das Gemenge diesem Verhültnis entsprechend dar- 
gestellt wurde. AuBer der ehemischen Zusammensetzung, der Hürte und 

dem spezifisehen Gewicht werden keine andere Bigenschaften erwáhnt 

und wurden auch keine andere untersucht. 
Die umfangreiche Literatur, die sich mit der künstlicben Darstel- 

lung des Wollastonit bescháftigt, wird nicht bekannt gemacht. 

Herr Dr. v. SzarHmáRY hatte die Liebenswürdigkeit ein kleines 

Stüekehen des von ihm dargestellten Wollastonit mir zur genaueren 

Untersuchung zu übergeben. 

Bevor ich die Resultate meiner Untersuchung geben sollte, werde 

ich kurz die mir bis jetzt bekannte Literatur erwühnen, welche sich 

auf den Wollastonit und besonders dessen künstliche Darstellung bezieht. 

Die Verbindung CaSiO, (— Calciummetasilikat) ist eine dimorphe 

Substanz; es sind zwei Modifikationen bekannt: 

ils 

Monokline Modifikation — natürlicher Wollastonit. Kristallisiert 

in der monoklin-prismatischen Klasse: a: b: ec — 170523 : L : 079694 : 

8 — 959245. Spaltbarkeit vollkommen nach 1100, und 10017, wahr- 

nehmbar nach (101). Doppelbrechung negativ ; optische Axenebene (0107; 

die 1. Mittellinie bildet mit der Axe r in spiizem Winkel ? einen Winkel 

von 122"; 2E — 70940" für rot, 697 für grün und 68724 für violett. Für 

gelbes Licht : a — 1619—1-621., 8 — 1632—1-633 und y — 1-634—1-635. 

Die Hárte befindet sich zwischen 4— 5. Spezifisehes Gewicht 2921 nach 

TSCHERMAK, 2-:912—2:915 nach ALLEN und WHITE." 

[I. 

Hexagonale Modifikation. In der Natur unbekannt. Kristallisiert 

im hexagonalen System. Spezifisches Gewieht nach Vocr? 2:86, nach 

DoELTER " 2:"88—2-90. Doppelbrechung positiv; w — 1615, e — 1636. 

Sümtliche ültere Angaben bezüglieh der künstlichen Darstellung 

der monoklinen Modifikation sind nach Vor! unsicher; früher gelang 

es immer nur die hexagonale Modifikation darzustellen. Neuere voll- 

kommen sichere Angaben sind die folgenden : 

1 ALLEN u. WHITE: Amer. Journ. Sc. 1906 (4). 22. sss. 
2 Vocr: Mineralbildung in Schmelzmassen (Arch. f. Math. og. Naturvid. 

13—14), Kristiania 1892. 71. . 

3 DOELTER: Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1886. 1. 119. 

4 VoGgr: Mineralbildung in Sehmelzmassen. Kristiania 1592. 1. 8. 



ÜBER DEN KÜNSTLICH DARGESTELLTEN WOLLASTONII. 5307 

a) Nach Angaben von Hussax! hatte SCHUMACHER den Wollastonit 

dargestellt. Als Lösungsmittel diente eine Glasschmelze von der Zu- 

sammensetzung : 3 (Na,0O . SO.) 4 2(C4a0 . B,O.), in welcher CaSiO, ge- 
löst wurde. Es entstanden die hexagonalen und monoklinen Modifikationen 

nebeneinander. 

b) Voar? fand den Wollastonit in sehwedischen Schlacken (von 

Högfors und Tansa) wo die Kristalle in das Schlackenglas eingebettet 

waren. 
c) HEBERDEY" fand in der Sehlacke von Pribram makroskopische 

meBbare Wollastonit-Kristalle, aber wieder nur-in der Gesellschaft der 

hexagonalen Modifikation. 

d) ALLEN und WHirem" haben selbst den Wollastonit künstlieh dar- 

gestellt. Es wurde SZO, und Ca(O, im Verhültnis 1:1 zu Glas zu- 

sammengesehmolzen und die Sehmelze schnell abgekühlt; in diesem 

Valle bildete sich Wollastonit in fasrigen Aggregaten. 

e) AztEes und WHITm? hatten auch makroskopische medRbbare 

Wollastonit: Kristalle  dargestellt. Die hexagonale Modifikation wurde 

800—9007 in gesehmolzenem vanadinsaurem Kalk gelöst; bei dieser 

Temperatur ist die monokline Modifikation stabiler. 

f) Mogozewicz" fand den Wollastonit in kalkreiehen Fabrikglásern. 

Die hexagonale Modifikation kann viel leichter dargestellt werden. 

Wenn CaO und S7O, im Verhültnis 1: 1 zusammengeschmolzen oder 

natürlieher Wollastonit umgeschmolzen wird, bildet sich die hexagonale 

Modifikation, deren Bigenschaften von DOELTER " genauer untersucht wor- 

den. Früher wurde dieselbe durch BouRGEoIs" und LECHARTIER" dar- 

gestellt. 

Neuerdings fanden in Sehlacken DoELTER und VoGgHTr zentimeter- 

groBe Kristalle dieser Modifikation, aber ausserdem ist dieselbe schon 

lángst bekannt nach Angaben von Kocn," ScHNABEL" und HAUSMANN 

aus den folgenden Schlacken: Sayner Hütte, Borbeck (Westfalien), Char- 

1 Hussak: Verhandl. d. naturhist. Vereins Rheinl. Bonn 1887. Corr.-Bl. 97. 

2 Vogy: 1 ce.-pag: (68: 

3 HEBERDEY : Zeitschr. f. Kristall. 1896. 26. 22. 

4 ALLEN-WHITE: Amer. Journ. Sc. 1906. (4) 21. s9. 

5 ALLEN-WHITE : I. c. : 

6 MoRozEwICz: TSCHERMAKSs Min. petr. Mitt. 1898. 18. 124. 

7 DoELTER: Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1886. 1. 119. 

S BouRkGEoIs: Bull. soc. Min. Paris 1882. 5. 13. 

9 TLLECHARTIER : Compt. rend. 1868. 67. s1. 

10 KocH: Beitr. Kenntn. kristallis. Hüttenprodukte, Göttg. 1822. 40. 

11 SCHNABEL: Pogg. Ann. 1851. 84. 158. 

12 HAUSMANN : Eisenhochofenschlacken, Gött. Ver. Bergmünn. Freunde. 18554, 

6. Heft. 3. 
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leroy (Belgien), Anina (Ungarn) und in Schweden: Tansa, Björnhyttan, 

Forsbacka, Söderfors und Edsken. 

Das mir übergebene Material stimmt vollstándig mit der hexago- 

nalen Modifikation überein. Die Hürte wurde durch Herrn v. SZATHMÁRY 

unrichtig bestimmt: sie ist bedeutend kleiner als die des Ouarzes, etwas 

grösser als die des Apatit, aber kleiner als die des Amphibol (somit 

etwas über 5). 

Somit ist die durch Herrn v. SZATHMÁRY dargestellte kristallinische 

Masse kein Wollastonit, sondern die hexagonale Modifikation vom CasSiO); , 
eine künstlieh dargestellte Verbindung, die man seit dem Jahre 1822 oft 

beobachtet und oft dargestellt hat. 

ENTGEGNUNG AUF DIE BEMERKUNG Dt BÉLA MAURITZ 

, ÜBER DEN KÜNSTLICHEN WOLLASTONIT , 

Von Dr. LADISLAUS v. SZATHMÁRY. 

Wir wollen vor allen ins Reine bringen was unter Wollastonit zu 

verstehen ist. Wollastonit ist ein metakieselsaures Salz des Kalzium. 

Ob es sich nun um einen künstlich dargestellten oder aber einen natür- 

lichen Wollastonit handelt, derselbe bleit stets ein metakieselsaures 

Salz. DaB derselbe zwei Modifikationen besitzt, ündert an dieser Tat- 

sache nichts. Kommt ja doch auch z. B. der Schwefel in mehreren 

Modifikationen vor, und dennoch ist es noch niemandem eingefallen, 

eine derselben nicht als Schwefel zu betrachten. Dasselbe ist auch bei 

der Kohle, dem Selen usw. der Fall. Hierüber lübt sich nicht streiten. 

Dab es sich um die hexagonale Form und um keine andere han- 

delt, das ist jedermann bekannt, da sich ja die Hürte des von mir dar- 

gestellten Wollastonit der des Ouarzes nühert, wáhrend jene des natür- 

lichen Wollastonit zwischen Apatit und Fluorit steht. Wenn Dr. MaAuRITz 

meinen Artikel aufmerksam durechgelesen hütte, würde er folgende 

Zeilen bemerkt haben: ecdie physikalischen Eigenschaften stimmen mit 

Ausnahme der Hürte ziemlieh übereins u. s. w. Es konnte also 

keinen Moment zweifelhaft sein, um welche Form es sich handelt. Der 

von mir dargestellte Wollastonit ritzt das Glas stark, seine Hürte 

übersteigt also jene des Glases bedeutend und steht demnach jener des 

Ouarzes sehr nahe. 

Der Zweck meines Artikels war, in hauptsüchlieh chemischer Be- 

ziehung einen Vergleich zwischen einem natürliechen und 
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einem künstlichen Wollastonit anzustellen. Dies wurde auch 

im Titel zum Ausdruck gebracht. Gerade deshalb nahm ich an, daB die 

Literatur jedermann bekannt sei, denn wenn ich hütte alldas anführen 

sollen, was über Wollastonit bisher erschienen ist, hütte ich mehr auf- 

zöhlen műssen, als GRorTH in seiner eChemischen Krystallographies 

(II. Teil, S. 237—238) anführt, aus welcher auch Herr Dr. MauRkirz 

seine Daten schöpfte. Ich wollte jedoch keine nutzlose Arbeit verrichten, 

da ein Vergleich nicht die Besprechung der Fachliteratur zum Ziel hat. 

Dab ich aber der erste gewesen wáre, der den Wollastonit künstlich dar- 

gestellt hat, habe ich mit keiner Silbe erwáhnt und protestiere ich da- 

gegen, dab man meinem Artikel etwas derartiges unterschieben möge. 

Damit ist die Sache geklüárt und zugleich mein SchlubBwort gefallen. 

ZUR GEOLOGIE VON BUDAPEST. 

Vorkommen von bartonischem Nummulitenkalk am Gellérthegy. 
BEupanr J. v. SzaBó und K. HorMmanxws, welche die geologischen Verhültnisse 

des Gellérthegy beschrieben haben, behaupten übereinstimmend, dab der ober- 

triadische Dolomit unmittelbar von obereozánen Bryozoenmergel, bez. von der 

in Verbindung mit diesem auftretenden, ebenfalls obereozánen Hornsteinbrekzie 

überlagert wird. Dementsprechend erseheint auf der herausgegebenen geolo- 

giscehen Karte zwischen dem Dolomit und dem Gebiet des unteroligozünen 

Budaer Mergels nuv Priabonien (Bryozoenmergel) ausgeschieden. Da der 

Gellérthegy heute mehr zugánglieh ist, konnte nachgewiesen werden, daB der 

Dolomit unterhalb der Zitadelle in geringer (5—6 m) Michtigkeit von barto- 

nischen Orthophragminen- und Nummulitenkalk überlagert wird. Dieser Kalk- 

stein führt in einzelnen Bánken weniger, in seiner Hauptmasse jedoch eine 

groBe Menge von Hornsteinstückchen, so da8 das Kalkkarbonat stellenweise 

gleichsam nur als Zement der Hornsteinstücke dient. Demgegenüber gibt es — 

wenneleich untergeordnet — auch ganz reine, hornsteinfreie, gelblichweiBe 

Kalksteinschichten. Das vorherrsehende Gestein stimmt also vollkommen mit 

jenem überein, welches in der verworfenen Schollenreiche des Hármashatár- 

hegy-Mátyáshegy schon lüngst als tiefste, dem Dolomit unmittelbar auf- 

gelagerte Schicht des Bartonkalkes bekannt ist. Es ist zu bemerken, daB in 

1 Unter diesem Titel soll auf Vorschlag unseres Vizeprásidenten Dr. FR. 

SCHAFARZIK im Közlöny eine bestündige Rubrik geschaffen werden. Wir bezwecken 

damit, das Erscheinen von solchen kleineren geologischen und paláontologischen 

Beobachtungen aus der Umgebung von Budapest zu ermögliehen, welche in Ver- 

gessenheit geraten würden, wührend sie so, mosaikartig zusammengestellt zum 

Aufbau der möglichst bis auf die kleinsten Details sich erstreckenden Kenntnis 

der Geologie der Umgebung von Budapest beitragen. Redakt. 
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diesem kleinen Vorkommen die Beschaffenheit des Gesteins, sein Hornstein- 

gehalt und damit in Zusammenhang auch die Fauna (sowohl was die Anzahl 

der Fossilien aubelangt, als auch betreffs der Arten) rasch abwechselt. 

Es fanden sich darin: Orthophragmina Pratti Micn. sp. (— Orbit. pa- 

pyracea Bous.), Nummulites (Bruguieria) intcrmedia DARcn., eine gestreifte 

Nummaulitenart, Operculina ammonca LExm., Serpula sp., Bryozoa, Fehinan- 

thus sp., Bruchstücke von Pecten sp. ferner in den reineren Kalksteinabarten 

lithothamnium munmuliticum Güme. SW-lich von der Zitadelle finden sich 

in dem an der Berglehne befindlichen Gesteine, in welchem die Hornstein- 

bruchstücke vorherrsechen, nur Ouerschnitte von Nummauliten. 

Die beschriebenen Gesteine werden in oberen Teile des Gellérthegy von 

der steile Felsblöcke bildenden, rötlich- oder gelbliehbraunen mit guarzigem 

Bindemittel verkitteten Hornsteinbrekzie überlagert, welche jedoch wohl nur 

eine ganz lokale Litoralbildung war, weil gegen SW auf den Nummulitenkalk 

bereits unmittelbar der ebenfalls wenig michtige (3—4 m.) Bryozoenmergel 

mit sehr viel Fossilien folgt, welcher auf dem Gebiete des neuen Wasser- 

reservoirs am Gellérthegy seinerseits wieder von Budaer Mergel und Kisceller 

Tegel überlagert wird. An der gegen die Franz-Josephs-Brücke abfallenden 

Lehne des Gellérthegy hingegen scheint der Dolomit von viel micehtigerer 

Hornsteinbrekzie überlagert zu sein. Hier gelang es nümlich Herrn Prof. 

Dr. A. Kocn vor Jahren ein Exemplar von Pecten biarritzensis DARcH. zu 

sammeln, ich selbst aber fand daselbst schlecht erhaltene Bryozoen. J. v. SzaBó 

führt aus elner eingelagerten, verkieselten Schicht nicht nüher bestimmte 

Orbitoiden, Pecten, Cidaris und Spatangus an und stellt diese Bildung in die 

Gruppe der cNummuliten kalksechichten, ; nach ihm soll dicse Sechicht urspriing- 

lich ebenfalls aus Kalkstein bestanden haben. (Ich selbst konnte dieselbe nicht 

mehr antreffen.) 

Es ist zu betonen, dab K. Horrmaxws bei Besprechung dieser Hornstein- 

brekzie — obzwar er sie in das Priabonien stellt — nicht für ausgeschlossen 

halt, dab dieselbe eine. bartonische Bildung sei. Da mir die Hornsteinbrekzie 

mit der erwáhnten Nummoulitenbildung viel inniger zusammenzuhüángen 

seheint als mit dem Bryozoenmergel, bin ich geneigt dieselbe samt den 

übrigen Vorkommen ühnlicher Natur (Farkasvölgy) als eine lokale Litoral- 

fazies der Bartonstufe zu betrachten. Dr. Z. SCHRÉTER. 

Die álteste Formation des Budaer Gebirges ist, wie dics übrigens 

schon K. PErERs und K. HorManx feststellte, der hornsteinführende, von Kal- 

zitadern durchzogene,  gelbliehbraune Kalkstein des Mátyáshegy, welchen 

L. v. Lóczy an der NE-Lehne des Hármashatárhegy sowie an der N und E- 

Lehne des Kálváriahegy bei Hidegkut in grölerer Verbreitung nachgewiesen 

hat. Da die Lagerung dieses Kalksteines überall zweifelhaft ist, wurde er ine 

Zeit lang für jurassiseh gehalten, bis I. LÖRENTHEY seine Zugehörigkeit zur 

Trias unzweifelhaft feststellte!. 

1 Dr. I. LŐRENTHEY: Gibt es Juraschiehten in Budapest ? Földt. Közl. 1907. 

XXXVII. 359. Mit einer Enumeration der diese Frage betreffenden Literatur. 
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I den Schollen von Csővár wurde diese Ansicht durch die Forschun- 

gen von Vapász im Vértes Gebirge aber durch meine eigenen Beobachtungen 

bestátigt. Vapász hat in den Schollen von Csővár nachgewiesen, dab das 

Liegende des Hauptdolomites aus grauem und gelbliehem Kalksteine besteht, 

welcher eine ziemlich reiche Fauna führt, die derjenigen der Raibler Schich- 

ten nahesteht.! 

Es gelang mir im Vértes Gebirge bei Csákberény einen in petrographi- 

scher Hinsicht mit den Budapester Kalksteinen ganz identen Kalkstein zu 

entdecken, der lüngs einer prüáeozünen Löngsverwerfung nachweisbar unter 

die Dolomitenbünke fállt, also deren Liegendes bildet. Daselbst fanden sich 

auch ziemlich viel Fossilien. Am hüufigsten darunter ist eine, mit einer aus 

den Schichten von St. Cassian beschriebenen Art wahrscheinlich übereinstim- 

mende Loxonema. sp., auBerdem kommen auch andere Gastropoden und Mu- 

seheln vor, die sich zum Teile als neue Arten erweisen werden. (Die Be- 

sehreibung der geologisehen Verháltnisse und der Fauna dieses Vorkommens 

wird nüchstens unter der Mitwirkung TAEGERS erscheinen.) Nach der Ansicht 

des Direktors der Geologisehen Reichsanstalt L. v. Lóczy ist die in Rede 

stehende Bildung mit den Raibler Sechichten identifizierbar. 

Da es sich an zwei Stellen in náchster Náhe des Budaer Gebirges ganz 

sicher feststellen lieB, dab Kalksteine mit ganz gleiehem Habitus das Liegende 

des Hauptdolomits bilden und deren Alter und Fazies mit Hilfe der gefunde- 

nen Fossilien genau bestimmbar ist, muB meiner Ansicht nach dieser Kalk- 

stein des Budaer Gebirges jedenfalls als ein Águivalent der Raibler Schich- 

ten betrachtet werden. Es ist zu bemerken, dab J. v. BöcgkH und dr. FR. 

SCHAFARZIK ? diesen Kalkstein mit dem Daonella Lommeli WIissm. führenden 

Füreder Kalk des Bakony identifiziert haben. ZOLTÁN SCHRÉTER. 

1 Vergl. das Protokoll der am 6. Mai 1908 abgehaltenen Fachsitzung der 

Ungar. Geol. Gesellschaft (Földt. Közl. 1908. S.75307) und die demnüchst erscheinende 

Monographie von Vapász über die Schollen von Csővár. 

2 Dr. FRANZ SCHAFARZIK: Umgebung von Budapest und Szentendre. Erlüute- 

rungen zu den geologischen Spezialkarten der Lünder der Ungar. Krone. Budapest. 

1902. §. 14. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909 
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Jahresbericht der kgl. ungarischen (Geologischen Reichsanstalt 
für 1907. 

Ungarisch erschienen im Jánner, deutsch im Juni 1909. (Mit einer Tafel.) 

1. SzorvraGm, THomas: Igazgatósági jelentés (Direktionsbericht). 5. 

7—34. 

J. v. Böcgn feierte in diesem Jahre das 25jáhrige Jubileum seiner 

Direktionstátigkeit, aus welchem Anlab sich der Direktionsbericht mit der 

Geschichte der Reichsanstalt wáhrend der letzten 25 Jahre befabBt. — Es wurden 

1907 bei den Montanaufnahmen 2402.288 km? bearbeitet, auderdem 195,816 km? 

reambuliert, wührend die agrogeologisehen Detailaufnahmen mit 1586,929 km? 

vorgesehritten sind. Die Torfforschungen erstreeckten sich auf etwa 50.132 km8. 

Auch gröBere Steinkohlen- und Kalisalzuntersuchungen wurden in diesem 

Jahre unternommen, wáhrend die Petroleumforschungen vollstándig stillstanden. 

9. Poszwirz, THEopoR: Dolha és vidéke Máramaros megyében 

(Dolha und Umgebung im Komitat Máramaros) 5. 35—41 und A har- 

madkori dombvidék Káposztafalu és Igló között (Das tertiüre Hügel- 

land am linken Hernádufer zwischen Káposztafalu und Igló) 5. 42— 44. 

Im ersten Teil der Aufnahmszeit führte Verf. im Komitat Máramaros 

Aufnahmen durch. Am 6 Aufbau des Gebietes nehmen Jura, Kreide und Oli- 

gozün teil, lángs der Tüler kommen auBerdem vielfach auch altdilhwiale 

Schotterterrassen vor. Der Jura wird durch Klippenkalke vertreten, welche 

von heller Farbe, weiBlich oder grau sind; daneben ist stellenweise auch 

Kalksteinkonglomerat anzutreffen. Die Kreidebildungen des Gebietes gliedern 

sich in untere und obere Kreide; wührend erstere in der Form von Ton- 

schiefern, schieferigen Sandsteinen und mergeligen Kalken nur eine sehr 

untergeordnete Rolle spielt, ist die obere Kreide sehr verbreitet, u. z. wird 

sie vorwiegend durch konglomeratische Gesteine vertreten. Die postkretazi- 

schen Gesteine gehören dem unteren Oligozün an. Im N herrschen schwarze, 

menilithisehe Tonschiefer vor, wáhrend gegen S allmáhlich Sandsteine in den 

Vordergrund treten, ohne die Menilithschiefer gönzlich zu verdrángen. 

In der zweiten Hülfte der Aufnahmszeit kam die Umgebung von Igló 

im Komitat Szepes an die Reihe. Hier ist obere Trias, oberes Hozán und 

Altalluvium anzutreffen. Auf die obertriadiscehen Kalksteine folgen konglome- 

ratische Gesteine, dann Sandsteine, sehlieBlich mergelige Tonschieler, welche 

wahrscheinlich obereozán sind. Altalluviale Bildungen kommen bei Igló, fer- 

ner zwischen Káposztafalu und Savnik for. 
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3. Böckm, Huco: Néhány adat a Szilicei mészplateuu ismeretéhez 

(Beitráge zur Kenntnis des Kalkplateaus von Szilice) S. 45— 49. 

Dieser Bericht trágt vornehmlich zur tektonischen Kenntnis des Gebie- 

tes bei. Die das Plateau aufbauenden Triasgesteine sind gefaltet; sie bilden 

breite, flache Synklinalen und steilere Antiklinalen. Nebenbei kommen auch 

Verwerfungen vor, mit welchen Erzvorkommen verbunden sind (Zinkerz von 

Pelsőcardó). Es konnten nur die Werfener Schiefer scharf ausgeschieden 

werden ; dieselben gliedern sich in zwei Horizonte. Darüber folgen blütterige, 

ebenfalls untertriadische Kalke, dann eine Kalkstein- und Dolomitfolge, in 

welcher die mittlere und obere Trias enthalten ist. Die Folge wird nach oben 

durch Kössener Schichten abgesehlossen. AuBerdem kommen auf dem Gebiete 

noch pliozáne und teilweise diluviale Sechotter- und Schuttablagerungen vor. 

4. VITÁLIS, STEPHAN: A Bodva-Tornaköz földtani viszonyai (Die 
geologischen Verháltnisse der Umgebung des Bodva- und Tornaflusses) 

5. 50—66. 

Im kleineren Partien tritt auf dem Gebiete scehwarzer Tonschiefer auf, 

welcher in der Spezialkarte der k. k. geologischen Reichsanstalt als Lias be- 

zeichnet, vom Verfasser dagegen auf Grund seiner petrographischen Ahn- 

lichkeit mit dem Schiefer von Dobsina als unterkarbonisch angesprochen 

wird. Darüber folgen bei Bodvaszilas graue und rote Ouarzitkonglomerate, 

welche an die Grenze von Paláozoikum und Mezozoikum gestellt werden. Auf 

Grund von Fossilien gelang es Verf. auf dem Gebiete die Seiser und Cam- 

piler Schichten nachzuweisen; erstere werden durch roten Sandstein und 

grünlichen, glimmerigen Tonschiefer, letztere durch bláttrige Mergel und 

Kalke, stellenweise durch dolomitiscehe Mergel vertreten. Auf diese Gesteine 

folgt dunkelblauer zuweilen bituminöser Kalkstein, welcher zrr mittleren Trias 

gestellt werden kann und von stellenweise  hellerem, graulichem, dichtem 

obertriadisehem  Kalkstein überlagert wird. Die Vertiefungen des Triasgelán- 

des erscheinen von Schotter und Sand ausgefüllt, welche wahrscheinlich 

pliozánen Alters sind. Zum Dihwium sind Kalktuff- und Schotterablagerun- 

gen zu stellen. 

5. SZONTAGH, THomas: Borgóbeszteree község kolibicui részének és 

Marosborgó község közvetlen környékének geologiájához (Zur Geologie 

des Kolibica genannten Teiles der Gemarkung von Borgóbeszterce so- 

wie der unmittelbaren Umgebung von Marosborgó, Komitat Beszterce- 

Naszód) S. 67—70. 

Das ülteste, anstehend angetroffene (Gestein des Gebietes ist ein grau- 

licher Mergel, weleher mit Sandstein wechsellagert. Derselbe dürfte oligozün 

sein, obzwar sich darin keine Fossilien fanden. Dieses Oligozün ist von Ande- 

siten durchbrochen, deren Konglomerat, Brekzie. den gröBten Teil des Ge- 

Jat 



514 LITERATUR. 

bietes aufbaut. AuBer den erwáhnten Bildungen kommt nur noch Diluvium 

und Allwium vor. 

6. Kapió, OTTOKAR: A Maros balpartján Radulest, Bojabirz és 

Batrina környékén elterülő hegyvidék geologiai viszonyai (Die geologi- 
schen Verhültnisse des Berglandes am linken Marosufer zwischen Ra- 

dulest, Bojabirz und Batrina) S. 71—76. 

Das meistverbreitete Gestein des Gebietes ist Phyllit, welecher im Hoch- 

gebirge vorherrseht. Der im vergangenen Jahre bei Felsőlapugy beobachtete 

paláozoische Kalkstein, Ouarzit und Scehiefer ist in kleineren oder gröbBeren 

Partien auch auf dem in diesem Jahre begangenen Gebiete vorhanden. Das 

Mezozoikum wird durch kretazische Sandsteine und untergeordnet durch 

zwischengelagerte Mergel und Tone vertreten; Verf. fand in diesen zwar 

keine Fossilien, doch führen sie nach ülteren Angaben cenomane Versteine- 

rungen. Das Mediterran weist dieselbe Entwicklung auf wie im vergangenen 

Jahre, doch folgen hier darauf sarmatische Sedimente, welche aus Schotter 

aufgebaut erscheinen. Sehr untergeordnet kommt Diluvium, Alluvium, sowie 

Andesit und dessen Tuff vor. 

7. SCHAFARZIK FRANz: Nyíresfalva és Vaspatak környékének geo- 
logiai viszonyai Hunyad vármegyében (Die geologischen Verhültnisse der 

Umgebung von Nyíresfalva und Vaspatak im Komitat Hunyad) 5. 77—90. 

Auf dem Gebiete fanden sich kristallinische Schiefergesteine, oberkreta- 

zisehe und obermediterrane Sedimente, ferner Granit und Porphyrit. Die 

kristallinischen Schiefer gehören zur II. und III. Gruppe und führen hüufig 

Magnetitlinsen, welche mehrfach geschürft werden. Von der oberen Kreide 

sind alle jene drei Stufen vorhanden, welche der vorjáhrige Bericht nach- 

gewiesen hat. Das Turon wird durch dunklen, dichten Kalkstein vertreten. 

Darüber folgen Ton, Sandstein und Konglomerat in denen sich Reste von 

SüBwasserorganismen finden. Im AnschluB an die Auffassung Baron Nopcsas 

betrachtet Verf. diese Ablagerungen als die Binnenseefazies des Damien. 80 

wie auf dem im vergangenen Jahre kartierten Gebiete, finden sich in dieser 

Bildung auch hier Kohlenspuren. Am H-Rande der kristallinisehen Schiefer 

folgt unter dem Danien statt Turon Cenoman. Nach dem Turon gelangte das 

Gebiet erst im oberen Mediterran wieder unter das Meer. Fossilreiches Medi- 

terran gibt es bei Rekettyefalva, wo dasselbe in der Form von Ton, Sand 

und Leithakalk auftritt. AuBer diesen Sedimenten kommen auf dem Gebiete 

noch Granit und Porphyrit vor. 

8. PárFx, Mokirz : A Maros völgyének jobb oldula Algyógy környé- 

kén (Das rechte Ufer des Marostales in der Umgebung von Algyógy) 

5. 91—98. 

Die ülteste Bildung sind fragliceh karbonische Tonschiefer und Kalk- 
steinsedimente mit Porphyroideinlagerungen ; hierauf folgt — wahrscheinlich 
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diskordant — permischer, grobkörniger Sandstein und Konglomerat. Im Tale 

des Rozibaches kommt ein dunkler, blüáttriger Kalikstein vor, dessen Lagerungs- 

verhültnisse nicht zu beobachten sind, so daB sein triadisches Alter zweifel- 

haft erscheint. Der Jura wird durch Tithonkalkstein vertreten. Hine sehr 

groBe Rolle spielt auf dem Gebiete die Kreide, wovon sowohl der untere als 
auch der obere Teil vorhanden ist. Ersterer besteht aus Kalkstein und zu 

unterst aus tonigem Schlamm; der Kalkstein ist stellenweise mit Orbitolinen 

erfüllt. Der untere Teil der Oberkreide ist (Gosaufazies und kann an die 

(Grenze des Turon und Senon gestellt werden. AuBerdem ist auch unteres 

und oberes Senon vorhanden. Unmittelbar auf das Karbon sind stellenweise 

lockere Sandsteine und Konglomerate gelagert, welche Baron Nopcsa als plio- 

zün betrachtete wüáhrend sie Verf. auf Grund einiger Fossilien mit Vorbehalt 

zum Danien stellt. Das Mediterran tritt in zwei Fazies auf; einerseits finden 

sich Schotter, Schotterton und Tonschiefer, andererseits wird die Stufe — am 

Rande des Marostales — von gelbem Sand, losem Sandstein vertreten. Die 

Reihe der Sedimente wird von diluvialem und alluvialem Sechotter und Kalk- 

tuff besehlossen. Die vulkanische Tátigkeit ergab auf diesem Gebiete Porplu- 

roid, Augitporphyrittuff und -brekzie sowie Dazit. 

9. Haravárs, Gyura: Kisenyed— Szelistye— Keresztyénsziget . kör- 

nyékének geologiai alkotása (Der geologischer Bau der Umgebung von 

Kisenyed—Szelistye— Keresztyénsziget) S. 99—100. 

Von dem im vergangenen Jahre kartierten Gebiete reichen die kristal- 

linischen Schiefer der mittleren Gruppe auch auf das diesjührige Gebiet her- 

über, doch sind die im letzten Bericht erwáhnten Porphyrausbrüche viel sel- 

tener; es gelang blo8B einen einzigen Dyke nachzuweisen. Palüozoikum und 

Mezozoikum fehlt auf dem Gebiete, das ülteste Sedement ist mediterran, auf 

welches sarmatische Schichten folgen. Der gröBte Teil des Gebietes wird von 

pannonischen Bildungen bedeckt, deren tiefste Partien im inneren Teil des 

Beckens aus blauen und gelben Tonmergeln bestehen, wührend man gegen 

die Ufer hin gröbere Sandschichten antrifft. Gegen das Hangende zu werden 

die Schichten dann sowohl im Inneren des Beckens als auch an den Peri- 

pherien allmáhlich grobköringer; an ersterer Stelle setzte sich nun Sand, an 

letzterer Schotter ab. In der Gegend von Szelistye-Szecsel finden sich dilu- 

viale Binnenseeablagerungen, anderweitig Schotterterrassen desselben Alters. 

10. RorH v. TELEGD, Lupwig: Az erdélyrészi medence geologidi 

alkotása Zsidve, Felsőbajom és Asszonyfalva környékén (Geologischer 

Bau des Siebenbürgisehen Beckens zwischen Zsidve, Felsőbajom und 

Asszonyfalva) S. 105—112. 

Die ülteste Bildung ist unterpannonisch, öberes Pannon kommt nur 

untergeordnet vor; in letzteren Bildungen sind reichliche Reste von Fossilien 

zu sammeln. Verf. záhlt 15 Arten auf, w ovon Congeria banatica R. HoERw. 
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die hüufigste ist. Das Diluvium wird von Sand und stellenweise bohnerz- 

führendem Ton und Kalktuff vertreten. 

11. RozLozswNIk, Pau: Az óradnai bányavidék geologiai viszonyai 
(Die geologischen Verhültnisse der Umgebung des Bergrevieres Oradna) 

5. 113— 140. 

Der Bericht bespricht die kristalliniscehen Schiefer des Gebietes sehr 

eingehend. Die untere Gruppe besteht vorwiegend aus Glimmerschiefern, Phyl- 

liten und zwischengelagerten Kalksteinen. Diese Gesteine enthalten im allge- 

meinen viel Graphitpigment. In der mittleren Gruppe treten massenhaft weiBe 

kristalliniseh-körnige Kalksteine auf, welche in montanistiseher Beziehung 

sehr wichtig sind. Für die obere Gruppe schlieBlich ist niederer Ouarz- und 

im allgemeinen hoher Granatgehalt charakteristiseh. Von Sedimentgesteinen 

kommen fraglich kretazische mergelige (Gesteine vor, über welche sandige 

Nummulitenmergel folgen. Auf das KFozün folgt Oligozün, ein aus Sandstein 

und Tonschiefer bestehender Schichtenkomplex, welcher sich — abgesehen 

von verkohlten Pflanzenresten als fossilleer erwies. Von tertiáren Eruptiv- 

gesteinen spielt am Aufbaue des Gebietes (Juarzdioritporphyrit und granito- 

porphyrartiger Dazit eine bedeutende Rolle. Beim Ausbruch dieser Gesteine 

entstanden bisweilen müchtige Reibungsbrekzien. 

EBin weiterer ansehnlicher Teil des Berichtes ist der Beschreibung der 

montanistischen Verháltnisse des Gebietes gewidmet und die Einleitung die- 

ses Abschnittes fa8Bt auch die Geschichte des Bergbaues von Óradna kurz zu- 

sammen 

12. HoRusirzky, HErsRicn: A Kis-Kárpátok déli részének agrojeo- 

logiai viszonyai (Die agrogeologisehen Verhültnisse des §-lichen Teiles 

der Kleinen Karpathen) S. 141—167. 

Nach der Besprechung der oro- und  hydrographischen, folgt die 

Beschreibung der geologisehen und agrogeologisehen Verhültnisse des (Ge- 

bietes. Das Verwitterungsprodukt des Granits, welcher den gröbten Teil 

des Gebietes bedeckt, ist sehr máchtig; der Gwranit liefert einen stein- 

trümmerigen, grusigen oder grandigen, kalkarmen, mehr bindigen Boden, 

dessen Humusgehalt nicht besonde s hoch ist. Der Boden des Diorit besitzt 

gröBeren Kisengehalt al: jener des G anits, wührend das Verwitterungspro- 

dukt der Gneisse mit jenem des Granits vollstündig ident ist. Sehr verschie- 

den sind die Böden der kristallinisehen Sechiefer: bald sind sie jenem des 

Granits áhnlich, bald sind es eisenhaltige Tonböden. Der Oberboden des per- 

mischen Ouarzits ist heller Ton, in trockenem Zustande löBartiger Staub. Zum 

Jura gehören Kalksteine und Schiefer. Erstere verwittern zu Terra rossa, letz- 

tere liefern eine helle, kalkige Bodenart. Wálhiend der untermediterrane Ton 

von Dévényújfalu keinen Oberboden hat, liefern die obermediterranen Bildun- 

gen, — Schotter und Sande — eine sandig-kalkige Kulturschicht, stellenweise 
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Vályog. Der bindige Boden des sarmatisehen Sandes eignet sich besonders 

für Weinkultur. Die pannonischen Bildungen des Gebietes verwittern zu kal- 

kigem oder eisenhaltigem Ton. Zum Diluvium gehören einzelne Schuttkegel 

und LöBflecke, das Alluvium sehlieBlieh wird durch Moorboden und braunen, 

tonigen Vályog der Sumpfgebiete vertreten. 

13. Luirra, AvREL : (reologiui jegyzetek Nyergesújfalu és Neszmély 

környékéről (Geologisehe Notizen aus der Umgebung von Nyergesújfalu 

und Neszmély) 5. 168—192. 

Nach einer flüchtigen Skizzierung der oro- und hydrographisechen Ver- 

háltnisse folgt die Besprechung der sehr wechselvollen geologischen Ver- 

háltnisse des Gebietes. Die álteste Bildung ist obertriadischer Dachsteinkalk, 

welcher stellenweise auch in gröbBeren Partien auftritt. Der untere und obere 

Lias ist in der Form von roten Kalksteinen ausgebildet; von jurassisehen 

Bildungen kommt auBerdem Dogger und unteres Tithon vor. Die Kreide 

wird durch neokomen Mergel und Sandstein vertreten, auf welche eine wechsel- 

reiche Folge von eozünen Bildungen folgt. Der obereozüne cBryozoenmergel; 

des Verf. jedoch ist höchstwahrscheinlich bereits oligozán. Auch oberes Oligo- 

zün ist vorhanden u. z. in der Form von Pectunculussandstein, ferner die pan- 

"nonische Stufe in sehr bedeutender oberfláchliceher Ausdehnung. Im Diluvium 

unterscheidet Verf. 6 Glieder. Das ülteste ist Sprudelkalk, welcher von Sand- 

stein überlagert wird. Das jüngste Glied ist LöB. Der Bericht skizziert hier- 

auf die Verwitterungsprodukte der einzelnen Bildungen. 

14. Timkó, EMmERIcH: Budapest dunajobbparti környékének, továbbá 

Gödölló—Isaszeg vidékének agrogeologiai viszonyai (Die agrogeologi- 

schen Verhültnisse der am rechten Donauufer gelegenen Umgebung von 

Budapest, ferner der Gegend von Gödöllő—Isaszeg) 5. 193—207. 

Verfasser kartierte 1907 auf zwei Gebieten : 

a) in der am rechten Donauufer gelegenen Umgebung von 

Budapest, deren ülteste Bildung obertriadisceher Dolomit ist; derselbe ver- 

wittert zu Ton. Ebenfalls zu Ton verwittert auch der Dachsteinkalk, sowie 

der obereozáne Orbitoidenkalk und 6 Bryozoenmergel. Der Hárshegyer Sand- 

stein liefert schotterigen Ton, der Budaer Mergel und Kisceller Tegel aber 

kalkigen Lehm, Vályog. Der mediterrane Sandstein und Sand verwittert zu 

seichteründigem sandigem Ton, der sarmatische Kalkstein und Mergel aber 

zu tonigem Vályog. Die Becken erscheinen überall mit LöB erfüllt, welcher 

niemals rein, typisch ist, sondern immer Steintrümmer enthált. 

b) Die Umgebung von Gödöllő—Isaszeg weist als ülteste Bil- 

dung, pannonischen Sand, Mergel und Ton auf, deren Oberboden kalkig- 

sandiger Vályog ist. AuBerdem ist noch diluvialer Löb und Sand zu beobachten. 

15. Günt, WILHELM: Agrogéologini jegyzetek a Nagykóvös, Lajos- 

mizse és Tatárszentgyörgy közötti területról (Agrogeologische Notizen 
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aus dem Gebiete zwischen Nagykőrös, Lajosmizse und Tatárszentgyörgy) 

5. 208—216. 

Auf dem Gebiete kommt nur Diluvium (LöB und loser Sand) sowie 

Alluvium vor. Der LöB liefert einen sandigen Vályogboden, auBerdem kom- 

men auf dem Gebiete verschiedene Sandböden und stellenweise Ton vor. In 

der. Umgebung von Lajosmizse findet sich in geringer Ausdehnung auch erdi- 

ger Toxt. 

16. TRzmirz, Pere: Jelentés az 1907. évi nagyalföldi agregeologiai 

felvételról (Bericht über meine agrogeologisehe Aufnahme am groBen 

Ungarischen Alföld im Jahre 1907) S. 217—248. Mit einer Karten- 

skizze. 

Verf. hat auf Grund seiner mehrjáhrigen Erfahrungen erkannt, daB die 
Untersuchung der Kruste der Bodenkörnchen sicher feststellen láBt, unter 

welchen áuBeren Verhültnissen, unter welchem Klima der Boden entsand. In 

dieser Beziehung untersuchte er die Schichten des (Gebietes zwischen Donau 

und Tisza, welche im Diluvium wührend vier verschiedenen Klimaperioden 

entstanden. Der Hauptunterschied zwischen den unter feuchtem und trocke- 

nem Klima zum Absatz gelangten Gesteinen besteht darin, daB erstere dünn- 

sehichtig sind, wáhrend die Schichten der letzteren sehr müchtig werden. In 

feuchten Perioden setzen sich am DLande tonige, sehr eisenhaltige Schichten 

ab, in trockenen Perioden hingegen poröse Schichten, deren Körnchen eine 

eisen- und kalkhaltige üuBere Kruste besitzen. Am Ende des Berichtes sind 

die praktischen Lehren der Aufnahme zusammengefabt und Verf. bespricht 

hier auch kurz die Frage des Donau-Tiszakanals. 

17. LÁSZLó, GABRIEL und Koromawn Emszr: Jelentés az 1907. év 

folyamán eszközölt tőzeg- és lápkutatásokról (Bericht über geologische 

Torf- und Moorforschungen im Jahre 1907) S. 249—272. 

In diesem Jahre kamen die Moore und Torfe der Komitate Somogy, 

Tolna und Baranya ferner die oberungarischen Torfe und Moore an die 

Reihe. In Oberungarn unterscheiden Verf. Talmoore, Abhangsmoore und 

Beckenmoore. In den Komitaten Zólyom, Gömör, Sáros, Borsod, Heves, Nóg- 

rád, Hont und Bars wurden im Gegensatz zu den bisherigen Angaben in der 

Literatur keine Moore angetroffen. 

18. Papp, KARL: A kálisó és a kőszén állami kutatása (Über die 

staatliche Schürfuug auf Kalisalz und Steinkohlen) S. 273—293. 

Verf. forschte in diesem Jahre in der Mezőség nach Kalisalz und be- 

antragte die erste Tiefbohrung in der Gemarkung von Nagysármás, Komitat 

Kolozs, da sich das Kalisalz hier unter den ungestört lagernden Mezőséger 

Schiefern am besten erhalten konnte. Im Laufe des Sommers gelang es Verf. 
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im H-lichen Teile der Mezőség das Alter der bisher fraglichen sarmatischen 

Schichten auf Grund von Fossilien sicher nachzuweisen. Auch entdeckte er 
in der Umgebung von Déda pannonische Bildungen. Am Ende desselben 

Jahres gab Verf. Fachgutachten über die Kohlenflöze des Almástales, sowie 

der Umgebung von Vrdnik ab 

19. v. KALECSINSZEY, ALEXANDER: Közlemények a Magyar Királyi 

Földtami Intézet chémimi laboratortumából (Mitteilangen aus dem Che- 

mischen Laboratorium der kel. ungar. Geologischen Reichanstalt. XV. ,5e- 

rie) 5. 294—314. 

Der Bericht besteht aus drei Teilen: de erste Teil befabBt sich mit der 

Geschichte des mineralogiseh-ehemisehen Laboratoriums der kgl. ungar. 

Geologischen Reichsanstalt in den Jahren 1905—1907, der zweite Teil enthült 

die Ergebnisse von 34 Analysen und berichtet über die Untersuchung der 

siebenbürgischen Salzwasser, der dritte Teil schlieBlieh ist ein besonderer 

Bericht ERwsr Bupars. Bupari beging in der Gesellehaft von K. v. Papp und 

FR. Börnm das siebenbürgisehe Becken, wo er Salzwasserproben sammelte, die 

dann von ihm untersucht wurden. 

90. Rorn v. TELEGD, Lupwia : Jelentés a Bukarestben tartott III. nem- 

zetközi petroleum-kongresszusról (Bericht über den in Bukurest abge- 

haltenen III. internationalen Petroleumkongreb). 5. 315—325. 

Verf. nahm auf Veranlassung des kel. ungar. Ackerbauministers als 

Delegierter der ungarischen Geologiscehen Reichsanstalt an dem in Bukuresti 

vom 5—15. September 1907 getagten PetroleumkongreB teil und berichtet 

besonders über die im Anschlu5 an denselben unternommenen Exkursionen. 

21. Párrv, MoRrirz : Jelentés külföldi tanulmányútamról (Bericht 

über meine auslándische Studienreise) S. 326—329. 

292. Gürr, WirHEnm: Jelentés az 1907. évi külföldi tanulmány- 

útamról (Bericht über meine Studienreise im Jahre 1907) S. 330—334. 

Die Verf. berichten über jene Studienreisen, die sie mit Unterstützung 

des kgl. ungar. Ackerbauministers Ende 1907 unternommen haben. Ihr Weg 

führte sie in die einschlügigen Sammlungen in Wien, Salzburg, München, — 

bezw. Wien, Praha, Leipzig, Mökern, Halle a. S. und Berlin. VE 
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(2.) Huco v. BöckH: Geologia. II. Stratigrafia zoopaleontologiai áttekin- 

téssel. (Geologie II. Teil Stratigraphie. Mit zoopaláontologischer 

Übersicht.) Selmecbánya 1909. Herausgegeben von Wwe. Joerges A. 

und Sohn. 

Die erste den allgemeinen Teil behandelnde Band des Lehrbuches 

H, v. Bőcgns ist bereits 1903 erschienen, nun ist inm der zweite Teil, der 

stratigraphische Band gefolgt. Verf. bespricht die beschreibende Stratigraphie 

in zwei dicken Bünden, und leitet dieselben mit einer zoopalüáontologisehen 

Übersieht ein. Die stratigraphischen Charakterisierungen sind klar, übersicht- 

lich, gedrüngt gefasst. Besonders wichtig sind die die ungarischen Ver- 

hültnisse besprechenden, kritisch zusammengefassten Abschnitte, in welchen 

der ungarische Charakter der Arbeit besonders hervorgehoben erscheint. 

Im allgemeinen ist es eine in jeder Beziehung modern verfasste Arbeit, 

welche gegenüber den auslündisehen Lehrbüchern viel Originelles liefert und 

eine lüngst gefühlte Lücke auszufüllen berufen ist. 

(Im ungarischen Text eingehend besprochen.) — v. — 

MITTEILUNGEN AUS DEN FAGHSITZUNGEN DER UNGARISUHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHA FT: 

— 2. Juni 1909. 

1. FRANZ SCHAFARZIK legte jene Kupfererze vor, die bei Ladmóc (Komitat 

Zemplén) im Donáthegyi dülő genannten Riede durch GyuLA KÉRÉSZY, stüdtischen 

Ingenieur von Sátoraljaújhely, aufgeschlossen wurden. Diese Erze, deren Spuren 

schon SzápEczkgY erwühnte, bilden in permischen Arkosekonglomeraten und Sand- 

steinen einen kleineren Gang und neben ihm in breiterer Zone Imprügnationen. 

Die vorkommenden Mineralien sind: primürer Chalkopyrit, das aus diesem ent- 

standene braune Kupferpecherz und schlieőlich Malachit und Azurit. 

Ferner besprach Vortragender auch jenes derbe Galenitnest, welehes in der 

Gemarkung von Sukoró (Komitat Fejér) in einem der den Granitlakkolith durch- 

setzenden Ouarzitgünge gefunden wurde. 

2. AuREL LIFFaA hat im Basaltbruche zu Korlát einen neuen Fundort des 

Aragonit entdeckt, von wo ihm etwa 150—200 zur Untersuchung geeignete Kristalle 

zur Verfügung standen. Der Aragonit erfüllt hier die Blasen des Basalts und 

kommt wahrscheinlich auch in den Spalten desselben vor. Die ausgewühlten cha- 

rakteristisehsten Typen wurden an 16 Kristallen untersucht, deren Dicke zwischen 

der eines Haares und 3 mm, ihre Lünge aber zwischen 2—8 mm schwankt. Die 

Kristalle sind durchsiehtig, wasserklar, ihre Flöchen gröBtenteils glünzend, gut 

spiegelnd, mit Ausnahme der Prismenzone manchen Individuums, deren (110)-Flichen 

in der Richtung der Hauptachse gebogen sind. Die Kristalle sind einfache und 

Zwillinge und die an ihnen beobachteten Formen folgende : 
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m — (100) — co P b — (010) — o0 Pos 
RESZET SSER BBB v — (031) — 3Poo 
10. S 1 a 2 r — (0.42.19) — 42 Poo 
s — (1214 —2P2 — (021) — 2B cs i 

k — (0114 — Bos 
2 (012) — JÉ o0 

Die mit $ bezeichneten beiden Formen sind für den Aragonit neu. Das 

Achsenverhültnis ist ű: b : é — 0-623050 : 1 : 0:720825. 
Der Charakter der einfachen Kristalle wird durch das immer herrschend 

entwickelte Prisma m (110) bestimmt und lassen sich drei Typen unterscheiden. 

Der Charakter der Zwillingskristalle ist ebenfalls durch m (1104; bedingt, nach 

welchem die Individuen zwei-, drei-, vier- und fünffache Juxtapositionszwillinge 

bilden. An einem derselben sind bis auf eine geringfügige Partie beide Enden aus- 

gebildet, was ein sehöner Beweis gegen die ültere Ansicht ist, wonach der Aragonit 

hemimorph würe. Hier sind am unteren Ende der Hauptachse dieselben Flichen 

vorhanden, wie am oberen Ende derselben. 

3. PETER TREITZ, der durch A. v. SEMSEY unterstützt, eine zweite Studienreise 

nach RuBland gemacht hat, diesmal in Begleitung des Geologen E. Timkó, gab 

einen vorlüufigen Bericht über dieselbe. 

In RuBland steht die Bodenkunde auf sehr hoher Stufe; die russischen 

Bodenkundigen gehen in dieser Wissenschaft allen Nationen voran. In RuBland 

entwickelte sich die Bodenkunde aus Notwendigkeit, da man dort gezwungen ist, 

die fehlenden Katasterkarten mit Bodenkarten zu ersetzen um eine gerechtere 

Steuerverteilung zu erzielen. Die Bodenkarten sowie die damit zusammenhüngenden 

Aufnahmen und Laboratoriumsarbeiten werden durch die Semstwos ohne Dazwi- 

sehenkunft des Staates veranlabBt. Bisher sind die Bodenkarten von 10 Gouverne- 

ments fertiggestellt und weitere 10 in Herstellung begriffen. Gegenwürtig sind 

50 Fachmánner mit Bodenaufnahmen beschüftigt. 

Die Entwicklung der Bodenkunde zur Fachwissenschaft wurde durch die 

Lage RuBlands bedingt. Vom N, von der Grenze des ewigen Eises, bis S, bis zu 

den Gebieten mit tropenáhnlichem Klima und Vegetation finden wir hier alle Kli- 

maten mit den ihr entsprechenden Vegetationen und charakteristisehen Bodenarten. 

Das Studium der Boden dieser Regionen und die hierbei angestellten Vergleiche 

sind es, welche die Bodenkunde in RuBland zu so groBer Entfaltung führten. Auf 

Grund der Aufnahmen kristallisierte sich das Grundprinzip aus, daB die Beschaffen- 

heit des Bodens durch zwei Faktoren bedingt wird: 1. durch die genetische Ab- 

stammung, 2. durch die Beschaffenheit des Muttergesteines. Der erstere Faktor 

steht mit dem Klima, der zweite mit dem geologisehen Bau in innigstem Zu- 

sammenhang. 
Waihrend ihrer Studienreise durchguerten die beiden Agrogeologen alle jene 

Gebiete, auf welchen die Bodentypen Zentraleuropas in ihrem ursprünglichen, un- 

berührten Zustande zu finden sind. 
Zuerst machten sie in einer der feuchten Klimazone angehörenden Gegend, 

in Russisch Polen, in der Umgebung von Nowaja-Alexandria Exkursionen. Das hier 

herrschende Klima ist mit dem im Komitate Vas Ungarns herrschenden identisch 

und stehen auch die Bodentypen einander sehr nahe. — Von hier begaben sie sich 

auf das Gebiet der Grassteppe. Von Odessa aus gelangten sie durch sümtliche 

Abarten der Grassteppe in die Region des Steppenwaldes. — Die dritte Exkursion 
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erstreckte sich auf die Halbinsel Krim und drangen sie vom Meeresufer ausgehend 

über das §S-liche Grenzgebirge, durch die den Bergrücken bedeckende Grassteppe 

gegen die mit Salzboden bedeckte Grassteppe der N-Lehnen vor. 

Hierbei wurden folgende Bodenarten studiert : 

Feuchtes Klima, 800—900 mm Niederschlag; Waldböden: Grauer 

toniger Waldboden (Podsol), dessen Abart nach Abholzung des Waldes brauner 

Lehm (brauner Waldboden) ist. In Ungarn finden sich die entsprechenden Boden- 

typen in den Komitaten Zala, Vas und Sopron. — Graue sandige Waldböden. Aus- 
gelaugter Waldsand, Bleisand. Ahnliche Böden finden sich in Ungarn nur im 

Hochgebirge. Steppenwülder; grauhumose Böden. — Böden der Gras- 

steppe: Schwarzer Steppenboden mit 10—1490 Humusgehalt. Ein ühnlicher 

kommt in Ungarn in den W-lichen Teilen der Gebirge, auf den in das groBe Alföld 

vorstobenden Lehnen nur fleckenweise vor. Braune Steppenböden mit 10—1196 

Humusgehalt, welchen in Ungarn die Böden des nördlichen groBen Alföld und die 

des nördlichen Teiles Transdanubiens entsprechen. SehlieBlieh hellbraune Steppen- 

böden, wie sie im S des grolBen ungarischen Alföld vorkommen. Im S-lichen Grenz- 

gebirge der Halbinsel Krim kommen der Terra rossa, noch mehr aber dem Nyirok 

Ungarns ühnliecehe Bodenarten vor. 

Mit dem Ursprung und der Naturgeschichte der Böden wird sich der ein- 

gehende Bericht befassen. 

3. BéLaA MaAuRgiTz besprach das Syenitmassiv von Ditró. Dasselbe ist 

3 Meilen lang und 2 Meilen breit. Der Syenit durehbricht die Phyllite, an den 

S-Lehneu können zahlreiche Apophysen beobachtet werden, welche in die Phyllite 

eindringen. Die letzteren sind auf ziemlich groBer Strecke auch kontaktmetamor- 

phisiert, wie dies im Csanód- und Várpatak-Bache gut sichtbar ist, und in dem 

den Phylliten eingelagerten Szárhegyer Marmor kommt Tremolith reichlich vor. 

Auf dem bisher begangenen Gebiete konnten hauptsáchlich 2 Syenitarten 

unterschieden werden: 1. sog. roter Syenit, 2. grauweiber Eleolithsyenit. 

Diese beiden sind wahrscheinlich das Resultat zweier Intrusionen, da sie hüufig 

gangartig ineinander eindringen. 

Roter Syenit kommt nur an der Peripherie des Massivs vor, und führt der- 

selbe überhaupt keinen Eleolith. Sein Feldspat ist roter Alkalifeldspat, namentlich 

Mikroperthit ; der Amphibol ist stark verwittert, die Spalten sind mit grünlich- 

wejBem Serizit erfüllt. 

Die Gemengteile des Eleolithsyenit sind: Albit, Oligoklas, Orthoklas, Mikro- 

perthit, Antimikroperthit (weleh letztere Feldspatart im Syenit von Ditró bisher 

unbekannt war), ferner Eleolith, Cancrinit, Amphibol, Magnetit, Biotit, Sodalith, Tita- 

nit und einige akzessorische Mineralien. Die optisehen Eigenschaften des Amphibol 

weichen von allen anderen bisher bekannten Amphibolen ab: der optisehe Achsen- 

winkel ist sehr klein, beinahe 09, die Auslöschung auf der Flüche (010) bei 12", die 

Doppelbrechung sehr schwach, der Pleochroismus b £ c 2 a. Die chemische Analyse 

wird es entscheiden, in welche Gruppe dieser Amphibol einzureihen ist. Sodalith 

und Cancrinit sind primüre Mineralien. Eines der akzessorischen Mineralien ist 

wahrscheinlich mit Beckelith identisch. 

Die Begleitgünge, die früher als Diorite betraechtet wurden, sind ausnahmslos 

Tinguaite und bestehen hauptsüchlieh aus Alkalifeldspat und Aegirin. Der für eine 

Seltenheit gehaltene Aegirin ist ein gewöhnliches Mineral; Amphibol führen die 

Günge kaum. Im Syenit kommt der Aegirin nicht nur an den von PRIMICS auf- 

gezüblten Stellen vor, sondern ist auch auBerdem ziemlich verbreitet. 
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PALEOLITOS KŐESZKÖZÜK A HÁMORI SZELETA-BARLANGBÓL. 

Dr. Kapió OTTroxáÁg-tól. 

A szinvavölgyi diluviális ember kérdésére vonatkozó jelentésem- 

ben! azokról a barlangkutatásokról számoltam be, melyeket 1906. és 

1907. években végeztem Hámor vidékén. Több átvizsgált barlang kö- 

zül csupán a Szeletabarlangban találtam olyan biztos jeleket, melyek 

a diluviális ember nyomaira engedtek következtetni. Ebben a barlang- 

ban 1907. év végéig három ásatást végeztem és pedig 1906-ban őszkor 

egy-két heti próbaásatást és 1907-ben tavaszkor és őszkor egy-egy hat- 

heti rendszeres ásatást. E kutatások eredményeiről a fönt emlitett jelen- 

tésemben számoltam be. 

Jelentésemnek megjelenése óta 1908-ban tavaszkor további hat 

hétig ásattam. Ezenkívül alkalmam volt Ausztriába tett tanulmány- 

utamon a Szeletában talált paleolitos kőeszközöket külföldi anyaggal 

összehasonlítani. Mindezek az események arra késztettek, hogy a szinva- 

völgyi diluviális emberről e második jelentést is közöljem. 

1. Jelentés Ausztriába tett tanulmányutamról. 

A mint a paleolitos kőeszközök révén bebizonyult, hogy a dilu- 

viális ember a Szeleta-barlangban élt, első dolgom ez eszközök beható 

megvizsgálása és a kulturaszint megállapítása volt. Minthogy a szele- 

tai, a miskolci mellett, jelenleg az egyedüli paleolitlelet Magyarországon ; 

kénytelen voltam a külföldön összehasonlító anyagot keresni. Elsősorban 

természetesen az ausztriai, különösen a legközelebb álló morvaországi 

diluviáliskorú lelethelyeket kellett tekintetbe venni. 

Ilyen körülmények között a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságá- 

nak előterjesztésére a földmívelésügyi miniszter engedélyével 1908. évi 

februárius hó 5-étől februárius hó 19-éig terjedő tanulmányutat tettem. 

Legelőször Wienben, a cs. és k. Naturhistorisches Hofmuseum 

prehistoriai gyüjteményét látogattam meg, hol több napon át SZOMBATHY 

Józser dr. kormánytanácsos és OBERMAIER HuGcó dr. urakkal értekez- 

tem. Mindenekelőtt egy franciaországi összehasonlító gyűjteményt néz- 

1 KaApió 0. — Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. (Földtani 

Közlöny, XXXVII. köt. pag. 333—345.) Budapest, 1907. 
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tem meg abból a célból, hogy az egyes diluviális kulturaszintek összes 

typusaival megismerkedjem; ez után pedig a kiállított ausztriai és 

morvaországi anyagot tanulmányoztam. 

OBERMAIER HuGó szives volt a magammal hozott paleolitos tár- 

gyakat egytől-egyig behatóan megvizsgálni és meghatározni. Kitűnt, 

hogy a szeletai paleolitos kőipar egy typusos solutréen, melyben, 

különösen a gondosan megmunkált babérlevélalakú begyek vannak nagy 
számban képviselve. 

Wienből Telére utaztam, Morvaországba, hogy MASkaA KÁROLY igaz- 

gatónak híres magángyűjteményét megtekintsem. Az itt fölhalmozott 

rendkívül gazdag Predmostról és strambergi barlangokból kikerült arheo- 

logiai, paleontologiai és antropologiai anyag valóban bámulatba ejtett. 

A szeletabarlangi paleolitok a piedmosti typusokkal meglehetősen egyez- 

nek, míg azonban a rendkívül gazdag piedmosti gyűjteményben csak 

egynehány jobban megmunkált babérlevélalakú kőeszközt találtak, a 

Szeletabarlangban gyűjtött 90 darabból álló paleolitsorozatnak 16 da- 

rab gyönyörűen megmunkált példánya van. Figyelemre méltó a pred- 

mosti anyagban talált obszidián penge is. MA$xa KÁRory szerint obsidián 

Morvaországban nem fordul elő s minthogy gyűjteményem több dilu- 

viális obszidián eszközt tartalmaz, mely bizonyára Tokaj vidékéről szár- 

mazik, nem tartom kizártnak, hogy a solutréeni időszakban Morva- 

ország és Magyarország között az emberek csereviszonyban élhettek. 

A következő állomás Praha volt, hol Pic JózsEF dr. múzeumi őr 
úr kiséretében a Böhmiseches Landesmuseum prehistoriai gyűjteményé- 
ben a Jenerálka és Lubna téglavetők telepén talált tárgyakat néz- 
tem meg. 

Utazásomnak utolsó állomása Brno volt, hol a föllendülésben 
levő Máhrisches Landesmuseum kis prehistoriai gyűjteményét tekintet- 
tem meg ABSOLON KÁROLY dr., múzeumi őr úr társaságában. 

Mindazoknak az uraknak, kik tanulmányutamon útbaigazítással és 

jótanácscsal támogattak, e helyen is legjobb köszönetemet nyilvánítom. 

HI. A Szeleta-barlangban 1908-ban végzett ásatásokról. 

Az 1907. évben végzett eredményes ásatások a m. kir. föld- 

mivelésügyi minisztert arra késztették, hogy a m. kir. Földtani Intézet 

előterjesztésére a Szeleta- barlangban megkezdett vizsgálatoknak folyta- 

tását elrendelje. Ennek következtében 1908 tavaszán (május 4—június 
21-ig) Hámor vidékén a rendszeres ásatásokat folytattam. Főcélom most 
az volt, hogy a paleolitos kőeszközök elterjedéséről tiszta képet nyer- 
jek és ezekből lehetőleg sokat gyűjtsek. Ennek következtében két irány- 
ban ásattam. Legelőször a barlang talpát 0-5—0-8 m mélységre ásat- 

359 
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tam, hogy a kőeszközök horizontális elterjedését megállapítsam. Ez az 

ásatás már azért is fontos volt, mert e legfelsőbb rétegkomplexum az 

alluvium és diluvium határát tartalmazta. Ez után az előcsarnokban a 

mult évben kiásott gödör ásatását minden irányban folytattuk és mé- 

lyítettük abból a célból, hogy megállapítható legyen, milyen mélyen 

terjednek a kőeszközök. Ez az ásatás szintén fontos volt, a mennyiben 

a szeletai ősember kulturájának fejlődését tárta elénk. 

Az ásatások eredményei a talált tárgyak tekintetében minden mos- 

tanáig végzett kutatást fölülmulták. A fauna több fajjal, nevezetesen 

kevés barlangi hiéna, barlangi oroszlán, barlangi farkas, ló, szarvas- 

marha és egy kisebb ragadozó számos fogának maradványaival gyara- 

podott. Paleolitos kőeszközökből pedig közel 300 darabot gyűjtöttem. 

Ezeken kívül meggyőződtem, hogy a kőeszközök nemcsak a fölső szin- 

tekben, hanem 3 m mélységben is nagy számban vannak. 

A berlang kitöltését petrografiiai és paleontologiai szempontból 

két egymástól jól megkülömböztethető részre, egy alluviális és egy dilu- 

viális részre lehet osztani. 

Az allwium fekete agyagból, vagyis jobban humusból és guánó- 

ból áll. E rétegsorozat paleontologiai jellegét egy récens emlős fauna 

adja. Az arheologiai tartalom csiszolt csont és kőszerszámokból, pat- 

tintott tűzkődarabokból és diszített neolitos agyagedényekből áll. Az 

alluviális lerakódások 0-2—1-2 m vastagok; az előcsarnokban, a hol 

mély gödröt töltenek ki, vastagságuk közel 3 m. 

A dilwium fönt sárgásszürke, lefelé sárgásvörös és legalul sárgás- 

barna agyagból áll, mely végig mészkőtörmeléket tartalmaz. E hatal- 

mas rétegkomplexum paleontologiai tartalma részint feltört, részben 

koptatott és igen kevés ép barlangi medvecsontból áll. Az emberi kul- 

tura-maradványok itt kizárólag paleolitos kőeszközökből állanak, melye- 

ket majdnem minden szintben elszórva találtunk. A főfolyosó hátulsó 

részében a felső sárgásszürke és sárgásvörös rétegkomplexum közé egy 

0-2—0-8 m vastag kulturaréteg ékelődik, mely szénporból, faszénből és 

megégetett medvecsontokból áll. A diluviális üledékek vastagsága az 

előcsarnokban 6 m, a főfolyosó hátulsó részében 3 m. 

Minthogy a barlangkitöltést sem petrografiai, sem paleontologiai 

alapon tovább tagozni nem lehet, az egész rétegsorozatot 0-5 m vastag 

szintekre osztottam, hogy az egyes tárgyak vertikális elterjedéséről leg- 

alább mesterséges sorozatot kapjunk. 

IIT. A Szeleta-barlangban talált kőeszközök leirása. 

A Szeleta-barlang diluviális rétegeiben talált emberi eszközök ki- 

zárólag kőeszközök. 
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Az anyag főképen kékesszürke, tömött palásan rétegezett calce- 

don, azután limnoguarceit, melynek sárgásfehér tömegét kékes kal- 

cedonerek járják át; végre olyan darabokat is találni, melyek calcedon- 

opálból, calcedonjaspisból, opálból és guarcból készültek. 

A kőeszközök megmunkálására nézve minden átmenetet találunk 

a szabálytalan, amorf szilánkoktól kezdve egészen a gondosan meg- 

munkált babérlevélalakú hegyekig. A megmunkálás fokát illetőleg a 

következő csoportokba oszthatók be. 

1. Megmunkálatlan, amorf szilánkok. Ide tartoznak mindama retu- 

sokat nélkülöző nyers darabok, töredékek és szilánkok, melyeken a 

nyoma sem látszik annak, hogy ezeket az ember valaha használta, 

vagy megmunkálta volna. Hogy ezeket mégis emberi kéz készítette, 

bizonyítja az a körülmény, hogy valódi kőeszközökkel találtattak és 

hogy ugyanabból az anyagból készültek. Ezek bizonyítékul szolgálnak, 

hogy a szeletai ősember szerszámjainak legalább is egyik részét a bar- 

langban készítette. 

2. Retusozott, amorf szilánkok. Ezek valóban használt vagy meg- 

munkált, szabálytalan, legnagyobbrészt poliedrikus töredékek, melyek- 

nek élei és hegyei többé-kevésbbé retusozva vannak és így mint 

valódi eszközök fölismerhetők. Ezeket némileg eolitokkal hasonlíthat- 

juk össze. 

3. Céltudatosan megmunkált eszközök. Céltudatosan elkészített és 

bizonyos célt szolgáló alakok, úgymint kések, vakarók, kaparók, fúrók, 

hegyek stb. 

4. Babérlevélalakú hegyek. Gondosan kikészített vékony kőszerszá- 
mok a feuille de laurier alakban; köröskörül élesek, széles sekély pat- 

tintásokkal. 

A következőkben adom néhány typusos szeletai kőeszköz rövid 

leirását. E leiírásnál azt az eljárást fogom alkalmazni, melyet HERMAN 

Orró a bükkhegységi paleolitokra vonatkozó munkájában! használt. Az 

arheologiai meghatározást, mint említettem, dr. OÖOBERMAIER HuGcó úr 

végezte, a mineralógiait dr. ScCHAFARZIK FERENC tanár úrnak  köszön- 

hetem. 

1. Rövid, vastag töredék, melynek alsó része tompa hegybe van 

kidolgozva. A darab igen jó fogású s úgy látszik szúróeszköz gyanánt 

szolgált. A  mállási kéreg részben megvan, patina hiányzik. Az anyag 

világosan réteges kékesszürke calcedon. Hosszúsága 45 mm, magassága 

41 mm, vastagsága 20 mm. 

1 HERMAN 0. — Das Paláolithicum des Bükkgebirges in Ungarn. (Mitteil. d. 

Anthrop. Gesell. in Wien, Bd. XXXVIII. Mit 8 Taf. u. 19 Textf. 34 pag.) Buda- 

pest, 1908. 
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Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvőhelyen, körülbelül 3-0 m 

mélységben, sárgásvörös, diluviális agyagban. VI. szint. 

2. Kicsi, pengeszerű kaparó. Színe keveset domború, órmos ; visz- 

szája lapos, gyengén homorú. A széleken finom retusok és több csorba 

látható. Az alap tompán hegyes, a hegye harántul metszett és trans- 

verzális retusok által kaparóeszközzé van kidolgozva. Patina hiányzik. 

Az anyag zöldesbarna jaspopál. Hosszúsága 36 mm, szélessége 18 mm, 

vastagsága 7 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvőkelyen, kb. 1"0 m mély- 

ségben, sárgásszürke diluviális agyagban. II. szint. 

3. Hosszúkás nukleus alakú obszidiánkaparó. (1. ábra.) Színe gyen- 

gén domború, többször órmos; visszája lapos, homorú. Az alap vastag, 

a distális vége széles és transverzális retusokkal 

kaparóeszközzé van kidolgozva. Az alapon és a 

széleken a mállási kéreg még megvan. Patina 

hiányzik. Az anyag szurokszerű fekete obzsidián. 

Hosszúsága 51 mm, szélessége 26 mm, vastagsága 

20 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvő- 

helyen, kb. 170 m mélységben, sárgásszürke dilu- 

viális agyagban. II. szint. 

4. Vastag négyszögletes vakaró, széles felső 

fogantyúval és egyenes alsó vakaróéllel. Színe 

magas tetőalakú, szabálytalan középső órommal; 

NÉLÖYBES TET SÁZ ÁS visszája lapos, egy keveset hajlott. A felső széle 

nukleus alakú obszidián- ÉS a melső vége durván meg van munkálva, az 
kaparó. Term. n. alsó vakaróél finoman retusozott. Egy keveset 

selymesen fényes. Az anyag réteges kékesszürke 

calcedon. Hosszúsága 110 mm, magassága 54 mm, vastagsága 29 mm. 

Találtatott a barlang nyilásában elsőleges fekvőhelyen, kb. 170 m 

mélységben, sárga diluviális agyagban. II. szint. 

5. Vastag vakaró, domború felső széllel és laposan homorú alsó 

vakaróéllel. Az alap széles, a disztális vége keskenyebb, tompán végző- 

dik. Színén hosszában gyengén hajlott éles órom látható. A disztális 

végén a mállási kéregből egy darabka megmaradt. Visszája lapos és 

keveset hajlott. A fölső domború szélén erélyesen megmunkált védő- 

retusokkal, az alsó sekély homorú élén finom vakaróretusokkal. Egy 

keveset selymesen fényes. Az anyag kékesszürke calcedon. Hosszúsága 

96 mm, magassága 50 mm, vastagsága 15 mm. 

Találtatott a főfolyosó elején másodlagos fekvőhelyen, jelenkori 

ásatásokkal fölhalmozott agyagban, a kort e szerint nem lehet meg- 

hitározni. 
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6. Vastag tömbös háromszögalakú penge tompított szögekkel. Színe 

domború, hajlott, éles órommal a közepén és egy gyengébbel jobboldalt ; 

visszája lapos, homorú. A széle köröskörül erősen retusozva. Részben 

patinával. Az anyag barna jaspopál. Hosszúsága 104 mm, magassága 

45 mm, vastagsága 20 mm. 

Találtatott a hátulsó próbagödörben, elsőleges fekvőhelyen, körül- 

belül 0-5 m mélységben, sárgásszürke diluviális agyagban. I. szint. 

7. Vékony hosszúkás penge, keveset hajlott, világos alappal. Szi- 

nén egy középső órom látható; visszája lapos, homorú. Mind a két 

széle éles, finom retusokkal és helyenként csorbákkal. Patinával. Az 

anyag sötétkékes calcedon. Hosszúsága 83 mm, szélessége 26 mm, v 

tagsága 6 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsődleges helyen, kb. 0-5 m mély- 

ségben. I. szint. 

8. Vastag, magas, meglehetősen durván megmunkált penge töm- 

bös felső hegygyel. Színe tetőalakú és többször órmos; visszája lapos, 

homorú. Alsó vége tompahegyű, a felső éles hegyű. A szélek élesek, 

kevés, alig látható retussal. Sárgásszürke patinával. Az anyag limno- 

guarcit. Hosszúsága 85 mm, szélessége 28 mm, vastagsága 19 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges helyen, kb. 0-5 m mély- 

ségben, alluviális guánóban. I. szint. 

9. Vékony, széles penge meglehetősen vastag háromszögletes kes- 

keny alappal és kiszélesedett levélalakú distális véggel. A színén egy 

középső hosszú és három rövidebb szabálytalan oldalsó órom látható ; 

a visszája lapos, egy keveset homorú. Az összes szélek élesek, retu- 

sozva és csorbítva vannak. Áttetsző, fehér patinával. Az anyag kékes 

calcedon. Hosszúsága 71 mm, szélessége 37 mm, vastagsága 8 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges helyen, kb. 1"0 m mélység- 

ben, sárga diluviális anyagban. II. szint. 

10. Hosszúkás penge háromszögletes alappal és lekerekített disz- 

tális véggel. Színe több ívalakú órommal; visszája lapos. Mind a két 

széle és a disztalis vége éles és finoman retusozott, helyenként csorbák- 

kal. Áttetsző, fehér patinával. Az anyag calcedonos limnoguarcit. Hosz- 

szúsága 60 mm, szélessége 19 mm, vastagsága 7 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvőhelyen, kb. 170 m mély- 

ségben, sárgásszürke diluviális agyagban. I. szint. 

11. Kicsi, gyengén hajlott penge világosan látható alappal. Színe 

dupla középső órommal; visszája lapos, nagyon keveset homorú, Mind 

a két széle éles, finoman retusozva. Sárság patinával és lustrevel a 

disztális vége bal oldalán. Az anyag világos calcedon. Hosszúsága 36 mm, 

szélessége 12 mm, vastagsága 4 mm. 
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Találtatott a barlang nyilásában elsőleges fekvőhelyen, kb. 170 m 
mélységben, sárga diluviális agyagban. I. szint. 

12. Egyenes penge distális vége. Harántmetszetén háromszögletes. 
Szine egyenes középső órommal, a baloldali lap mállási kéreggel van 
födve; visszája egyenes, lapos. A jobboldali széle és a lekerekített vége 
kaparóretusokkal. Patina nélkül. Az anyag kékesszürke calcedon. Hosz- 
szúsága 38 mm, szélessége 24 mm, vastagsága 8 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvő helyen, kb. 0-5 m 
mélységben, alluviális fekete agyagban. I. szint. 

13. Prizmatikus pengetöredék. Az alap vastag, trapezoidalakú, 
distális vége letörött. Színe dupla, középső órommal, visszája lapos és 

homorú. Mind a két széle éles, finoman retusozott, 

a jobboldali széle az alap felé háromszögletes lap- 

pal tompítva van. A vékony oldalsó széleken át- 

tetsző. Sárgás patinával. Az anyag limnoguarcit. 

Josszúsága 39 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 

10 mm. 

Találtatott a mellső próbagödörben elsőleges 

fekvőhelyen, kb. 2-0 m mélységben, sárgásszürke 

diluviális agyagban. I. szint. 

14. Gyengén hajlott vékony hegy. Az alap- 

ján széles s itt baloldalt egy világosan látható 

csorbával befűződött fölfelé éles hegybe van ki- 

dolgozva. Színe lekerekített, domború, visszája la- 

pos és homorú. Mind a két széle erős oldalsó re- 

jobboldali árvéső. Ter- tusokkal. Patina nélkül. Az anyag kékesszürke 

mészetes nagyság. calcedon. Hosszúsága 61 mm, szélessége 23 mm, 

vastagsága 5 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvőhelyen, kb. 0-5 m mély- 

ségben, sárgásszürke diluviális agyagban. I. szint. 

15. Egyenes, keskeny begy vége. Az alapja felé széles, fölfelé 

mindinkább éles heggyé van kidolgozva. Szinét egy középső órom a 

keskenyebb legömbölyített jobboldali és a szélesebb, lapos baloldali 

lapra osztja. Mind a két oldalsó széle éles, erős retusokkal. Igy keve- 

set selymesen fényes. Az anyag kékesszürke calcedon. Hosszúsága 35 mm, 

szélessége 18 mm, vastagsága 5 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges helyen, kb. 2:5 m mélység- 

ben, sárgásvörös diluviális agyagban. V. szint. 

16. Pengeszerű jobboldali árvéső. (2. ábra.) Színe két ívalakú órom- 

mal, visszája lapos, igen gyengén domború. Az oldalsó szélek erősen 

megmunkálva, a felső széle sekély és homorú transverzális haránt- 

retusokkal. Hasonló szerszámokat a predmosti sorozatban is találni. 

2. ábra. Pengeszerű 
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MasSxa K. szerint ez a szerszám, azaz a fölső homorú széle, gömbölyű 

csontok kaparására szolgált. Helyenként patinával. Az anyag zöldes 

jaspopál. Hosszúsága 55 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 9 mm. 

Találtatott az előcsarnokban elsőleges fekvőhelyen, kb. 170 m mély- 
ségben, sárgásszürke diluviális agyagban. II. szint. 

17. Két oldalt durván megmunkált hegy, átmenet a babérlevél- 

alakú hegyekhez. Alul széles, szabálytalanul lekerekítve, fölfelé mind- 

inkább tompa hegybe kidolgozva. Mindkét oldal megmunkálva, a színe 

és visszája között a külömbség homályos. Selymes 

fénynyel. Az anyag kékes calcedon. Hosszúsága 

50 mm szélessége 32 mm, vastagsága 11 mm. 

Találtatott az előcsarnokban, elsőleges fekvő- 

helyen, kb. 0-5 m mélységben, sárgásszürke dilu- 

viális agyagban. I. szint. 

18. Rövid és vastag babérlevélalakú hegy. 

Alul széles, szabálytalanul lekerekítve, fölfelé mind 

inkább tompa hegybe kidolgozva. Mindkét oldalon 

megmunkálva. Színe erősen domború, visszája la- 

posan domború, kevés széles pattintásokkal. A széle 

köröskörül tompa és nyersen megmunkálva. Az 

összes élek gyengén lesúrlódtak. Erősen selymesen 

fényes. Az anyag kékesszürke calcedón. Hosszú- 

sága 53 mm, szélessége 32 mm, vastagsága 13 mm. 

Találtatott az előcsarnokban, elsőleges fekvő- 

helyen, kb. 170 m mélységben, sárgásszürke dilu- 

viális agyagban. II. szint. 

19. Ovaloid babérlevélalakú hegy. Alul szé- 

les, lekerekített, fölfelé hegyes. Mindkét oldalon 

megmunkálva. Színe kisebb, visszája nagyobb pat- 

tintásokkal; a pattintások helyenként tökéletlenek. — . , TS ; 3. ábra. Hosszú, kes- 
Széle köröskörül éles és finoman retusozott. SZÍ-  keny, babérlevélalakú, 
nén a mállási kéregből egy darabka megmaradt. hegy. Term. nagyság. 

Patina hiányzik. Az anyag kékesszürke calcedon. 

Hosszúsága 70 mm, szélessége 38 mm, vastagsága 12 mm. 

Találtatott a barlang nyilásában elsőleges fekvőhelyen, közvetle- 

nül az alluvium alatt, kb. 0-5 m mélységben, sárga diluviális agyag- 

ban. I. szint. 

90. Hosszú keskeny babérlevélalakú hegy. Alul és felül szabály- 

talanul lekerekített. Mindkét oldal megmunkálva, mérsékelten domború 

széles lapos pattintásokkal. Széle köröskörül éles, finoman retusozott s 

helyenként kicsorbult. Erősen selymesen fényes. Az anyag kékesszürke 

calcedon. Hosszúsága 73 mm, szélessége 31 mm, vastagsága 11 mm. 
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Találtatott az előcsarnokban, elsőleges fekvőhelyen, kb. 1-0 mély- 

ségben, sárga diluviális agyagban. II. szint. 

21. Hosszú, keskeny babérlevélalakú hegy (3. ábra). Lefelé és föl- 

felé tompa hegyben végződik. Mindkét oldal erősen megmunkált, mér- 

sékelten domború. Színe kisebb, visszája nagyobb pattintásokkal. Széle 

4. ábra. Hosszúkás babérlevélalakú 5. ábra. Hosszúkás babérlevélalakú 

hegy. Term. nagyság. hegy. Term. nagyság. 

köröskörül éles, szintén erélyesen megmunkálva. Zöldes patinával. Az 

anyag sötét calcedónjaspis. Hosszúsága 91 mm, szélessége 29 mm, 

vastagsága 10 mm. 

Találtatott az előcsarnokban, elsőleges fekvőhelyen, kb. 0-5 m mély- 

ségben, sárgásszürke diluviális agyagban. 

22. Hosszúkás babérlevélalakú hegy (5. ábra). Alul és felül egyfor- 

mán tompa hegyű. Mindkét oldal jól megmunkálva, gyengén domborúak, 

széles lapos pattintásokkal. Színe a visszájától jól megkülönböztethető. 
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Széle köröskörül éles, finom retusokkal, helyenként kicsorbítva. Selyme- 

sen fényes. Az anyag kékesszürke calcedón. Hosszúsága 109 mm, széles- 

sége 43 mm, vastagsága 11 ram. 

Találtatott a főfolyosó hátulsó szakaszában, elsőleges fekvőhelyen, 

kb. 0-5 m mélységben, sárgásszürke diluviális agyagban. I. szint. 

293. Hosszúkás babérlevélalakú hegy, igen gondosan megmunkálva, 

szabályos (4. ábra). Alul széles és tompahegyű, fölfelé mindinkább ki- 

hegyesedik. Mindkét oldal gyengén domború. Színe a visszájától jól 

megkülönböztethető. A pattintás helyenként tökéletlen. Széle körös- 

körül éles és finom retusokat tüntet fel. Patina nélkül. Az anyag ké- 

kesszürke calcedón. Hosszúsága 117 mm, szélessége 42 mm, vastagsága 

10 mm. 
Találtatott a főfolyosó hátulsó szakában, eredeti diluviális kultur- 

rétegben, kb. 05 m mélységben. I. szint. 

24. Hosszú, széles agymetrikus babérlevélalakú hegy. Lefelé tompa, 

fölfelé hegyes hegyben végződik. Mindkét oldal erélyesen megmunkálva. 

Színe mérsékelten domború, visszája majdnem teljesen lapos, számos 

széles lapos pattintással. Széle köröskörül éles, finom retusokkal. Pa- 

tina hiányzik. Az anyag igen világosan rétegezett calcedón. Hosszúsága 

125 mm, szélessége 48 mm, vastagsága 13 mm. 

Találtatott a hátulsó próbagödörben elsőleges fekvőhelyen, közvet- 

lenül az alluvium alatt, kb. 0-5 m mélységben, sárgásszürke diluviális 

agyagban. I. szint. 

25. Hosszúkás, igen gondosan megmunkált, szabályos babéralakú 

hegy. Alul széles lekerekített, fölfelé mindinkább kihegyesedik. Mindkét 

oldal jól meg van munkálva, gyengén domború. Színén a pattintások 

helyenként tökéletlenek. Széle köröskörül éles, finom retusokkal. Patina 

nélkül. Az anyag világosan rétegezett, kékesszürke calcedón. Hosszú- 

sága 128 mm, szélessége 42 mm, vastagsága 13 mm. 

Találtatott a főfolyosó hátulsó szakaszában, kb. 0-5 m mélység- 

ben, eredeti diluviális kulturrétegben. I. szint. 

Az itt leírt kőeszközök vízszintes elterjedésére nézve megjegyzendő, 

hogy a legtöbbet a nyilásban és előcsarnokban találtuk, azonkívül meg- 

lehetősen sokat a főfolyosó hátulsó részében, míg a mellékág egyelőre 

érintetlen maradt. 

A kőszerszámok függőleges elterjedését illetőleg mostanáig kevés 

tapasztalatot szereztem, mert az ásatások technikai okokból főképpen 

vizszintes irányban haladtak. Mindezek daczára a következő tényeket 

állapíthattam meg. A céltudatosan megmunkált kőszerszámok, neveze- 

tesen a babérlevélalakú hegyek, leginkább a diluvium felső szakaszában 

fordulnak elő, itt-ott azonban az alluviumban is leheteti találni. Az 

egyszerűbben megmunkált szilánkok az egész rétegkomplexumban meg- 
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lehetősen egyformán voltak elterjedve, legtöbbet találtunk 2—3 méter 

mélységben. 3 m-nél mélyebbre az ásatásokkal mostanáig még nem 

jutottunk. 

Összehasonlító tanulmányom mostanáig csupán a miskolci lele- 

tekre s azokra a tapasztalatokra terjed ki, melyeket Ausztriában tett 

tanulmányutamon szereztem. Kétségtelen vonatkozásokat a miskolci, 

predmosti és oloneci iparban találtam. 
Az egyedüli magyarországi összehasonlító anyag, a miskolci szakó- 

cák a szeletai eszközökkel majdnem teljesen egyeznek. Ez elsősorban 

a babérlevélalakú hegyekre vonatkozik. HERMAN 0. Miskolcon három 

typust külömböztet meg, hegyes mandulaalakút, széles mandulaalakút 

és háromszögű alakot. A Szeleta-barlangból kikerült összes babérlevél- 

alakú hegyek e hármas sorozatába egészen jól beleilleszthetők, amellett 

természetesen külömböző átmenetek és fokozatok is találhatók. De nem- 

csak a körvonalak, hanem az egész alak, az eszközök vastagsága, a 

tehnika és az anyag mindkét sorozatban teljesen egyezik. Ugyanezt a 

kisiparnál is találjuk. 

Fontos analogiákat találtam a piedmosti sorozatban is. E rend- 

kívül gazdag gyűjteménynek egynehány babérlevélalakú hegye alakra 

nézve egészen a szeletai darabokkal egyezik. A piedmosti sorozatban 

több olyan darabot is találni, melyek teljesen ahhoz a pengeszerű szúró- 

eszközhöz hasonlítanak, melyet a 16. szám alatt írtam le. A két lelet- 

hely kisipara, nevezetesen a kések, hegyek és vakarók szintén majdnem 

teljesen egyezők. 
Feltünő végre a hasonlatosság némely szeletai babérlevélalakú 

hegy és az oroszországi Olonec kormányzóságban talált szakóca között, 

melyet HERMAN Orró a miskolci solutréenról írt munkájában! az 5-ik 

oldalon képben közölt. 

IV. A Szeletában talált kőeszközök valódiságáról. 

Mint említettem, az 1907. évben talált kőeszközöket dr. OBERMAJER 

Hucó úr megvizsgálta és meghatározta. Ez alkalommal a kőeszközök 

közül több darabnak valódiságát kétségbe vonta és pedig a következő 

okoknál fogva. 

1. A szóban levő kőeszközöknél hiányzik a patina; ennek nyoma, 

ha legcsekélyebb mértékben is, föltétlenül meg kellene lenni. A dara- 

bok teljesen frissek és azt a benyomást teszik, mintha nemrég készül- 

tek volna. 

1 HERMAN 0. — Zum Solutréen von Miskolc. (Mitteil. der Anthropol. Ge- 

sellschaft in Wien. Bd. XXXVI.) Wien, 1906. 
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2. Az egyes darabok felületén teljesen hiányzik az egységes meg- 

munkálás a solutréeni technika értelmében. A felületeken észlelhető törés 

brutális, látni le nem pattintott, útban levő részleteket, melyeknek valódi 

paleolitos kőeszközöknél nem szabadna lenniök. 

A két említett oknál fogva OBERMAIER a" Seletában talált kőeszkö- 

zöknek egy részét inodern készílménynek tartja, míg a többi darabot 

valódi paleolitoknak minősíti. 

Én mindjárt megjegyeztem, hogy a bemutatott példányok fölött 

minden kétely alaptalan és pedig következő okoknál fogva : 

1. A Szeleta-barlangban végbement ásatások az én személyes 

vezetésem alatt történtek. Minden egyes kőeszköz föltalálása alkalmá- 

val pontos jegyzeteket készítettem arra nézve, hogy melyik ponton és 

milyen körülmények között találtatott az illető darab. A legtöbb darab 

elsőleges fekvőhelyen, érintetlen rétegekben feküdt s a mellett a kör- 

nyező rétegek megzavarását sehol sem észleltem. A főfolyosó hátulsó 

szakaszában számos kőeszköz feküdt, kb. 0-5 m mélységben, mésztufa- 

pad alatt, szálban levő kulturarétegben. A tárgyak nagy számban sze- 

meim előtt kerültek napvilágra és több eszköz a reájuk tapadt agyaggal 

brecsiaszerűen volt összeragasztva. Mostanáig a barlang kitöltésében 

közel 300 darab paleolitos kőeszközt találtam. Így tehát alkalmam volt 

számos paleolitot megfigyelni, miért is kizártnak tartom, hogy ennyi 

darab gyűjtése közben az esetleges csalást észre nem vettem volna, an- 

nál is inkább, mert OBERMAIER aggályainak következtében a következő 

1908. évben végzett ásatásokat kétszeres figyelemmel kisértem. 

2. Az ásatásokat hámori munkások végezték. Ezek közül a legtöbb 

nyugdíjas kincstári munkás, a szomszédos parasznyai köszénbányából 

és a diósgyőri vasgyárból. Az ásatások előtt ezeknek az embereknek 

fogalmuk sem volt paleolitos kőeszközökről. Csak mikor az első dara- 

bokat megtaláltuk, figyelmeztettem őket s hogy keresésre buzdítsam, 

minden darabért, még a legapróbb szilánkért is, 20 fillérnyi díjat igér- 

tem nekik. Kizártnak tartom, hogy munkásaim, a mint föltették, ebben 

az irányban megcsaltak volna. Ilyesmire legfőbb a retusokat nélkülöző 

szilánkoknál és töredékeknél lehetne gondolni; hogy lehet azonban fel- 

tenni, hogy ezek az emberek, melyeknek paleolitokról fogalmuk sincs, 

typusos solutréeni kőeszközöket készítettek volna? Ilyesmihez ügyesség, 

de mindenekelőtt a solutréeni typus ismerete szükséges. És ha mind- 

ezek birtokában is lennének, alig hihető, hogy érdemes lett volna bapér- 

levélalakú hegyeket, darabját 20 fillérért készíteni. Kívülem és munká- 

saimon kívül, tudtommal a barlangban senki sem tartózkodott s a mint a 

munkaidény befejeződött, a barlang elzáratott és hatóságilag őriztetett. 

3. HERMAN Orró sorozatában olyan darabokat is találunk, melyek 

teljesen egyeznek a Szeletában talált és modern készítményeknek neve- 



536 Dr KADIÓ OTTOKÁR 

zett leletekkel. Azok is ugyanabból a kékesszürke calcedonból készültek, 

kinézésük szintén egészen friss és azokon is hiányzik a patina. Mellé- 

kesen megemlíthetem, hogy a Szinva jobb partján, a Puskaporosi bar- 

lang fölötti fülkében szintén próbaásatásokat végeztem. Itt három paleoli- 

tos töredéket találtam, az egyik részben retusozva van s mindegyik a 

Szeletában talált állítólag hamisított darabra teljesen hasonlít. Ezek 

szerint Hámor és Miskolc vidékén három különböző pontról ismerünk 

paleolitos kőeszközöket s mindegyiken a rendes valódi paleolitok mel- 

lett állítólag modern készítmények is találtattak volna. Mégis csak külö- 

nös, hogy a nevezett vidék ennyire hamisított paleolitos kőeszközökkel 

el lenne árasztva! Kinek állana érdekében a Szeletában talált szép 

paleolitok sorozatát hamisítványokkal gazdagítani? 

OBERMAIER úr biztosan a francziaországi és belgiumi klassszikus 

paleolitos lelethelyek viszonyaira gondolt. Ezeket a helyeket évente 

specialisták és paleolitos régiségeket kedvelő utazók keresik föl és egész 

sorozatokat vásárolnak, egy szóval a paleolitokkal itt üzletet űznek. 

Ilyen körülmények között itt is úgy, mint archeologiai tárgyak bevásár- 

lásánál egyáltalában, az ember gyakran csalásnak van kitéve s így ért- 

hető, hogy az arheologusok paleolitos tárgyak vizsgálatánál ezt a szem- 

pontot szem előtt tartják. 

Arról teljesen meg vagyok győződve, hogy OBERMAIER úr a szeletai 

paleolitok megitélésében tévedett, mikor ezeknek egy részét modern 

készítményeknek nyilvánította. Az illető kőeszközök tényleg teljesen 

frisseknek látszanak, nincsen patinájuk és egynehány babérlevélalakú 

hegy annyira szabályosan és művésziesen van megmunkálva, hogy az első 

darabok megtalálásánál a diluviális ember ügyességét valóban bámultam. 

Így tehát értem, ha valaki az első percben kételkedik. Ez a kétkedés 

azonban csak addig jogosult, míg a tárgyakat magukban vizsgáljuk. 

A mint azonban a többi tényt, nevezetesen a fönt említett előfordulási 

viszonyokat is tekintetbe vesszük, minden további kétkedés helytelen. 

Minthogy úgy láttam, miszerint ÖBERMAIER úr bennem, mint a ki 

a prehistoriai ásatásokban kezdő, nem bízik, meghívtam őt az 1908. évi 

tavaszi ásatásokhoz. Bár OBERMAIER látogatását megigérte, ugyanabban 

az időben fontos kutatásokkal lévén elfoglalva, legnagyobb sajnálatomra 

magyarországi utazásáról lemondott. Azonban még nincs késő. A bar- 

lang kitöltésének jó része még érintetlenül maradt s minthogy kilátá- 

som van az ásatásokat még folytatni, OBERMAIER úrnak újból alkalma 

nyilik a szeletai paleolitok előfordulásáról meggyőződni. Örvendetes 

lenne, ha más specialista is, ki a szeletai ipar iránt érdeklődik, hasonló 

látogatásra tökélné el magát." 

1 Hámor község határában, melyben a Szeleta-barlang van, Lillafüred 

nyaralótelep épült. Lakást és ellátást a kincstári vendéglő nyujt. 
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Talán időszerűtlennek látszik olyan ellentéteket nyilvánosságra 

hozni, melyeknek az irodalomban eddig nyoma sincs. Szükségesnek 

találtam azonban ezt addig megtenni, mielőtt a Szeleta-barlangot telje- 

sen kiürítettük volna, hogy így az összes föltevés közvetlen fölülvizsgá- 

latához alkalom nyíljék. 

Mielőtt ebben az irányban további kutatások történtek volna, meg- 

kisérlem az állítólag gyanús kőeszközök patinahiányát és a megmun- 

kálásnak sajátságos voltát a következőkben megmagyarázni. IE kérdések 

fölött sokat elmélkedtem s ezekről szélesebb körben is tárgyaltam. 

Az 1907. évi paleolitos kőeszközöket wieni tartózkodásom alatt SZoMBATHY 

JózsEF kormánytanácsos úr is látta. Akkoriban látszólag OBERMAIER né- 

zetét osztotta, valódi nézetét azonban az a levelezőlap tartalmazza, 

melyet közvetlenül a megvizsgálás után, 1908 II./10-én HoERNES MóRIc 

tanár úrnak küldött! s melyben a következőket olvassuk : 

Dr. Kapió scehlieBt heute seine paláolithische Studien bei uns, die 

eigentlich als ein 12 stündiges Privatissimum Dr. Obermayers aufgefast 

werden können. Hin gut patiniertes Feuersteinmaterial mit sehr mage- 

ren Solutréencharakter und ein Dutzend gut geformte Solutréenspitzten, 

aber ohne jede Patina und mit atypischen Flüchtigkeiten der Bearbei- 

tung Dazu genaueste Grabungsaufnahmen u. s. w., 

Ugyanerről a tárgyról Masra KÁáRoLY igazgató és HERMAN OTTÓ 

igazgató bővebben nyilatkoztak és pedig mindketten OBERMAIER nézetei 

ellen. Mind a két úr abban egyezik meg 8 ez az én erős meggyőződé- 

sem is, hogy az illető kőszerszámoknál úgy a patinahiány, mint a felü- 

letek sajátságos megmunkálása is a kőzet természetétől függ. Ezt be- 

hatóbban óhajtom tárgyalni és pedig mind a két kérdést külön-külön. 

A patina kérdéséhez. E czím alatt HERMAN O1iTró ezt a kérdést a 

bükkvidéki paleolitikumra vonatkozó összefoglaló munkájának 32-ik olda- 

lán behatóan tárgyalta. Itt egy pontos definiciót találunk arra nézve, 

mit értünk a patina alatt; ez TÖRÖK AuRÉL-tól származik s így hangzik : 

Bin jeder frische Bruch verursacht an einem Gestein eine mehr oder 

minder glanzlose, also mehr matte Oberfláche mit der Zeit bekommt 

diese Oberfláche einen Glanz oder eine Glasur (lustre, vernis), wodurch 

man einen alten Bruch von einem frischen sofort unterscheiden kann. 

Dieser Glanz wird teils den chemischen Agentien, teils Reibungen der 

Oberfláche mit der Umgebung zugeschrieben., 

Ezen definicióhoz egy másodikat sorolok, mely FoRRER RóBpERT-tól 

ered ? s így hangzik: Die natürliche Farbkruste, welche sich auf Stein, 

1 HERMAN 0. birtokában. 

2 FoRRER R. — Reallexikon der prühistorischen, klassischen und frühchrist- 

lichen Altertümer. Mit 3000 Abbild. Berlin. 
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Glas, besonders aber auf den Metallen bei lángerem Liegen in der 

Luft, in der Erde, im Wasser u. s. w. bildet, nennen wir Patina. Sie 

ist grölbtenteils ein Produkt der Zersetzung der ursprunglichen Ober- 

fláche, die sich besonders in Verfárbung der Oberfláche üáubert.) 

A patináról általában, de különösen a miskolci és hámori kő- 

eszközök patinájáról HERMAN Orró a fent idézett munka 33-ik oldalán 

a következőket állítja: cWenn wir nun den Begriff dessen, was — Pa- 

tina — bedeuten soll, feststellen wollen, so stehen wir einer ganzen 

Reihe vcn Abstufungen gegenüber, deren Grenze mit einer Art von 

Hauch beginnt, der uns besagt, dab eine Bruchflüche nicht frisch ist, — 

und mit dem endet, was die französischen Forscher mit dem Ausdrucke — 

cacholong — bezeichnen, was; das ganze Artefakt durehdringt; von den 

Krusten und Auslaugungen gar nicht zu reden.v Azután valamivel 

tovább: cDer frisehe bruch kann auch glünzend sein, und dann durch 

Patinierung, besonders Reibung, matt zu werden. Hinsichtlich der Arte- 

fakte aus Chalzedon und seinen Variáteten der Umgebung. von Miskolc, 

inklusive Szeleta, steht es fest, dab sie keine absolut frische Brüche 

oder Absprengungen zeigen, dab aber die Patinierung bei einigen Stü- 

cken eine denkbar minimalste, oft sehwer konstatierbare ist, was auf 

zwei umstünde zurüeckgeführt werden kann, und zwar darauf, dab die 

Artefakte seit dem Diluvium dem 6 Hinflusse der Witterung entrückt 

waren, ferner darauf, dab ihr Materiale zu den Halbedelsteinen gehört, 

welche den patinierenden Hinflüssen gut wiederstehen. Zum Schlusse 

sei noch bemerkt, dab es auch —  patinierte —  Artefakte aus der 

Szeleta gibt, wie es scheint, besonders jene, die in oder in der Nühe 

der Kulturschichten gefunden wurdenv. 

Ugyanezt a nézetet MASxka KÁROLY is osztja. A piedmosti kőeszkö- 

zöknek legnagyobb része sárgásbarna tűzkőből készült. Ebből az anyag- 

ból készült tárgyaknak fehér patinájuk van; MasSkaA azonban mutatott 

nemesebb kőzetből készült darabokat is, melyeknél hiányzott a patina. 

De nemcsak az anyag, hanem mindazok a viszonyok, melyek között 

bizonyos tárgyak konzerválódtak, a patinaképződésre nagy befolyást 

gyakorolnak. Hogy ezt bebizonyítsa MASka, olyan tűzköveket mutatott, 

melyek a földön hevertek; az egyik oldal, a mely fölfelé volt fordítva 

és a levegő befolyásának ki volt téve, fehér volt, tehát patinálva, a má- 

sik, s föld felé fordított oldal pedig majdnem változatlan sárgásbarna 

maradt, minthogy a levegő hatásának kevésbbé volt kitéve. 

Ha most az előbbi definiciók értelmében a Szeleta-barlangból 

kikerült paleolitos kőeszközöket megitéljük, akkor arról fogunk meg- 

győződni, hogy ezek az általános meghatározások a szeletai speciális 

esettel teljesen egyeznek. Az összes OBERMAIER által modern készít- 

ménynek tartott tárgyak calcedonból, tehát egy nemesebb kőzetből ké- 
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szültek, a többi kőeszköz anyaga, kivéve azokat, melyek obszidiánból, 

guarcitból és hasonló ellenálló kőzetből készültek, patinálva van. Ebből 

a körülményből tovább következik, hogy a paleolitos tárgyak megitélésé- 

nél a patina nem szolgálhat feltétlenül biztos ismertető jelül, mert a 

patinaképződés, mint láttuk, úgy az anyag mineralogiai sajátságaitól, 

mint ama körülményeitől függ, melyek között valamely kőeszköz konzer- 

válódott. 

A technika kérdéséhez. Nemcsak a patina hiánya, hanem a meg- 

munkálás módja is a kőzet sajátságaitól, nevezetesen ennek sztrukturájá- 

tól függ. Erre vonatkozólag ismét HERMAN Orró munkájának 32-ik olda- 

lán a következő találó megjegyzéseket olvassuk: xDie fernere Ver- 

gleichung ergibt, dab besonders der graue, graubláúliche Chalzedon es 

war, den der Palüolitharbeiter um Miskolc besonders bevorzugt hat, 

was zum Teil gewis auch der leichten Spaltbarkeit, als Folge der 

Schichtung, zugesehrieben werden kann. 

Wenn man nun annimmt, das Chalzedon und seine Variüteten 

als Produkt der Geysir, also aus dem Wasser abgesetzt sind, so ist 

schon in diesem Umstande die — schieferige Schichtung — enthalten, 

welche dann in der technischen Behandlung vielfache Folgen hatte. Es 

liegt ja auf der Hand, dab Sehiefer einen anderen Bruch zeigt als 

Granit, und es ist nur natürlich, dab paláolithisehe Artefakte aus ge- 

sehichtetem Chalzedon statt den dem Flint entsprechenden klassisech 

conchoiden Schlagmarken. wie SOCHAFARZIK anführt —  flachmuschelige 

splitterige Brüche — zeigen, ja wenn die Sprengung die Gesteins- 

schichten in die ÖOuere trifft, selbst staffelförmige Brüeche entstehen 

können, wie dies bei einigen sehr deutlieh gesehiehteten Objekten der 

Szeletahöhle reinerzeit des nüheren beschrieben werden wird. 

Diese Untersuchung dürfte den Beweis liefern, dab bei der feineren 

Beurteilung paláolithiseher Artefakte die genaueste petrographisch — 

mineralogische Bestimmung nicht zu umgehen ist, weil sie, abgesehen 

von allem anderen, auf den technischen und formellen Teil ein oft 

entsheidendes Licht wirtft. 

MASgA KÁRoLY a szóban levő kőeszközök megmunkálásában semmi- 

féle rendellenességet nem lát, a mi a solutréeni technikának ellent- 

mondana. Az ősember a patkós töréseket és útban levő egyenetlensége- 

ket, melyek alapján ORERMAIER az illető darabokat hamisítványoknak 

nyilvánította, azon egyszerű oknál fogva hagyta meg, hogy nem álltak 

útjában. 

Azt hiszem, hogy az OBERMAIER értelmében történt sajátságos meg- 

munkálást szintén nem vehetjük feltétlenül biztos kriteriumnak a paleoli- 

tos kőeszközök megitélésénél. Hisz a szóban levő sorozatban éppen 

ORBERMAIER fölismerte a solutréeni typust; ebből látni, hogy eme tár- 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 36 
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gyakon feltétlenül föl lehet ismerni a typust, csakhogy az utóbbi nem 

felel meg teljesen a solutréeni typusnak. Most az a kérdés, vajon min- 

den iparnak, mely a solutréeni időszakból való, okvetlenül minden rész- 

letben meg kell egyeznie? Úgy hiszem, nem. Ilyesmiről csupán ott lehet 

szó, a hol prebistoriai telepek közel voltak egymáshoz, a hol az embe- 

rek folytonos érintkezésben voltak, ugyanazt az anyagot használták és 

a hol a megmunkálási szokások az összes szomszédos telepeknek közös 

tulajdonává váltak. A" mint azonban embercsoportok vándorlás, vagy 

valamely más természeti úton elkülönültek, mint a hogy ez valószinű- 

leg a miskolci és hámori embernél is történt, hosszabb izolációk foly- 

tán a megmunkálás szokásai és az ipar eredeti jelleme is változott. 

Ebben a tekintetben Krapinára utalok, a hol hasonló viszonyokat 

találunk. Az ipar jelleme itt sem teljesen tiszta, a mi elsősorban a 

rendelkezésre álló anyagtól (görgeteg a Krapinica patakból) függ, de 

talán a kőeszközök elkészítésében is valamelyes más eljárás volt szoká- 

sos. Azt hiszem tehát, hogy a szeletai köszerszámokon észlelt állítólagos 

rendellenes megmunkálásból, a mennyiben azok a solutréeni typusnak 

teljesen meg nem felelnének, még nem szabad arra következtetni, hogy 

azok modern készítmények. 

1909 május 10. 

MEGJEGYZÉS DE GAÁL ISTVÁN ÚRNAK 

, A MAROSVÖLGYI HARMADIDŐSZAKI SÓAGYAG DÉVA 
MELLETTI ELŐFORDULÁSÁRÓL" CÍMŰ CIKKÉRE. 

Dr. KoRmos Tivapax-tól. 

Gaár Isrváx dr. tisztelt barátom fönti értekezésében (Földi. Közl. 

XXXIX. köt. 330. I.) a következőket olvasom: xdJellegét (t. i. a kékes 

iszapét) leginkább vizi növények szenesedő törmeléke, valamint a követ- 

kező mollusca fauna adja meg : 

Helix lutescens, Rssm. (gyéren). 
Planorbis cornu, BRowGw. (nagy mennyiségben). 

( spirorbis, L. juv. (ritka). 

Valvata anltigun, Sow. (igen gyakori). 

E legutóbbi faj, melynek meghatározását dr. Soós Lasos kedves 

barátomnak köszönöm, különös figyelmünkre érdemes zoogeografiai 
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szempontból. Eddig ugyanis csak Nyugat- és Közép-Európából s külö- 

nösen a bajor HElő-Alpok nagy tavaiból volt ismeretes. Hazánkra 

nézve teljesen új." 

Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy a Vulvata antigua 

Sow. Magyarország faunájában nem új. Első izben (1905-ben) én mu- 

tattam ki Balatonederics faunájából," a hol Győkrrv JEvő 2 példányt 

gyűjtött belőle; másodizben pedig ugyancsak én említem a fejérmegyei 

Sárrétről,? a tőzeg alatti pleisztocénkorú tóiszapból, amelyben ez az 

érdekes faj nem ritka. A dévai, nem kevésbbé érdekes lelet, tehát sor- 

rendben a harmadik adat az irodalomban a V. entiguu, Sow. magyar- 

országi jelenlétét illetőleg. 

Nem fosztanám meg GAÁL dr. urat vélt elsőbbségétől, de mint- 

hogy a V. antigua, Sow. hazai előfordulása zoogeografiai szempontból 

csakugyan rendkívül nevezetes és ez a faj pleisztocén tanulmányaim 

egyik fontos bizonyítéka, közlésének prioritására magam tartok igényt — 

annál is inkább, mert első közlésekor a faj leírását is adtam. 

BUDAPEST GEOLOGIÁJÁHOZ. 

Ujabb adatok az óbuda-ujlaki ( kiscelli) fönnsik pleisztocén faunájának 

ismeretéhez. Az óbudai Mátyáshegy keleti lejtőjén elterülő fönnsik pleisztocén 

üledékeinek faunája geologusaink közül már nem egyet foglalkoztatott. Az 

ottani mésztufába zárt gerinces maradványokat a mult század közepetáján 

PETÉNYI SALAMON, KuBINYI FERENC és PETERs KÁáRoLY tanulmányozták, míg a 

puhatestűek közül néhányat ( Puludina impura (?), Limneus vulgaris, L. gluti- 

nosus,. Helix hispida, Pupa dolium) — úgy látszik FRrIvarpszkY IMRE meg- 

határozásai nyomán — elsőnek SzaBó JózsEr említ.? 

E mésztufa rétegek települési viszonyaival ujabban behatóan dr. KocH 

ANTAL t foglalkozott s ezekről az ő észlelései olyan pontos adatokat szolgál- 

tattak, hogy azokat ujabbakkal pótolnunk alig lehet. 

A mésztufa fölső rétegeiben s különösen a legfölső mésziszaprétegben 

gyűjtött puhatestüek jegyzékét azonban ez év november havában PÁvax-VaJwa 

1 TI. Pótlék a Balatontóban és környékén élő puhatestűek felsorolásához. 

Balat. tud. tanulm. eredményei. II. köt. 1. rész. Pótlék 10. lap. 

2 A fejérmegyei Sárrét geologiai multja és jelene. Balat. tud. tan. eredm. 

I. köt. 1. rész, paleont. függelék. 54. Il. (1909.) 

3 Pest-Buda környékének földtani leírása. 20. 1. Természettud. pályamunkák. 

Kiadja a m. tud. Akad. 4. kötet 1858. 
4 A kiscelli párkánysík geologiai szelvényének mintája. Földtani Közlöny 

XXIX. köt. 33—37. 1. 1899. ; 

36" 
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FERExc tanárjelölt úr társaságában tett kirándulásom alapján most meglehető- 

sen kiegészíthetem. 

Kocn jelzett munkájában az alábbi fajokat közli: 

Bithyjnia tentaculata L., Bithyjnia ventricosa GRAax. var. inflata HANS., 

Timnaea (Gulnaria) ovata DRap. var. Pulszkyjana HaAzaYv.. L. ovata var. Jano- 

viensis Czess., L. ovata var. hasta Cuess., L. ovata var. fluminensis CLEss., 

L. (Limnophysa) palustris DRap., Planorbis (Tropodiscus) marginatus DRAp., 

Succinea (Lucena) oblonga DRap., Helix (Tachea) nemoratis L., II. (Fruti- 

cicola) hispida L., Bulimus (Chondrula) tridens Mürnn. Pupa (Torguilla) fru- 

mentum Dnep., P. (Torguilla) frumentum var. curta KüsrER., P. (Orcula) do- 

hum Dne. 
Ezzel szemben nekem következő faunát sikerült a legfelső mésziszapból 

összegyűjtenem : 

1. Zonitoides nitida Mütnc. r. (ritka). 

2. Vallonia pulchella v. enniensis GRDER. gy. (gyakori) 

3. Eulota fruticum Mütnn. r. 

4. Striatella striata v. costulata C. Prk. gy. 

5. Tachea vindobonensis FÉR. Tr. 

6. Chondrula tridens Münt. r. 

x7. Torguilla fraunentum DRe. gy. 

8. Vertigo amtivertigo DRe. rr. (igen ritka) 

9. Cochlicopa lubrica MütLn. rr. 

10. Amphibina Pfeifferi Rossm. r. 

Xx11. Lucena oblonga DRe. gy. 

12. a fj v. agonostoma K. r. 

13. Carychium minimum Mütnn. Tr. 

14. Radic ovata Dep. gygy. (igen gyakori) 

15. c a — lagotis ScHk. gy. 

16. a a yanoviensis ÜLESS. Tr. 

x17. Limnophysa palustris v. turricula HExnp. gy. 

18. Physa fontinalis L. Tr. 

x19. Tropidiscus umbilicatus MüLnn. gygy. 

90. Gyrorbis spirorbis 1. Tr. 

21. Armiger nautileus 1. r. 

22. Hippeutis complanatus 1. gy. 
x23 Bithynia tentaculata L. gygy. (f. compressa, r. £. elongata, r.) 

Ebből a fajból két torzalakot is találtam. 

24. Valvata cristata MüLnn. gy. 

A X-gal jelzett fajok KocH fölsorolásában is szerepelnek. 

A Tachea nemoralis előfordulását e helyen nem tartom valószínünek 

úgyszintén a SzaBó említette Amphipeplea  glutinosa L.-ét sem. Az előbbi 

alatt minden bizonynyal a Tachea vindobonensis, utóbbi alatt pedig kétség- 

telenül a Radix ovata nagyobb, felfujt példányai értendők. 
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E mészképződések s így a bennük foglalt puhatestű fauna pleisztocén 

korát a mésztufában régebben talált fephas o primigemius Brum. Rhinoceros 

tichorhinus FISCHER és Megaceros euryceros Aldr. maradványok tanusítják. 

Dr. KoRMos TIvADAR. 

Tsernozjom, rendzina és podzolos talajtipusok előfordulása Buda- 

pest környékén. Szentendre környékén a Pizmány-patak mindkét oldalán 

amfűbolos andesittufán vékonyabb-vastagabb rétegben fekete agyag található. 

E talajféleség egész habitusa a tsernozjomtipusnak felel meg s bár lokális 

képződmény, előfordulása sajátos. 

A budai hegység meszein és dolomitjain, főleg a tetőkön, porszerű fekete 

talajt találunk néha több, máskor kevesebb kőtörmelékkel. E talajféleség kelet- 

kezését és elhelyezkedését illetőleg Oroszlengyelország Visztula mentén elő- 

forduló crendzina, talajtipusával azonosítható. 

A budai hegység apróbb medencéiben, előforduló löszterületek felső 

talaja a lankás lejtőkön vagy sikabb területeken világosabb barnásszürkébe 

hajló, porszerű anyag, mely rendszerint nem nagy vastagságú, mész sze- 

gény, szárazon lazább talajféleség. Közvetlen alatta 20—30 cm mélyen sárga, 

vöröses agyag alsó talaj van, melyet azután lösz- vagy homokkő követ az 

altalaj mélyebb részeiben. 

A Duna balpartján elterülő nagy homokterület erdős részein a feltalaj 

ismét szürkés színü, mészszegény, melyet sekély mélységben az altalajban 

vörös homok követ. j 

Mindkét területen, — ha szántóföld az a talaj —, általános szürke színét 

vörös és fehéressárga foltok tarkítják a fölületen. 

E talajkialakulás podzolos jellegű. A föltalaj gyengén vagy erősebben 

podzólos homok, agyagos homok, homokos agyag stb. Az altalaj corterde,; 

Steppeerdő területekre jellemző e talajalakulás. 

Legtipusosabb a Duna jobbparti részen Piliscsaba—Tinnye környéke, a 

balparton a Kerepes—Isaszeg— Gödöllő környéki erdős terület. 

Timzó. 

A GEOLÓGIA HALOTTAT 1909-BEN. 

A lefolyt esztendőben bőven aratott a halál fagyos keze szaktársaink 

körében. Így a tavasz folyamán elveszítettük vagysúgr Böckn Jánost, a m. kir. 

Földtani Intézet nyugalmazott igazgatóját, a ki Társulatunknak egykor elnöke, 

s 1901 óta tiszteletbeli tagja volt. Az ősz ismét szomorúan köszöntött be hoz- 

zánk, mert ekkor GüLL Vitmos, m. kir. agrogeológus, Társulatunk másodtitkára 

hagyott itt örökre bennünket. A bányászat terén SzELLEmY Gézát, a kitünő 

bányageológiai írót, s a népszerű geológia terén SzTERÉNYI Hucó dr. tanárt, a 

könnyű tollú természetrajzi írót gyászoljuk. 
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A külföldi geológusok sorából elveszítettük HuDLEsSTox WILFRID és SEELEY 

HaxRY GovIER világhírű angol tudósokat, BREzisa ARxiszrinEst, a jeles osztrák 

mineralógust, MATrTEucci VIKTOR RAFAEL olasz vulkanológust, s ezenkívül szá- 

mos jeles geológust és paleontológust. 

Elhunyt szaktársaink eletrajzát s munkásságát a következőkben ismertetjük. 

xx 

Bernard Meyners Henrik angol paleontológus 1853 november hó 29-én 

született Cambridgében. Kezdetben matematikát tanult, majd zoologiával fog- 

lalkozott. A nyolcvanas években Moszkvában tartózkodott, s 1888-ban Jénába 

ment HAEckEL tanár mellé biológiai tanulmányok céljából. Később paleontoló- 

giával foglalkozott. Meghalt 1909 januárius hó 4-én Londonban. 

Művei közül fölemlítjük a következőket: 1892-ben publikálta .The 

Apodidaes című monografiáját; 1893-ban a Nature-ben jelent meg 

Trilobites with Antennae at last című tanulmánya, 1894-ben a 

Geological Magazine-ben -Systematic Position of the Trilo- 

bites, értekezése; 1895-ben The Zoological Position of the Trilo- 

bites (Science Progress), 1897-ben Fossil Apodidae (Natural Science), s 

On the Affinities of the Madreporian genus Alveopora with the Pa- 

laeozoic [r/avositidae (Journ. Linnean Soc. Zool.). 

1894-ben a British Museum-ban az élő és kövesedett korálok tanulmá- 

nyozásához fogott s 1907-ig BERwagD a következő részeket dolgozta fel a 

Bxook-féle Katalógusban: vol. II. of the Catalogue (begun by Mr. BRoor) 

on the Turbinaria and Asfracopora, vol. III. On the Montiporinae, vol. IV. 

On the Goniopora, vol. V. On the Porites (Indo Pacific), vol. VI. On the 
Porites (West-Indies) and (roniopora. 

Brezina Arisztides dr., a bécsi természettudományi udvari múzeum 

ásvány-kőzettani osztályának nyugalmazott igazgatója ez év május hó 25-én 

meghalt. 

Bnrrzisa 1848 május hó 4-én Bécsben született; 1866-tól kezdve a bécsi 

egyetemen matematikai és fizikai tudományokat hallgatott, 1868-ban Berlinbe 

ment, hol Rosx Guszráv krisztallografiai előadásait hallgatta. A doktori címet 

1872-ben Tübingában szerezte meg. 1874-ben a bécsi egyetemen a krisztallo- 

grafia magántanára lett s később gráci tanár. 1885-ben az udvari múzeum 

mineralógiai és petrografiai osztályának a vezetését vállalta magára, s ezt 

1896-ig vezette is, a mikor nyugdíjba lépett. Nyugalomba vonulása után 

1898-ban a Wiener Urania igazgatója lett. Számos krisztallografiai mun- 

kája közül legfontosabb: Untersuchungen an homologen und iso- 

meren Reihensv, melylyel a bécsi Tudományos Akadémia BAUMGARTNER- 

díját nyerte el. Foglalkozott a meteoritekkel is, azonban nagy munkája, 

melyet ConEwxnel együtt megkezdett: Die Struktur und Zusammen- 

setzung der Meteoreisen erlüutert durch photographische Ab- 

bildung geüátzter Schnittflüchens teljesen még nem jelent meg. 

BxEzisa összes munkáit a Verhandlungen d. k. k. Geologisehen Reichs- 
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anstalt 1909. évi május 31-iki 8. számában a 181- 187. oldalakon HLAwaTscH 

meleg emlékezés kiséretében közli, s így a munkái iránt érdeklődő szakemberek 

ott kimerítő jegyzéket találhatnak. BREzrsa a bécsi cs. kir. földtani intézetnek 

1865 óta levelezője, s számos más osztrák s német társulat tagja volt. 1890 ben 

az Orosz Mineralógiai Társulat, 1896-ban pedig a Mineralogical Society of 

Great Britain tiszteleti tagjává választotta. BREzrsa sokoldalú szellem volt, 

a ki szaktanulmányain kívül a népnevelés terén is eredményes működést 

fejtett ki. Mi magyar szaktársai is őszintén osztozunk a részvétben, mely 

BnRezrsa halálával az osztrák szakköröket érte. 

Cornu Felix dr., a leobeni bányászati főiskola adjunktusa s magán- 

tanára, Társulatunknak az idén megválasztott tagja, ez év szeptember hó 23-án 

Grázban súlyos idegbajban meghalt. A fiatal tudós Cogwsu Gyura dr. egyetemi 

tanár fia volt, s Prágában született 1882 december hó 26-án. Gimnaziális ta- 

nulmányait Prágában és Leitmeritzben végezte, 1902-ben a bécsi egyetemre 

került, a hol mineralógiai és kémiai tárgyakat tanult. Fényesen letett szi- 

gorlatai után 1906-ban doktori diplomát szerzett és 1907-ben a leobeni fő- 

iskola mineralógiai tanszékének az asszisztense lett. Számos tudományos 

munkája között legbecsesebbek a kolloid-kémia köréből írott értekezései, s 

főkép azon tanulmányai, melyek a kőzetmállással s a talajképződéssel foglal- 

koznak. Utolsó munkája a .Comptes rendus de la premiére conférence inter- 

nationale agrogéologigues (Budapest 1909 ) hasábjain látott napvilágot (123— 130. 

old.) a következő címen: Die heutige Verwitterungslehre im 

Lichte der colloidehemie.5" Cokwsu e munkáját élőszóval is előadta 

Budapesten, az I. nemzetközi agrogeológiai értekezleten, melynek április 14-től 

24-ig tartó vitáiban élénk részt vett. Sajnos, hogy ez volt utolsó szereplése, 

mert nemsokára elméje homályba borult, míg végre a halál véget vetett szen- 

vedéseinek. 
Böckh János (1840 1909). F. évi május hó 12-én délután szomorú 

menet indult ki a m. kir. Földtani Intézet Stefánia-úti palotájából. A verőfényes 

tavaszi napon sétáló közönség részvéttel tudakolta, hogy kit kisér örök útjára 

az a menet, melyben miniszterek, titkos tanácsosok, a magyar tudományos- 

és iparvilág előkelő és egyszerű munkásai olyan meghatottan haladtak egy- 

más mellett. NaGYsÚRI BöcgH Jánost, a m. kir. Földtani Intézet nyugalmazott 

igazgatóját temették abból a fényes csarnokból, melynek tégláit egy ember- 

öltőn át, a magyar geológusok kicsiny táborának az élén, olyan nehéz küz- 

delmek árán hordotta össze. 

Ha visszaemlékezünk az 1868. évre, a mikor a m. kir. Földtani Intézet 

a Magyar Nemzeti Múzeum szívességéből egy keskeny előszobában húzódott 

meg, s ha nézzük ma a Földtani Intézet fényes múzeumát, melynek az értéke 

egy millió koronán felül van és könyvtára 20,000 kötet szakkönyvével 250,000 

korona értéket képvisel; s ha látjuk azt a tekintélyes geológusi kart, mely az 

elhunyt koporsóját követi: könnyen megérthetjük, hogy miért az a nagy rész- 

vét, mely BócgH Jáwsos temetésén megnyilatkozik. 

Böcgn Jáwsos 1840 október hó 20-án Pesten született. Atyja Böckn 

ADALBERT somorjai orvos volt. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban végezte 
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s 1855—1858 között a kremsi mérnökkari iskola növendéke volt Majd Selmec- 

bánya hirneves bányászati akadémiájába ment, melyet GESELL SÁNponral együtt 

1862-ben el is végezett. 1864-ben az alsóausztriai Reichenauba nevezték xi 

bányatisztté, majd a bécsi es. kir. birodalmi földtani intézethez osztották be, 

s Eger, Putnok, Monok s Mezőnyárád vidékének térképezésével bizták meg. 

1869-ben az újonnan fölállított m. kir. Földtani Intézet segédgeológusa, majd 

1882-ben ennek igazgatója lett. Igazgatósága alatt kapta az intézet mai palo- 

táját, melyet 1900 május hó 29-én DaRányr IGwác földmívelésügyi miniszter 

nyitott meg I. FEREwc-JózsEr magyar király jelenlétében. Ez alkalomból BöcrH 

János páratlan ékesszólásával több mint egy óra hosszáig kalauzolta hazánk 

előkelőségeit a múzeumban. Böcgn János Burópa legképzettebb geológusai közé 

tartozott, a ki számos nagy munkát írt a Déli Bakonyról, a Mecsek-hegység- 

ről, s a Krassószörényi Magas-hegységről. Maradandó érdeme a petróleum- 

kutatások megindítása ő jelölte ki a máramarosvármegyei Szacsalon azt a he- 

lyet, melynek 500 m fúrásából 1896 október havában magasra szökkent az első 

magyar petróleum. Bőcgn 1908 július hó 24-én nyugalomba vonult, s ezután a 

krassószörénymegyei kréta-fauna földolgozásával foglalkozott ; míglen 1909 május 

hó 10-én kihullott kezéből a toll, s örökre elszenderült. Temetésén impozáns 

érszvét nyilvánult. Ravatala fölött a m. kir. Földtani Intézet nevében IGLÓI 

Szosracn Tamás királyi tanácsos-aligazgató, a Magyar Tudományos Akadémia 

megbizásából Lóczy LaJos dr. egyetemi tanár, földtani intézeti igazgató, s a 

Magyarhoni Földtani Társulat képviseletében Kocn Awrar dr. egyetemi tanár- 

elnök tartották a gyászbeszédet. Nagyszámú tisztelője azután gyalog kisérte ki 

a nagy tudóst a kerepesiúti temetőbe, hol a főváros által adományozott dísz- 

sírhelyen temették el. 
NAGYSÚRI BöcgH Jáwos 1808-ban lett Társulatunk rendes tagja, s 1872-ben 

ennek első titkára. Majd 1889-ben a Társulat elnökké választotta, mely tisztét 

két turnuson át 1895-ig viselte, mikor is Szazó Józser halála után társulatunk 

bizalma az elnöki székbe ültette Elnöksége idejében az 1900 január 20-iki 

közgyűlés a Szazó JózsEr-emlékéremmel tüntelte ki. A következő évben az 

elnökségről lemondván, Böcgxn Jáwost társulatunk 1901-ben tiszteleti taggá 

választotta. Munkásságát és érdemeit az 1910. évi februáriusi közgyűlésen 

IGLÓI SZONTAGH Tamás dr. fogja méltatni. 

Cserháti Sándor, a magyaróvári gazdasági akadémia nyugalmazott 

tanára, született Győrött 1852 szeptember 14-én. Reáliskolai tanulmányainak 

befejezése után gazdasági gyakorlatra ment s 1871—1873-ban az óvári gazda- 

sági akadémiát elvégezvén, 1873— 1874-ben a hallei, s 1875-ben a lipcsei egye- 

temen tanult. 1878-ban a magyaróvári gazdasági akadémia rendes tanára lett. 

Mint a növénytermelés tanára, egyúttal a kisérleti telepnek is a vezetője volt, 

s 1891-ben a telepet az ő tervei szerint Országos növénytermelési kisérleti 

állomássá fejlesztették, a mely azóta hatalmasan föllendült. 1883-ban KossuTrÁwY 

Tamással együtt megalapítja a Mezőgazdasági Szemle című folyóiratot, 

s 1890-től fogva a Köztelek állandó rovatvezetője lesz. A. kisérleti növény- 

termeléstan terén kifejtett munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia 

1896-ban s 1909-ben a Foxsren díjjal jutalmazta. Meghalt 1909 április hó 
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13-án Magyaróvárott. Nagy irodalmi munkásságából csak azokat a munkákat 

említjük, melyek az agrogeológia körébe vágnak. ilyenek: A talajismeret 

(1894), Az okszerű talajmívelés alapelvei (1396). Kiváló munkája : 

A talajnak mély művelése hazánkban (Magyaróvár 1891), s ugyanez 

németre átdolgozva: Die Ergebnisse der Tiefkultur in Ungarn, 

mit besonderer Berücksichtigung der Dampfkultur. Wien 1892 

Dalmer K. dr., szászországi osztálygeológus 1908 december hó 12-én 

54 éves korában Jénában meghalt. DALMER részint Blankenburg i. Th. részben 

Jénában lakott. Művei főkép Szászország egyes vidékeivel foglalkoznak. Két 

nevesebb munkáját külön is ki kell emelnünk, ezek: Die Osttüringischen 

Encriniten, és Culm und Kohlenkalk v. Wildenfels bei Zwickau 

(1884). DarmER az utóbbi időben már szolgálaton kívül volt, s halála napjáig 

Jénában éldegélt. 

Dohrn Antal Felix, a nápolyi zoológiai állomás megalapítója és igaz- 

gatója f. év szeptember hó 26-án 69 éves korában Münchenben meghalt. 

A nagy zoológus a paleontológiában is jelentős eredményekkel gazdagította az 

irodalmat. s e helyütt főkép őslénytani munkásságával foglalkozunk. 

Született 1840 december hó 29-én Stettinben. Tanulmányait Königs- 

bergben, Bonnban, Jénában és Berlinben végezte, s 1868-ban a jénai egye- 

temen a zoológia magántanára lett. Azonban nemsokára elhagyta az egye- 

temet s 1870 ben megalapította a nápolyi zoológiai állomást, mely nemsokára 

a földkerekség legjelesebb zoológusainak gyűlőhelyévé lett. Ugyanő indította 

meg a zoológusok egyik nélkülözhetetlen segédkönyvét: a Zoologischer 

Jahresbericht című évkönyvet és a pompás kiállítású Fauna und Flora 
des Golfs von Neapel című értékes vállalatot, melyben egész sorozat alap- 

vető monografia jelent meg. Pályája kezdetén a bogarak és rákok fejlődésével, 

később inkább a gerincesek származásával foglalkozott. Nevezetesebb munkái : 

Eugereon Bockingi, eine neue Inseectenform aus dem Todtliegen- 

den (Palxzontographica, XIII, 333- 340, Cassel 1866); Zur Kenntniss der 

Insecten in den Primüárformationen (Paleontographica XVI, 129—134, 
VIII. tab., Cassel 1867); Die embryonale Entwicklung des ÁAsellus 

aguaticus (Zeitschr. Wissensch. Zool. XVII, 1867, 221—277); Zur Embryo- 

logie und Morphologie des Limulus polyphemus (Jenaisehen Zeit- 

sehrift VI, p. 629, 1871); 1875 ben publikálta az On the Origin of 

Vertebrate Animals című művét, majd 1881-től 1907-ig Studien zur 

Urgeschichte des Wirbeltierkörpers nagyszabású 36 táblával ellátott 

munkáját. 

A Balti-tenger partján nevelkedett tudós egész élete következetes és cél- 

tudatos munkásságban telt el, s a Tyrrheni-tenger partján megalkotta a föld- 

kerekség egyik legszebb tudományos intézményét. Dongw sírkövére tehát mél- 

tán rávéshették: Palmam gui merwil ferat. 
Frazer Persifor, amerikai geológus, született 1844 július 24-én Phila- 

delphiában, s meghalt 1909 április 15-én ugyanott. 

Tanára volt az egyik pbiladelphiai iskolán a hortikulturális kémiának. 

Az ásványkémia terén tekintély volt, s Tables for the Determination 



548 A GEOLÓGIA HALOTTAI 1909-BEN. 

of Minerale című munkáját a szakkörök világszerte ismerik. Azonkívül 

mint geológus is hírnevet vívott ki magának alapos munkáival. 

Gottsche K. dr., a hamburgi geo-mineralógiai intézet igazgatója, és a 

gyarmatügyi intézet tanára október hó 12-én Hamburgban elhunyt. 

GorrscHE 1855-ben Altonában született, a természettudományokat Würz- 

burgban és Münchenben tanulta; 1879-ben a kieli egyetem mineralógiai inté- 

zetének a tanársegéde lett, a hol habilitálták is. 1882-ben Japánba, a tokiói 

egyetemre hívták meg a geológia tanárának, s itt 1884-ig tanított. 1886-ban 

a hamburgi Természetrajzi Múzeum őre lett, s mint ilyen sokáig működött, 

míglen 1907-ben a mineralógiai s geológiai intézet igazgatójává nevezték ki. 

Tokiói tanárkodása közben nyolc hónapos utazást tett Koreában, s ennek első 
geológiai térképét ő készítette el. Számos munkája van az Északnémet Síkság 

diluviumáról, a legismertebb ezek között: Die Sedimentürgeschiebe 

der Provinz Sehleswig-Holstein, amely S6 oldalon s 2 térképpel illusz- 

trálva 1883-ban Yokohamában jelent meg. : 

Güll Vilmos, a m. kir. Földtani Intézet elsőosztályú geológusa, s Tár- 

sulatunk másodtitkára november hó 15-én, hajnali 1! órakor, 33 éves korában 

váratlanul elhunyt. Halálát szívszélhüdés okozta. Fiatal kartársunkat özvegyén : 

MÁJER REGrwsán kívül, a kivel 10 évig élt boldog házasságban, TIBoR és VILMa 

gyermekei gyászolják. 

Az elhunyt, bár csak kilenc év óta volt tagja a m. kir. Földtani Inté- 

zetnek, ezalatt a rövid idő alatt is jelentőségteljes munkát végzett. Résztvett 

az országos agrogeológiai fölvételeken, s rendszeresen térképezte a Duna-Tisza 

közének északi részeit, melyekről a m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentéseiben 

számolt be. Főmunkája az Ecsedi láp agrogeológiai viszonyait tár- 

gyalja s e munkának fáradságos adatait 1906-ban Timkó IMRE és LIFFA AURÉL dr. 
geológusokkal együtt gyűjtötte a helyszínén. 

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint 1899 óta rendes tagját, 1907 feb- 

ruárius 6-iki közgyűlésén másodtitkárává választotta s ezt a tisztét végtelen 

munkakedvvel és rátermettséggel töltötte be. Az idei tavasz folyamán tartott 

I. nemzetközi agrogeológiai értekezleten tevékeny részt vett, s pompás német 

nyelvtudásával, kedves modorával külföldi szaktársai körében is szép emléket 

hagyott maga után Utolsó munkája ez értekezlet sComptes Rendus-jében 

csak nemrég látott napvilágot: Über die Darstellungsmethoden agro- 

geologiseher Übersichts- und Spezialkarten címen, de ugyanez a 

.Comptes KRendus, utolsó lapján már a nekrologot 19 közli róla TrImkó IMRE 

tollából. 

A m. kir. Földtani Intézet és a Magyarhoni Földtani Társulat külön 

gyászjelentésben tudatták GüLL Virmos halálát, s a m. kir. Földtani Intézet 

Stefánia-úti palotáján három napig lengette az őszi szél a gyászlobogót. Teme- 

tése november hó 17 én délután 4 órakor volt a rákoskeresztúri új temető 

halottas házából. A végtisztességen megjelentek a m. kir. Földtani Intézet 

összes tagjai IGLÓI SzorragH Tamás dr. kir. tanácsos aligazgató vezetésével, 

minthogy Lóczy LaJos egyetemi tanár igazgató Londonban időzött; azonkívül 

a Magyarhoni Földtani Társulat, s a kir. magy. Természettudományi Társulat 
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számos tagja. A Földtani Intézet nevében e sorok írója, s a Magyarhoni Föld- 

tani Társulat nevében KocH Awxrar dr. egyetemi tanár, a Társulat elnöke 

mondotta a búcsúbeszédet. 
Életrajzát s működését bővebben Twukó Iumgm m. kir. osztálygeológus 

fogja méltatni a Társulat 1910 február havi közgyűlésén. 

Hanusz István, a kecskeméti reáliskola igazgatója, 1909 februárius hó 

7-én Kecskeméten 69 éves korában elhunyt. Bár nem volt hivatásos geológus, 

de rengeteg természettudományi és földrajzi munkájában igen sok földtani 

vonatkozású rész van, s azért e helyütt róla is megemlékezünk. 

Született Vácott 1840-ben, középiskoláit szülőhelyén, Pesten és Szegeden 

végezte. 1864-ben pappá szentelték s félévig Verőcén és Tápióbicskén káplán- 

kodott. 1871-ben Kecskemétre az állami reáliskolához nevezték ki tanárnak, s 

1886-ban ez intézet igazgatója lett. 1904-ben a király szepes-sajduni préposttá 

nevezte ki, Ha megmarad az egyházi pályán, a kiváló férfi talán sokkal ma- 

gasabbra emelkedik, de ő azt a hivatást választotta, melyet nem jutalmaz 

anyagi haszon, hanem csak a munka boldogító öntudata. Élete fogytáig dol- 

gozott, s utolsó akarata is az volt, hogy szeretett iskolája udvaráról te- 

messék el. 

Hawusz Isrváwx jeles és eredményes kutatást végezett a természetrajz, 

geográfia s geológia körében. Érdeme nem annyira vizsgálódásai eredetiségé- 

ben, mint inkább a közlés élvezetes módjában van. Földrajzi előadásai, könyvei, 

apróbb dolgozatai ezrekkel gyarapították e tudományszak híveinek a számát. 

Oly élénk közvetetlenséggel tudta leírni a föld messze tájékait, hogy lehetetlen 

volt hallgatóinak azt nem hinniök, hogy ő maga járt ezeken a távoli vidé- 

keken. De azért ott szólt ő mégis a legékesebb nyelven, a hol a maga szűk 

hazáját, a PErőri megénekelte Alföldet vette a tollára A Nagy Magyar 
Alföld földrajzi jellemképekben című munkájából a tudós hozzáértése 

s alapossága és az alföldi ember rajongó szeretete egyképen kiérezhető. 

Földtani tekintetben igen becses Égen és Földön című munkája, a 

mely az Atheneum kiadásában 1904-ben jelent meg, s a melyben különösen 

a Föld korának megállapításáról nagyon becses irodalmi adatokat közöl. 

HaAwusz Isrvás elmés, ötletes ember volt. A kistermetű pap-igazgatónak 

tréfás, de gyakran találós mondása volt, hogy jó, ha a direktornak nincs 
felesége, legalább így az iskolát nem ketten igazgatják. Kedvelt tudományos 

föltevése volt az, hogy időjárásunk a Föld tengelyének bizonyos irányú 

elfordulása miatt egyre zordabbá válik. Föltevésének ad oculos bizonyí- 

tására azon a napon, mikor az orvosok és természetvizsgálók kecskeméti 

vándorgyűlésén előterjesztette elméletét, az alföldi városban negyven fok 

meleg volt az árnyékban. 

Hoffmann Ferenc, az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Részvénytársulat 

nyugalmazott felügyelője Pécsett, március hó 3-án 76 éves korában meghalt. 

Az egykori zwickaui bányakerület igazgatójának fia Szászországban, 

Oberhondorfban született, s tanulmányait a freibergi akadémián végezte, a hol 

mint első tanulót, Szászország királyának, V. FRrcyEs ÁGosrnak 1841-ben ala- 

pított ezüst érmével tüntették ki. Bányamérnöki szolgálatát 1857-ben a cseh- 
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országi Rapitzban kezdte, a honnét 1859-ben a Dunagőzhajózási Társulat 

pécsi bányáihoz hívták meg bányamérnöknek. Itt szolgált azután mint bánya- 

nagy s később bányafelügyelő 38 éven át, 1897 november 1-ig, a mikor 

nyugdíjba vonult. Az idegenből jött bányász hazafias magyar állampolgárrá 

vált, s közgazdasági munkásságával véghetetlen szolgálatokat tett a magyar 

hi zának. 
Hudleston Wilfrid, kiváló angol geológus és paleontológus, a ki va- 

gyonos ember létére tisztán "csak a tudomány szeretetéből foglalkozott szak- 

tárgyunkkal, f. évi januárius hó 29-én elhunyt. Úgy a kőzettanban, mint a 

paleontológiában a földkerekség egyik legkiválóbb kutatója volt. 

Eredeti nevén Srmpsox-HupLemsrox WirrgiDp 1828 június hó 2-án szüle- 

tett. 1831—1834 között Harrogateban tanult SogsY Crirrov HENxRIKkel együtt. 

A két kis játszótárs bizony aligha sejtette még akkor, hogy félszázad mulva 

együtt fogják elnyerni az angol geológusok legmagasabb kitüntetését, a WOLLASTON- 

érmet. Később az Uppingham-Schoolban tanult s 1850-ben Cambridgeben 

végezte tanulmányait. Mint aféle gazdag fiú, ő is természetesen jogot tanult, 

s csak később utazásai közben kapott kedvet a természettudományokhoz s 

főkép a geológiához. 1856-ban Island, Öland és Svéd-Norvégországban utazott, 

1857-ben pedig egy ornithológiai expedicióban vett részt Algériában, mely 

alkalommal Keleti Atlast, Tunist, Constantine s Kef vidékeit alaposan meg- 

ismerte. 1859—60-ban Dobrudsát utazta be. Az 1862. évben a kenti tüzérségbe 

lépett és 1867-ig Dover Castleben helyőrségi szolgálatban volt. Fizalatt az idő 

alatt főkép természettudományi és kémiai tanulmányokkal foglalkozott. Majd 

Edinburgba ment és itt SremPHENxsosx Macapam tanítványa volt. 1867-ben tagja 

lett a Geological Societynek, s 1871-ben a Geologists-Associationnak, melynek 

1874-ben titkárjává választották s 1881-ben elnökévé. 

Első munkáját 1872 ben írta Bxcavations onthe Site ofthe New- 

Law Courtss címen, mely a Proc. Geol. Assoc. III. kötetében jelent meg. 

A következő évben hozzákezdett a The Yorkshire Oolitess; című mun- 

kájához, melyet 1878-ban fejezett be ; 1877-ben írta The Corallian Rocks 

of England, című művét a Ouarterly Journal Geol. Soc. XXXIII. kötetében. 

Ezek után sorozatosan minden évben adott nagybecsű paleontológiai dol- 

gozatot, főképa Geological Magazine hasábjain. Ilyenek: Monographs 

on the Corallian Gasteropoda of Yorkshire (1880—1881), The 

Gasteropoda of the Portland Rocks (1881), and of the Oxfor- 

dian and Lower Oolites of Yorkshire (1882—1885). 

Legbecsesebb munkája a cMonograph of the Gasteropoda of 

the Inferior Oolites, a mely paleontológiai dolgozata a Palaeonto- 

graphical Society kiadásában 514 kvart oldalon, 44 táblával illusztrálva 

jelent meg 1887—1896 között. Ezért a nagyszabású munkájáért főkép, de 

egyéb kémiai, mineralógiai, petrológiai, paleontológiai és sztratigrafiai geo- 

lógiai munkálkodásának a megjutalmazásául is, adta neki 1897-ben a Geolo- 

gical Society választmánya a WoLLr4asrox-aranyérmet. 

Mint teljesen független, vagyonos ember nagy utazásokat tett, melyek- 

nek eredményeit külön tette közzé. Így 1895-ben BraxE tanárral Indiában uta- 
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zott, s expediciójuk eredményeit Notes on Indian Geology, inclu- 

ding a visit to Kashmir, címen a Proc. Geol. Assoc. XIV. kötetében 

publikálta. Számos egyéb munkát írt még Palesztina geológiájáról, az Észak- 

Atlanti medence keleti részének geológiai viszonyairól, s a Vasércek geológiai 

történetéről. Munkáinak száma 1572—1904 között 58-ra rúgott, a miként ez 

a Geological Magazine 1904 szeptemberi füzetében (De2. V. vol. I, 430—438. 

old.) föl van sorolva, a hol életrajza és kutatásainak méltatása még HUDLESTON 

életében arcképével együtt közölve van. Ugyanebben a kötetben (Geological 

Magazine 1904, july, 337—382. old.) jelent meg kitünő értekezése: On 

the origin of the Marine (Halolimnic) Fauna of Lake Tanga- 

nyika címen. Utolsó munkáját 1908-ban ugyancsak a Geological Magazine 

adta közzé On some Recent Wells in Dorset cím alatt. Ezután vissza- 

vonult west-holmei birtokára Warehamba, a hol 1909 januárius hó 29-én 

elhunyt. t 

Életrajza, főkép a már említett s a Geological Magazine 1904. évfolya- 

mában közölt adatok nyomán, munkásságának méltatásával, a Proceedings 

of the Royal Society 1909 november 23-iki számában (Series B. Vol. SI. 

No. B. 551, VI-—-X. oldalakon) is megjelent arcképével együtt. 

A nemes szívű tudós végrendeletében nagyszerű júrabeli gastropoda- 

gyűjteményét a cambridgei Sedgwick-múzeumnak ajándékozta, s a Geological 

Society részére 1000 font sterlinget, azaz körülbelül 24.000 koronát hagyo- 

mányozott. 

Kinahan György Henrik, irországi geológus, az egykori Geological 

Bociety of Ireland elnöke, 79 éves korában Dublinban elhunyt. 

Tudvalevő, hogy a Royal Geological Society of Dublin, after- 

wards of Ireland 1887-ben megszünt, s könyvtára a Trinity-College tulaj- 

donába ment át. Ennek az egykori társulatnak volt KrsaHaw egyik legbuzgóbb 

tagja s 1880—1887 között elnöke is. 

Született 1829 december hó 19-én, s 1853-ban civil-mérnöki oklevelet 

szerzett. Később geológiával és archeologiával foglalkozott. Életének utolsó 

éveiben főkép az agrikultur-geológiát művelte és pedig nagy sikerrel. A ha- 

talmas termetű s előkelő megjelenésű tudós, öreg korában is lankadatlan buz- 

galommal dolgozott, míglen 1908 december hó 5-én kiesett a toll a kezéből. 

Számos munkája közül, a miknek a száma 85 körül van, kiemeljük a 

következőket: Handy Book of Rock-Names (1873), Valleys and 

their relation to Fissures, Fractures and Faults (1875), Manual 

of the Geology of Ireland (1873), A Handy Book on the Recla- 

mation of Waste LandsinlÍIreland; Superficial and Agricultural 

Geology, Ireland (1908). 
Életrajzát arcképével együtt a Geological Magazine 1909 márciusi szá- 

mában (No. 537, pag. 142—143) közli. 
Lambert Guillaume, bányageológus, f. évi februárius hó 23-án 92 éves 

korában Brüsszelben elhunyt. 
LamBERT északi Belgiumban számos nagy bányát fedezett föl. A louweini 

egyetemen előadást is tartott. Számos kisebb-nagyobb bányászati s bánya- 
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geológiai munkát írt s azonkívül egy általánosan elterjedt bányászati kompaszt 

is föltalált. 
Leonard Hugo, irországi geológus született 1841-ben Dublinban. 1867-ben 

Kisanaws nagyhírű ír geológus asszisztense lett s az Irish Geological Survey 

munkatársa, majd ennek megszünte után a (jeological Magazine szorgalmas írója. 

1889-ben a Royal Geological Society of Ireland titkárává választotta. Meghalt 

1909 februárius hó 16-án Dublin mellett, Blackrock községben levő birtokán. 
LEowsaRD számos becses tanulmányt írt Mayo és Galway vidékének kom- 

plikált hegyterületéről. 
Lorenz Tivadar dr., a marburgi egyetem geológiai magántanára, f. évi 

május hó 23-án a Lahn melletti Marburgban váratlanul elhunyt. 

A kiváló fiatal tudós 1875 januárius hó 8-án Hamburgban született, 

Kielben és Freiburgban tanult. 1901—1902-ben nagyobb utazásokat tett Kelet- 

ázsiában és Északamerikában. Visszatérve hazájába, a hesseni Marburgban 

1905-ben az egyetem magántanárává képesítette. Legbecsesebb munkái Kelet- 

ázsia s főkép a kínai Santung geológiai és paleontológiai feldolgozásával fog- 

lalkoznak, s a Berlinben kiadott Zeitsehrilt der Deutschen Geologischen 

Gesellschaft 1:05 és 1906. évi köteteiben jelentek meg. Figyelemreméltó tanul- 

mányokat írt továbbá a helvéciai s keletalpi facies határvidékéről. Utolsó 

munkája: Über den Gebirgsbau Mitteldeutsehlandso a Ber. Vers. 

Niederrh. Geol. V. kötetében jelent meg. 
Matteucci Viktor Rafael, a Vezúvio obszervatóriumának az igazgatója, 

f. évi július hó 15-én 48 éves korában elhunyt. MarrEucci nevét világszerte 

emlegették a Vezúviónak 1906. áprilisi kitörése alkalmából, a mikor is a tudós 

az utolsó pillanatig az obszervatóriumban maradt, s élete kockáztatásával 

figyelte meg a tűzhányó kitörését. Tudvalevőleg Lóczy Lagos dr. hazánkfia is 

ott volt a Vezúrión pár nap mulva a kitörés után; az 1906. év husvét nagy- 

hetén ugyanis a cattarói öbölben érte Lóczy tanárt a Vezúvio kitörésének a 

híre, s április 25-én már a tűzhányó oldalán, az Eremo-szállodában termett 

hazánkfia is, közvetetlen a 600 m magasban levő Observatorio mellett. Innét 

figyelték együttesen a lávaárak és hamuesők működését. Marreucci tanár a 

magyar geografus és geológus-fiatalságot már 1898-ban igen szívesen fogadta 

és kalauzolta. Később is nagy barátja volt a magyar szaktársaknak, külö- 

nösen Lóczy és LőgRENTHEY tanároknak s az ő tanítványaiknak. 

Marreucci 1861-ben Senigalliában született, s iskoláit Napoliban és 

Rómában végezte. Majd hosszabb időt töltölt Németországban, főkép petro- 

grafiai tanulmányokkal foglalkozva. Német nyelvben való jártassága később is 

nagy segítségére volt a világ minden részéből odasereglő tudósokkal való 

érintkezésben. Az olasz szakemberek tudvalevőleg anyanyelvükön kívül több- 

nyire csakis franciául beszélnek, míg a német nyelvet alig-alig értik Itáliában. 

MaArreucci hazájába visszatérve, a nápolyi egyetemen a geológia magántanára 

lett, majd a Vezúvio obszervatóriumának az igazgatója. A tűzhányó egyik ki- 

törése alkalmával a kráterből kirepülő bomba súlyosan megsebesítette, s bár 

kigyógyult betegségéből, de teljesen többé sohasem épült föl, s ez év július hó 

15-én végre is belehalt betegségébe. Napoliban temették el. 
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Munkái közül a legfontosabbak a következők: Nuove osservazioni 

sull attuale fase eruttiva del Vesuvio (novembre 1891 — luglio 1592) 

Torino 1892; Due parola sul attuale dinamica del Vesuvio 1893, 

Torino 1894. Mindkét munka a Bolletino mensuale della S0c. Met. Italiana 

hasábjain jelent meg. Igen ismert munkája: Der Vesuv und sein letzter 

Ausbruch von 1891—1894, a mely a TscHERMAK-féle Mineralog. u. petrogr. 

Mitteilungen XV. kötetében, a VI—IX. táblákkal illusztrálva jelent meg. 

A Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Gesellschaft 1895. évfolyamában írta: Über 

die Eruption des Vesuv am 3. Juli 1895 című tanulmányát. Egyéb 

művei: Lapparato dinamico dell"jeruzione Vesuviana del 3 lu- 

glio 1895 (R. Accad. delle Sc. Fis. e Mat. di Napoli 1897); Come dovrebbe 

essere studiato il Vesuvio, Napoli 1897. Petrografiai munkái közül figyelemre- 
méltók: Note geologiche e studio chimico-petrografico sulla 

regione trachitica di Roccastrada in provincia di Grossetto (Bollettino 

della Societa geologica Italiana vol. X, fasc. 4), Roma 1892; Le rocce 

porfiriche dell"isola D Elba. Differenziazioni, modificazioni ed 

inelusi del porfido granitico con due tavole di microfotografia 

(Bollettino della Societa Geologica Italiana vol. XVI, fasc. 1.), Roma 1897. 

A korán elhunyt vulkanológust részvétünk kiséri örök útjára! 

Nikitin Sergej Nikolajevics, az Orosz Geológiai Egyesület főgeológusa, 

f. évi november hó 18-án Szent-Pétervárott meghalt. 

NixiriIx 1850-ben Moszkvában született, s így még javakorbeli férfi volt. 

Oroszország legkiválóbb geológusai közé küzdötte fel magát, tagja volt a Szent- 

pétervári Tudományos Akadémiának, és elnöke a Hidrológiai Társulatnak, 

azonkívül államtanácsos. Munkái közül a fontosabbak a következők: Les 

environs de Moscou; De Moscou a Oufa, a mely munkái a Guide des 

Excursions du VII. Congres Géologigue Internationale kötetében 1897-ben 

jelentek meg. Utolsó nagy műve: Recherches géologigues dans le 

groupe central des domaines des usines de Verkh-Isselks címen 

a Mém. Com. Géol. 22. évfolyamában 1907-ben jelent meg. 
Paguot Remy, bányaigazgató f. évi januárius hó 9-én 87 éves korában 

Bileybergben elhunyt. 
A kiváló bányász belga eredetű férfi volt, a kit a Société Géolo- 

gigue de Belgigue 1874-ben tagjává is választott. 1844—1860 között a 

Société la Nouvelle-Montagne á Engis mérnökigazgatója, 1860—1882 között a 
Bleybergi Társulatnak ügyvivő igazgatója, s azután vezérigazgatója volt. 

Rendkívüli érdemeket szerzett a Liége, Namur és Hainaut vidéke köszéntele- 

peinek feltárása körül. 

Pernter József Mária, a bécsi egyetemen a geofizika tanára s a bécsi 
Meteorologiai és Geodynamikai Intézet igazgatója, született 1848 március 

15-én Tirolban, Hohenmarkton. 1864-ben a jezsuita-rendbe lépett s előbb 

Pozsonyban a filozófia, majd Kalocsán a matematika s fizika tanára lett. 

1877-ben xilépett a rendből s 1882-ben a bécsi központi meteorologiai intézet 

asszisztensévé, 1890-ben pedig az innsbrucki egyetemen a kozmikai fizika 

tanárává lett. Majd Hass tanár nyugalomba lépése után a bécsi egyetem böl- 
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csészettudományi karán a geofizika tanárává nevezték ki. Meghalt 1908 decem- 

ber hó 20-án. 

A meteorológia különböző ágaiból sok értékes dolgozatot tett közzé, ame- 

lyek közül leghiresebb a Meteorologische Optik című, sajnos, még befejezetlen 

munkája. Eredményesen harcolt a viharágyúzás ellen. 

Plagemann A. dr., a zimogeológia megalapítója, 50 éves korában Ham- 

burgban meghalt. PraGEemanws hazánknak igaz barátja volt, a ki több izben 

megfordult a Nagy Magyar Alföldön TREmrrz PÉTER m. kir. főgeológus társasá- 

gában. Kutatásai főkép a salétrom eredetének a földerítésére vonatkoztak, s e 

tekintetben magyar kollegája nagyon becses adatokkal és megfigyelésekkel 

járult hozzá korszakos fölfedezéséhez. PrAGEMANN volt ugyanis az, a ki első 

izben megyarázta a salétrom képződését a baktériumok hatásának eredményei- 

ből. Életrajzát s munkálkodását a következőkben foglalhatjuk össze. 

Született 1858 október hó 18-án Valparaisoban, azonban már gyermek- 

korában Hamburgba került, a hol első tanulmányait megszerezte. Később 

Bonnban és Marburgban tanult s főkép természettudományi irányban képezte 

ki magát. Majd egészen a geológiának szentelte idejét, s ez irányú tanul- 

mányait tökéletesítendő, a szászországi Freiberg bányászati akadémiáját is 

elvégezte. 1886-ban nagy utazásra indult a chilei Kordillerákba, a hol külö- 

nösen a salétromtermelő vidékeket tanulmányozta, s kutatásairól számos nagy- 

becsű munkát írt. Ezen kutatásain kívül azonban az általános geológiai meg- 

figyeléseket sem mulasztotta el, úgy hogy bízvást állíthatjuk, hogy PLAGEMANN 

Chile geológiájának és geografiájának egyik legalaposabb ismerője volt. 

1896-ban, mint egy nagyobb külföldi vállalatnak a szakértője Magyar- 

országba jött, s itt TREirz PéÉrERnek, Alföldünk eme kiváló ismerőjének a 

kalauzolásával a salétromtermelő helyeket kereste föl. Tudvalevő dolog, hogy 

hazánk síkságain a mult században iparszerűleg gyártották a kálisalétromot. 

S bár Szazó Józser már 1849-ben állati hulladékok bomlásából magyarázta a 

salétrom képződését, később OcHsEwxius mégis a máramarosi sók lerakódása 

után fennmaradt s később az Alföldön szétömlött anyalúg maradványainak 

tekinti azt. Ezt a badar elméletet TRErrz PÉTER cáfolta meg, s kisérleti iga- 

zolásait PrAGEMANN csak megerősíthette. Ma tehát eldöntött dolog, hogy a 

salétrom szerves anyagok bomlási terméke, a melynek kialakulását a bakté- 

riumok hatása okozza. 

PLAGEMANN és TnrErrz alföldi utazásukból érdemes fölemlíteni, hogy a 

tudósokat az egyik magyar községben kegyetlenül megpaprikázott gulyásos- 

hússal lepték meg ; azzal a célzattal: hadd emlegesse meg a német a 

paprikás húst. A vidéki urak meglepetésére azonban a német tudós jóizűen 

nekilátott az erős ételnek, sőt még evés közben szegedi paprikát kért, amivel 

vörösre festette az amúgy is erős bográcsost. Az ámuló uraknak azután meg- 

magyarázta, hogy Chilében még több paprikát fogyasztanak a malária ellen, 

mint hazánkban. Nem is félt PLAGEMANN sohasem a hidegleléstől a Tisza rónáin 

sem; a jó magyar paprikás hús és a homoki karcos bor megóvta őt minden- 

nemű láztól. PLaAGEMaNN a földkerekség egyik legvidámabb geológusa volt; 

semmi nagyképűség, semmi fontoskodás nem homályosította el derült kedélyét. 
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Pedig tehetsége, tudása és világlátott tapasztalata a legelső geológusok között 

szabta meg helyét. Azok a nagy német vállalatok, a melyek őt legfontosabb 

bányavizsgálataikkal megbízták, föltétlenül elfogadták szakvéleményét, s ebben 

sohasem csalódtak Délamerika, Afrika és Európa számos államában megfordult 

ő mint szakértő, s nagy tudásával, biztos itéletével mindig fején találta a szö- 

get. Hazánkban is több izben volt; nem csupán a salétromos területek ügyé- 

ben, hanem számos bányaföltárás megvizsgálása végett is. Igy a többi között 

a Borgói Havasok és a Hargyitta termés kéntelepeinek a szakvéleményezését is 

reá bízta egyik nagy külföldi vállalat. 

Irodalmi működését illetőleg, legfontosabb munkája 1896-ban jelent meg 

cGeologisches über Salpeterbildung vom Standpunkte der 

Gárungschemie,, a melyben a zimogeológia alapjait rakta le, vagyis a 

baktériumok hatásának a kifejtését a talaj kialakulásában. Ennek a fontossága 

a talajtani vizsgálatokban napról napra szembeszökőbb, a miként ez TREITZ 

PérEnnek : A termőtalajról írott munkájából is kitünik. PraAGEMmaNN másik 

fontos munkája: .cDer Chilesalpeters címet visel. 1906-ban adta ki 
-Über die chilenischen Pintados, Beitrag zur Katalogisierung und 

vergleichenden Untersuchnng der südamerikanischen Piktographien, 

cimű nagy művét, és pedig a sVerhandlungen des Stuttgarter Internationalen 

Amerikanisten-Kongressesv kiegészítő füzeteiben. 

Dr. PrLaGEMaxs vagyonos ember és egyenes jellemű, szimpatikus férfi 

volt, a ki a tudományon kívül csak barátjainak élt. Családot nem is alapított, 

s mint agglegény halt meg Hamburgban. Egyéniségének kiegészítése gyanánt 

ki kell emelnünk bámulatos nyelvtudását, a mivel a nemzetközi kongresszuso- 

kon sokszor feltünést keltett. Nem is volt az utóbbi évtizedekben olyan geo- 

lógiai, bányászati s egyéb szakbavágó kongresszus, a melyen PLAGEMANN ott ne 

lett volna. A hatalmas termetű geológus alakja már szinte hozzátartozott a 

nemzetközi gyülekezetekhez. Annál fájdalmasabb lesz ezentúl nélkülöznünk a 

hiányát. PLAGEMANN emléke sokáig élni fog a magyar szaktársak körében. 

Price Hilton Frigyes György, kiváló geológus és archeológus, született 

1842 augusztus hó 20-án Londonban. Már kezdettől fogva egyaránt foglalkozott 

úgy a geológiával, mint az archa;ológiával. 1872-ben a Geological Society 

tagja lett, s azóta különösen Folkestone vidékének geológiai kikutatása körül 

nagy érdemeket szerzett. Meghalt 1909 március hó 14-én a London délnyugati 

részén : South Keusingtonban levő palotájában. 

Munkái közül fölemlítjük a következőket: On a new species of 

Rostellariu from the Gault (Rostellaria maxima PRicg, Folkestone, Geol. 

Mag. 1873, pag. 97); On the Lower Greensand and Gault of Fol- 

kestone (Proc. Geol. Assoc. vol. IV, 1874, p. 135—150);: The Gault, 

being the substance of a lecture delivered inthe Woodwardian 

Museum Cambridge, 1878, and beforethe Geologists Association 

1879, London p. 81.; Exscursionto Hythe, Sandgate and Folkestone 

(Proc. Geol. Assoc. vol XIII, p. 142—151, 1893). 

Megemlítjük, hogy a jeles geológus egyúttal a Society of Antiguaries igazga- 

tója, s számos kiváló egyptológiai és numizmatikai munkának is a szerzője vult. 

Földtani közlöny. XXXIX. köt. 1909 37 
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Reade Tamás Mellard, angol geológus, született 1832 május hó 27-én, 

8 kezdetben mérnöknek s architektusnak készült. Csak 35 éves korában kezdett 

a geológiával foglalkozni, s pedig olyan sikeresen, hogy 1875—77-ben már a 

Liverpool-Geological-Society elnökének választotta meg. Ezt az állást azután 

több izben viselte. Szorgalmas munkálkodásban töltötte életét egész halála 

napjáig, a mely Liverpoolban ez év május hó 26-án következett be. Fontosabb 

munkái: Chemical Denudation in relation to Geological-Time 

1879; The Origin of Mountain Rauges, 1886; The Evolution of 

Earth Structure, with a theory of geomorphic changes 1903; 

Honrawxp Füzöppel együtt írta a cSands and Sedimentso, című nagyhírű 
művét 1905-ben, s Wxercur Józserfel együtt cPleistocene Clays and 

Sands of the Isle of Man, c. értekezést. Utolsó műve The Mechanics 

of Overthrusts, címen a (reological Magazine 1909 februáriusi számában 

jelent meg. 

Schenek István dr. (tanádi), a selmecbányai m. kir. bányászati és erdé- 

szeti főiskola nyug. tanára, m. kir. főbányatanácsos és a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja, társulatunknak 1871 óta rendes tagja, 1909 július hó 

26-án 79 éves korában Budapesten meghalt. 
SCHENEK Isrván ritka gyakorlati érzékű, alapos fizikai ismeretekkel bíró 

kémikus és experimentátor volt, a ki épúgy mint nagy kortársa és barátja: 

THaw KáRoLYy, a gyógyszerészeti pályáról lépett a kémiai tudományok terére. 

Szaktanulmányait Bécsben kezdte, mint a nagyhírű REDTENBACHER tanítványa, 

s 1856-ben THAN KáRonyrlyal együtt asszisztense. 1867-ben a keszthelyi gazda- 

sági tanintézet tanára lett, míglen 1870-ben Selmecbányára nevezték ki, mint 

az akadémia kémiai tanszékének a tanárát. A mikor SCHENEK Selmecbányára 

került, az elhagyatott régi intézetet átalakította, s minthogy ekkortájt Selmec- 

bányán még gázvilágítás sem volt, addig kisérletezett, míglen gázfejlesztő 

készüléket eszelt ki, melyet a bécsi 1873. évi kiállításon bronz-éremmel ki 

1s tüntettek. Később a gazolingázt gépek hajtására is alkalmazta. Úgy 
hogy ScHENEK Selmecbányán a benoid s aörogen gáznemű világító anyagot, 

valamint a benzint s gazolint mótorikus célokra ezelőtt már 85 évvel hasz- 

nálta. A FARBAKY-SCHENEK-féle elektromos akkumulátorok tudvalevőleg 

1885-ben csaknem világszerte szabadalmat nyertek, s munkájukat a Magyar 

Tudományos Akadémia a Marczibányi-féle 100 aranynyal jutalmazta. SCHENEE 

1S38JÉc ben asagaloraba INEK DRBHEBÁZS költözött; s csendes mankálkodása 

zők: Kisérletek és tanulmányok a szomolnoki MEREV: 

(Bányászati és Kohászati Lapok 1880); Az Urvölgyit analizise és ké- 

miai képletének megállapítása. Akadémiai székfoglalója: Kisérleti 

adatok az akkumulátorok működéséhez cím alatt 1889-ben jelent 

meg s fáradhatatlan munkásságának s kisérleteinek eredményeit tartalmazza. 

Seeley H. G., nagyhírű paleontológus, a londoni Kings College tagja, 

s ugyanitt a mineralógia, geológia és a geografia tanára, valamint számos kül- 

földi társulat tagja f. évi januárius hó 8-án Londonban meghalt 70 éves 

korában. 
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A Cambridge mellett levő zöld homokkőben ő fedezte föl a krétakori 

fogas madarakat (Enaliornis, Cyenorhamphuuis), a melyek a csúszó-mászók és a 

madarak között a szoros rokonságot mutatják. Délafrikai kutatásai közben 

temérdek kihalt reptilia-csontot gyűjtött a British-Múzeum részére, főkép a 

Pareiosauria és az Anomodontia rendekből. Tanulmányútjának eredményekép 

számos érdekes, kihalt csúszó-mászót (Eurycavpus, Keivognathus) írt le és ő 

ismerte föl először az anomodontiák és az alsóbbrendű emlős állatok között a 

rokonságot. 

SEzELEvY HARRY GoviER munkái közül az angol közvélemény legfontosabb- 

nak tartja az 1895-ben megjelent .Story of the Barth in Past Ages, 

című 196. oldalas, és az 1901-ben ugyancsak Londonban kiadott Dragons 

ofthe Air: an Account of Extinct Flying Reptiles, című 13 táblá- 

val illusztrált 239 oldalas művét. 
Ezenkívül azonban számos olyan munkája van, a mely örök nevet biz- 

tosít a nagy angolnak a világ paleontológiai irodalmában. 

SEELEY született 1839 februárius hó 18-án Londonban. Tanulmányait 

BRaxnEYx vezetése alatt kezdte és a Föld mágnességéről írott értekezésével a 

Kings-kollégiumban már a LyErL-érmet nyerte el. Különösen lelkesítette LYELL 

Principles of Geology, című munkája, a melyet már 17 éves korában 

kivülről tudott. A zoológiában RYmER JowEs, a paleontológiában WoopwaxRp, és 

a geografiában Jouw Epvagp GnRax voltak a mesterei; majd a britt királyi 

bányaiskolában a gyakorlati tudományokat sajátította el. Három évi szorgalmas 

kutatás után, a melyet a British-Múzeum galleriáiban töltött, Cambridgebe 

ment, a hová SEpagwIck Apam őt asszisztensének hívta meg. A cambridgei 

Greensand koprolivjainak a kutatása közben csodálatos faunára bukkant, a 

melyet -On some Anomalous Fossils from the Upper-Greensand 

of Cambridge, címen 1859-ben a Proc. Geol. Assoc. I. kötetében le is írt. 

Közben Londonba is bejárt, a hol OwEw RigHÁRD előadásait hallgatta, s a 

mellett fosszilis korálok, csigák, rákok és gerincesek meghatározásával foglal- 

kozott. Sxzpaewickkel együtt végezte Wight és Sheppey szigetek geológiai föl- 

vételét, azonkívül Wales és Devon egyes részein is kutatott. SEpGwIcK beteges- 

kedni kezdvén, a cambridgei egyetemen a geológia és geografia tanítása tel- 

jesen SEELEY kezébe ment át. 
Ebben az időben készült a cambridgei Woodward-múzeum kataló- 

gusa, melynek részére SEELEYx a reptiliákat ég ornithosauriákat határozta meg ; 

1869-ben kiadta cIndex to the WFossil Remains of Aves, Ornithosauria and 

Reptilia from the Secondary Sistem of Strata arranged in the Woodwardian 

Museum of the University of Cambridge, című művét. Ugyancsak 1869-ben 

ismerte föl az Ornithopsis Hulkey SrEngy hatalmas csontjain a dinosauriák 

eme nagy rendjét. Erről szóló első munkája cOn Ornithopsis, a gigantic 

animal of the Pterodactyle kind from the Wealdens címet visel, 

s 1870-ben az Ann. Mag. Nat. Hist. V. kötetében jelent meg. 1870-ben öreg 

barátja: GRavx Epvágp János biztatta, hogy lépjen be a British-Múzeum zooló- 

giai osztályába; azonban SEELEY ezidőszerint még félt Londonban letelepedni, 

s azért még hat évig Cambridgében maradt. Csak 1876-ban költözött Lon- 

31r 
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donba, a hova őt a Kings-kollégium földrajzi tanszékére meghívták. SEELEY 

mint geografus, csakhamar megváltoztatta a földraiz tanítását. Az addigi elmé- 

leti földrajz helyett ő a közgazdasági geografia tanítására helyezte a 

fősúlyt, hangsúlyozva a földismeret gyakorlati hasznát az ipar, kereskedelem 

terén. A mellett, hogy a gyakorlati, bányászati viszonyokat különösen ismer- 

tette, nem felejtkezett el a mai napság annyira előretörő fizikai földrajz 

tanításáról sem. Ugyancsak 1876-ban lett a Királyi kollégium tanára is, 

a mely főiskolát tudvalevőleg Vixkrókia királyné alapította a nők részére. 

A mikor 1898-ban ez a királyi kollégium (Oueens-College) VIKTÓRIA 

királyné jelenlétében jubileumát tartotta, akkor már SEELEY volt ennek az 

előkelő iskolának az elüljárója. Közben, 1890 táján, a Coopers Hill mérnöki 

iskolának is tanára lett, s itt igen komoly hallgatóságot talált. Különösen 

fokozta becsvágyát az, hogy ebben az iskolában a geológiát taníthatta, és pedig 

az Indiából közvetlenül kapott kőzetek és kövületek gazdag gyűjteménye alap- 

ján. Annak a nagy érdeklődésnek, melyet a hallgatói tanusítottak, a titka az, 

hogy SEELEY hallgatóit a kutatások összes módszerein keresztül vezette; tehát 

az önálló vizsgálódások alapján vezette rá tanítványait az eredményekre, s 

ettől élesen elkülönítette a már meglevő tudományos eredményekét. 
A King s-kollégiumban SEELEx csak WILTSHIRE tanár halála után, 1896-ban 

kapta meg a mineralógia és geológia tanszékét, s ettől kezdve haláláig taní- 

totta, a már régebben kapott geografiai tanszék megtartásával, az összes 

földismereti tudományokat. Sőt még az ezidőben alakult Szabad Fő- 

iskolán is magához ragadta a geológia tanítását, s azonkívül a civilmérnöki s 

bányamérnöki hallgatóságot is a King s-kollégiumhoz csatolta. 

Hogy a praktikus irányt minél jobban meghonosítsa, a nagynevű iskola 

laboratóriumait újia építteté és a dolgozó helyiségeket gazdagon fölszerelte, 

különösen drága petrológiai műszerekkel látva el azokat. A fősúlyt 

ezentúl is a személyes foglalkozásra fektette, s az öreg tanár a legnagyobb 

lelkesedéssel járt 20-21 éves tanulóival a kirándulásokra, 

Előadásainak foglalatját s módszerét a tanításban még 1890-ben publi- 

kálta, s ebből kitünik, hogy SEELEx a geológiában a külső tanítás szüksé- 

gességét hangsúlyozta. Az angol pedagógusok kezdetben nagyon ellenezték 

SzELeY módszerét, de a nagy tudós, ki mint pedagógus is elsőrendű szakember 

volt, lassankint meggyőzte ellenfeleit is. Sőt érdemei elismeréseül beválasztot- 

ták a legkülönbözőbb vizsgáló bizottságokba, s élete végén tagja volt a föld- 

rajzi, földtani, bányászati, mérnöki, földmívelésügyi és zoológiai tanácsnak! 

A mi közszereplését illeti, SEELEx 1862-ben lett tagja a Geological 

Society-nek, a hová őt SEpGwICK ADAM, WHEwEL Virmos és HoPkIxs VILMOS 

ajánlották. 1879-ben a Royal Society és 1902-ben a Szentpétervári Császári 

Akadémia választotta levelező tagjául, s végül 1905-ben a legnagyobb kitünte- 

tés érte azáltal, hogy régi tanárát a londoni Kings-College is tagjává 

választotta. 

Családi életét illetőleg SEErevY 1872-ben nőül vette JANE ELEowokÁt, 

MircHELL Virmos egyetlen leányát, a ki nyugoteurópai utazásaiban hű kisé- 

rője volt 
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SEELEY ugyanis rendkívül sokat utazott főkép paleontológiai tanulmányok 

céljából. Így bejárta Észak-Franciaország, Belgium, Hollandia,  Germánia, 

Ausztria, Svájc és Oroszország minden nagyobb múzeumát. 1875-ben Heidel- 

bergbe ment, hogy az ott levő és Déli-Eifelből, valamint a Siebengebirge-ből 

származó kőzetgyűjteményt petrologiai szempontból átvizsgálja. Ekkor kezdő- 

dött ugyanis a petrológia új módszere, s SEELEY ebben is lépést tartott a kor- 

ral, a mi különösen PHinuips: Geológiájának 1884. évi kiadásában érvényesült. 

SFELEY maradandó becsű munkálkodása a kihalt madarak és a 

reptilliák kutatása terén van. A Pterodactylus-félék tanulmányozása céljá- 

ból már fiatal korában eltávozott hazulról és Bavaria magas földjét, valamint 

a müncheni múzeumot kereste föl, a hol ZiIrrEL tanár barátságosan engedte 

angol kollégáját az eredeti példányokkal is foglalkozni; majd Bonn, Tübingen 

és Stuttgart múzeumaiban kutatta kedvence csontjait. Bécsben a krétabeli rep- 

tiliákat tanulmányozta, s itt főkép SvEss tanár járt kezére. Lassankint Német- 

ország összes triasz- és liaszbeli reptiliáit saját szemeivel ismerte meg. 1889-ben 

azt tűzte ki feladatául, hogy az Anomodontia alrend alakjait megösmerje és 

a Deuterosawidák organizációját kutassa. Erre a célra 200 fontot kapott, s 

egyenesen Oroszországba ment. Oroszországi utazásának eredménye a Deutero- 

saurus és a Rhopalodon rekonstrukciója volt. Még ugyanebben az évben a 

Cap-Koloniába utazott, s az itt gyűjtött anyagot jórészben OwEwnek küldötte. 

Ő maga a triaszbeli karroo-formáció kutatásához fogott, a mit bámulatos sze- 

rencse kisért, mert csakhamar egy teljes Pareiosaurus csontvázat ásatott ki. 

A közép karroo-formációból pedig számos Dicynodon-csontot szabadított ki. 

Burghersdorphon dr. KANNEMEYER kutatóval kötött barátságot, míg Aliwalon 

Bnroww ArrxÉpdal, a ki később számos becses óriási csontmaradványt küldött 

a British Muzeumnak. Itt is kiderült a személyes barátság és a jó modor óriás 

haszna! Oueenstown mellett Cynognathus és Gomphognatus csontokat szaba- 

dított ki a sziklából. Majd körutat tett és Kimberley bányáinak érintésével 

Grahamstownba utazott, a hol már különböző reptiliák várták vizsgálatait. 

Afrikában gyűjtött anyaga olyan rengeteg volt, hogy éveken át dolgozott a 

fajok meghatározásán. A leírt fajokat legnagyobbrészt a British-Muzeumnak 
ajándékozta. 

SEELEY életrajzát s munkáinak jegyzékét még életében leírták a rGeo- 
logical Magazine 1907. évi júniusi füzetében (Decade V, vol IV, No. 6, 

2411—253. oldalakon, arecképpel), s ebből a leírásból kitűnik, hogy a nagy 

paleontológus 1858-tól 1905 ig 176 kisebb-nagyobb értekezést írt. 

Ezek közül örökbecsű művek azok, melyek a kihalt madarak és csúszó- 
mászók rokonságával foglalkoznak és melyek az egyes alakok leírását tartal- 
mazzák. Legfontosabb művei közül ide iktatjuk a következőket: 

On Plcsiosaurus macropterus, a new species from the Lias of Whitby 
(Ann. Mag. Nat. Hist. vol. XV, p. 49—53. 1865); On two new Plesiosaurs 
(P. eleutherazon, P. cliduchus) from the Lias (Ann. Mag. Nat. Hist. vol. XVI, 
p. 352—359, 1865); On the fossil Neck Bones of a Wale — Palaecocetus 
Sedgwicki — from the neighbourhood of Ely (Geolog. Magazine, 1865, 594—57) ; 

On Zovcapsa dolichorhamphia, a sessile Cirripede from the Lias of Lyme 
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Regis (Ann. Mag. Nat. Hist. vol. V, p. 283—285, 1870); On Acanthopholis 

platypus Szxnev, a Pachypod from the Cambridge Upper Greensand (Ann. Mag: 

Nat. Hist. vol. VIII, p. 305—318, 1871); On Cetarthrosaurus Walkeri, BEELEY, 

an Ichthyosaurian from the Cambridge Upper Greensand ((Ouart. Journ. CGreol. 

Soc. vol. XXIX, p. 505—507); On Muraenosaurus Leedsü, a Plesiosaurian 

from the Oxford Clay (Ouart. Journ. Geol. 80oc., vol. XXX, p. 197—208, 1. pl. 

1874); Similitudes of the Bones in the Enaliosauria (Journ. Linn. Soc. 

Zool. XII, 296— 329, 1875); Notice of the occurence of remains of a British 

Fossil Zeuglodon Wanklyni SEEremx in the Barton Clay (Ouart. Journ. Geol. 

Soc. XXXII, 428—432, 1876); On Rhamphocephalus Prestwichi SEELREY, an 

Ornithosaurian from the Stonesfield Slate at Kineton ((Ouart. Journ. Geol. Soc. 

XXXVI, 27—30, 1880); The Reptile Fauna of the Gosau-Formation 

preserved in the Geological Museum of the University of Vienna (Ouart. 

Journ. Geol. Soc. XXXVII, 620—702. 704—707 ; 1881); Balaenoptera Jaudci 

in the Brockenhurst Beds (Ouart. Journ. Geol. S0c. XXXVII, 709—712 text- 

figs) ; On Patricosaurus merocratus SEELEy, a Lizard from the Cambridge Green- 

sand (Ouart. Journ. Geol. Soc. vol. 43, 216 —220, pl. XII. ; 1887.) Paleontológiai 

szempontból igen fontosak a következő sorozatos közleményei: Researches on 

the Structure Organisation, and Classification of the Fossil Reptilia: Parcio- 

saurus bombidens (10 pls.), Theriodesmus phylarchus SEzEneYx (1. pl. text- 

illust.), Keirognathus cordylus SEELEY (2 pls., text-illust.), On the Anomodont 

Reptilia and their Allies (15 pls., text-illustr.). A fölsorolt munkák mind 

1889-ben jelentek meg a Phil. Trans. Roy. S0c. CLXXIX. B. kötetében. Ezeken 

kívül nevezetes munkái: On Agrosaurus Macgillivrayi SEEnEx, a Saurischian 

Reptile from the Nort-East Coast of Australia (Ouart. Journ. Geol. Soc. 1891, 

164—165, 1 pl.); On Delphinognathus conocephalus BEEngx, from the Middle 

Karoo-Beds, Cape Colony, preserved in the South-African Museum Capetown 

(Ouart. Journ. Geol. Soc. 1892, 469—475 text-illust.); Further Observations 
on Pareiosaurus (Phil. Trans. Roy. S0e. vol. CLXXXIII. B, 1893, 311—370, 

7 pls. text-illustr.) ; On Euskelesaurus Browni Huxzrgx (Ann. mag. Nat. Hist. 

Ser. VI. vol. XIV, 317—340, text-illust., 1894); Note on the Skeleton of 

Pareiosaurus Baini (Geological Magazine, decade IV, vol. II, 1—3, 1 pl., 1895) ; 

Researches on the Structure ecc. part. VIII.: Further evidences of the Skele- 

ton in Deuterosaurus and Rhopalodon (4 pls. text-illust.), On the Therosuchia 

(1 pl), on Diademodon (1 pl.), on the Gomphodontia (2 pls.) ecc. a Phil. 

Trans. Roy. Soc. 1894. évi CLXXXVI. B. kötetében. 
Spandel Erich, német könyvkereskedő s ismert paleontológus folyó év 

június havában Nürnbergben elhunyt. 
Született 1855 december 5-én a thüringiai Pössnecken, s már ifjú korá- 

ban kedvenc tárgya volt a geológia és paleontológia. Különösen a mikrofauna 

érdekelte a tudóst, a ki mint vagyonos kereskedő és a Genera!-Anzeiger ki- 

adója, szabad idejében a tudománynak is áldozott. A Zechstein és a Mainzi 

Harmadidőszak foraminiferáit alaposan áttanulmányozta. A Mainzi Medence 

hatalmas tengeri agyagjait három szakaszra osztotta és kimutatta, hogy a 

középoligocén tengeri homok és tengeri agyag csak ugyanannak az időnek a 
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faciesei, Úgy a Zechsteinben, mint a középső Harmadkor üledékeiben holothuria- 

maradványokat is fölfedezett. 

Stanley Ford Vilmos, London külvárosában : South Norwood-on, 81 éves 

korában, 1909 augusztus 14-én meghalt. Sranngy a hírneves Sraxney W. S 

műszer cég tagja volt, s 1884-ben a GeologicalSociety is tagjává válasz. 
totta. Számos érdekes munkája közül fölemlítjük a következőket: Probable 

Amount of former Glaciation of Norway (1887); The Nebular 
Theory in relation to Stellar, Solar, Planetary, Cometary, and Geological 

Phenomena (1895). 

Stearns Róbert E. C., az Északamerikai Egyesült Államok geológiai 

osztályának asszisztens-direktora, 83 éves korában, Los-Angelesben, Kaliforniá- 

ban, augusztus hó elején elhunyt. 

Tudományos munkái közül legismertebb a Molluszkumok geografiai el- 

terjedéséről írt nagy műve. 

Smeysters József, belga bányafelügyelő, 72 éves korában Charleroiban, 
Belgiumban elhunyt f. év januárius hó 12-én. 

A kiváló bányageológus 1837-ben Liégeben született s tanulmányai 

végeztével számos helyütt működött mint bányamérnök. Legnagyobb érdeme 

a charleroi szénmedence felkutatása körül van, melyet alapos 

geológiai tudással s fényes eredménynyel végzett. 1881-ben a Société Géo- 

logigue de Belgigue tagjává választotta, s a társulatnak buzgó tagja volt 

egész haláláig az előkelő állású férfi, kinek számos magas kitüntetése is volt, 

Munkái az Annales des Mines de .Belgigue és a Congrés de 

Géologie appliguée de 1905 memoárjában láttak napvilágot. 

Hletrajzát arcképével együttaz Annales de la Société Géologigue 

de Belgigue XXXVI. kötetében (Liége 30 Juin 1909, pag. B, 89—93) közli. 

Szellemy Geyza, m. kir. bányatanácsos, f. évi október hó 17-én, 59 éves 

korában Nagybányán elhunyt. 

Született 1849 május hó 8-án a barsvármegyei Nemeskosztolány község- 

ben; atyja evangelikus lelkész volt, a ki fia nevelésére a legkiválóbb gondot 
fordította. Tanulmányait Selmecbányán végezte, s ugyanott 1872-ben az aka- 

démia tanársegéde volt. 1875-ben Nagybányára került, a hol 1889-ben kerületi 

bányamérnöknek nevezték ki, s 1907-ben bányatanácsossá lett. A folyó év 

szeptember havában szabadságra ment s hosszabb olaszországi utazást tett. 
Október 16-án tért vissza nejével Nagybányára, s már másnap a gőzfürdőben 

fürdés közben agyszélhűdés érte. 

Mint a nagybányai kerület mérnöke, az összes kincstári bányákról rész- 

letes és pontos fölméréseket végzett. Szakírói minőségében nagy feltűnést kel- 

tett s meleg elismerést aratott a budapesti és a párisi bányászati kongresszuso- 

kon előadott tudományos értekezéseivel. Nevezetesebb munkái a következők : 

Nagybánya s vidékének fémbányászata; Nagybánya környéké- 

nek magassági viszonyai; Nagybányabányatársulatainak mono- 

grafiája. Legbecsesebb munkája: A Vihorlát-Gutin trachit-hegység 

éretelepei című értekezése, mely a Budapesten 1896 szeptemberében tar- 

tott Ezredévi bányászati s geológiai kongresszus kiadásában, 1—42 oldalon, 
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26 ábrával, számos szelvénynyel és egy igen becses geológiai térképpel ellátva 

jelent meg. 
Hazánk leggazdagabb fémbányavidékének a bibliája ez a munka, mely 

egyedül is hírnevet is biztosítana szerzőjének a bányageológiai irodalomban. 

Hidrológiai munkái közül igen fontos adatokat tartalmaz: Nagybányának 

használati vízzel való ellátása című munkája, (Bányászati és Kohászati 

Lapok 1906. 43. köt. 599—-607. I. geológiai szelvénynyel.) SzErLEMmx szerint 

Nagybányán 300 m mély fúrással felszökő artézi vízre lehet remény. 
Szterényi Hugó dr., természettudományi író, budapesti főgimnáziumi 

tanár, hosszas betegeskedés után 1909 március hó 19-én Budapesten elhunyt. 

SzrTERÉNYI tanár hazánk azon csendes, de érdemes munkásai közé tartozott, 

a kik feltűnés nélkül bár, de annál lankadatlanabb buzgalommal iparkodnak 

a természettudományokat úgy az ifjúság, mint a felnőttek körében terjeszteni. 

A fáradhatatlan tudós Társulatunknak 1883 óta volt tagja, az utóbbi években 

azonban súlyos betegsége miatt kilépett tagjaink sorából. A rendkívül termé- 
keny írót a túlfeszített munka már évekkel ezelőtt súlyos idegbajba vitte, 

míglen 52 éves korában a halál megváltotta szenvedéseitől. 

Eredeti nevén STERN Hucó, a somogyvármegyei Lengyeltótiban született 

1857 december hó 7-én. Édesatyja : STERN ALBERT, Ujpestnek egykor híres 

főrabbija, gondos nevelésben részesítette úgy Hucó, mint Józser fiát. Későbben 
mind a két fiú a keresztény hitre tért át és a SzrTERÉNYI nevet vették föl. 

SZTERÉNYI HuGónak öccse: SzrTERÉNYI JózsEr m. kir. kereskedelemügyi állam- 

titkár tudvalevőleg nemrégiben belső titkos tanácsos lett. 

STERN Hucó közép- és főiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Majd 

1880—1884 között Szazó Józser dr. egyetemi tanár mellett ásványkőzettani 

vizsgálatokkal foglalkozott. Mint középiskolai tanár Kecskeméten kezdette mű- 

ködését, három évig az aradi főgimnázium s két évig a székesfejérvári főreál- 

iskola tanára volt. 1891-ben a budapesti II. kerületi, 1894-ben a VII. ker. 

főgimnáziumhoz helyezték át. Sokat járt külföldön úgy a természetrajzi 

múzeumok és az oktatás, mint általában a középiskolai viszonyok tanul- 

mányozására. Számos ásvány-kőzettani s geológiai irányú munkája jelent meg, 

a melyek közül fontosabbak a következők: Selmeci és mátrahegység- 

beli gömbös és sphaerolitos trachytok (Földtani Közlöny XII, 1852, 

31—81. old.) ; Osopot és Dolinja-Lyubkova eruptiv közetei (Föld- 

tani" Intézet Évkönyve VI. köt. 171—243. old. a XVI. és XVII. táblával ; 

Krassó:szörénymegyei eruptiv kőözetekről (Földtani Közlöny X, 

1880, 187—199. old.); A grafitról (Természettudományi Közlöny XI. köt.) ; 

A petroleumról (u. o. II. köt.) ; A meteoritekről (Budapesti Szemle 

1883); Az ásványtan mai iránya, Az ásványok olvadásáról 

(Orv. Term. tud. Vándorgy. Évk.) ; Ásványtanok a gimnáziumok s polgári 

iskolák számára számos kiadásban. 
Legnagyobb munkássága tulajdonkép a Pallas Nagy Lexikonában 

van, a melynek [—XVIII. köteteibe (Budapest 1893—1900) az összes ásvány- 
földtani cikkeket SzrERÉNYI írta kiváló tudással, s a magyarországi viszonyok 
szemmel tartásával. 
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Turley B. bányamérnök, NoBEL ALrRÉD munkatársa, 78 éves korában a 

mult év december hó 25-én Oelsnitzben meghalt. TuxrEx kezdetben Baden- 

ben foglalkozott a bányaüzemeknél, majd Csehországban bányaadjunktus, 

s később Svédországban bányafőnök lett. Itt ismerkedett meg NOBEL ALFRÉD- 

del s az első kisérleteket a dinamittal közösen végezték. Nagy irodalmi 

munkássága főkép svéd bányaügyekkel és a NoBEL-készítményekkel foglalkozik. 

Whiteaves Frigyes József dr. kanadai paleontológus, f. évi augusztus 

hó 8-án Ottavában, 74 éves korában elhunyt. Született 1835-ben Oxfordban; 

tanulmányai bevégzése után paleontológiai buvárkodással foglalkozott; 1561 

s 1862-ben nagyobb utazásokat tett Északamerikában ; 1863-ban Montrealban 

a Természettudományi Múzeum kurátora lett, s 1877-ben a. kanadai felvételi 

osztály geológusa. A geológiai fölvételek mellett nagy súlyt helyezett egyéb 

természetrajzi kutatásokra is. WHirEzavEs egyaránt kitünő zoológus és paleon 

tológus volt. 

Wyse Bonaparte Napolen hidrografus, 65 éves korában Toulon mellett, 

a Villa Isthmiában meghalt. WwvsEe Párisban 1844-ben született, s 1860-ban 

a francia tengerészetbe lépett; 1862 től 1868-ig csaknem a földkerekség összes 

tengereit behajózta. Mint tengerésztiszt 1875 óta csaknem kizárólag a Panama- 

csatorna terveivel foglalkozott. WyvsE a földkerekség egyik legkiválóbb hidro- 

grafusa volt, a kinek terveit LEssEpPs is több izben elfogadta. 

Zlatarsky György dr., bulgár geológus és a sofiai egyetem geo-paleon- 

tológiai tanszékének tanára, született 1854 februárius hó 7-én Tirnowóban, 

meghalt 1909 augusztus hó 22-én Sofiában, 55 éves korában. 

ZLATARSKY szerkesztette Bulgária geológia térképét 1 :300,000 

mértékben, melyből már 12 lap meg is jelent. Számos német, francia és bul- 

gár nyelvű munkát írt Bulgária geológiájáról. Utolsó műve: Le Sénonien 

dans la Bulgarie orientale au nord des Balkans, et sa division 

en Emschérien et Aturien címet visel, s a Sofiai Egyetem fizikai-mate- 

matikai fakultásának a kiadványában jelent meg. 

Dr. Papp KáRgoLy. 

ISMERTETÉS. 

(1.) Comptes Rendus de la premiére conférence internationale agro- 

géologígue. Avec deux cartes et plusieurs illustrations dans le texte. 

Publié par Vinstitut géologigue du Royaume de Hongrie. Buda- 

pest 1909. 

A m. kir. Földtani Intézet az elmult év tavaszán érte meg fönnállásá- 

nak negyvenedik évét. Legfiatalabb hajtása a terebélyes fává izmosodott tudo- 

mányos intézetnek — az agrogeologia — e negyven éves jubileumon lépett 
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először a tudományos világ elé az I-ső nemzetközi agrogeologiai konferencia 

keretében. A négy decenniumot kitevő zajtalan munkásság oly tradicziója a 

m. kir. Földtani Intézetnek, hogy jubileuma alkalmából sem kivánt hangos 

ünnepséget, hanem a jövőre kiható eredményes munkának óhajtott adni na- 

gyobb lendületet azon a téren, mely hazánk mezőgazdálkodását van hivatva 

istápolni tudományos vizsgálatai kapcsán. A jubileum alkalmából rendezett 

I-ső nemzetközi agrogeologiai konferencián a m. kir. Földtani Intézet falai 

között üdvözölhette a kontinens legkiválóbb talajismerettel foglalkozó szak- 

férfiait; üdvözletükkel pedig Európán kivül más világrészek hasonló intézmé- 

nyei is felkeresték jubiláló intézetünket. 

Az április hó 14-től 26-ikáig tartó konferencián számos előadás kere- 

tében kerültek szőnyegre az agrogeologia legalapvetőbb kérdései s ezek kap- 

csán beható eszmecserében váltották ki nézeteiket a külföldi és hazai szak- 

férfiak. 

A konferenciával kapcsolatban egy nagyobb kirándulást a Nagy Magyar 

Alföldre — egyet a Balaton-vidékre — kettőt pedig Budapest közvetlen kör- 

nyékére rendeztünk. 

Az I-ső nemzetközi agrogeologiai konferenczia munkálatai fenti cimen 

most jelentek meg palini INxEvY BÉLA, a magyar tud. akadémia levelező tagja 

szerkesztésében 21 nyomtatott ív terjedelemben. A munkálatok két részre 

oszlanak. Az I-ső részt palini INKEY BÉLA szerkesztőnek — úgyis mint a nemzet- 

közi agrogeologiai comite titkárának — előszava vezeti be, mely után a kon- 

ferencia megalakulásának történetét — programmját — résztvevőinek névso- 

rát, az ünnepélyes megnyitó ülés — a szakülések és kirándulások lefolyását 

s az azokon felvetett tudományos és gyakorlati irányú kérdések fölötti viták 

lefolyását adja; befejezésül pedig a szaküléseken előterjesztett indítványok és 

határozatokat.1 A második rész a szaküléseken előadott tudományos dolgo- 

zatokat közli német, angol és francia nyelven.? 

A munkálatokat két nekrologus fejezi be, melyben CoRwxu FELIxX és GÜLL 

Virmos a konferenczia két fiatal, buzgó és szorgalmas munkásáról kegyelettel 

emlékezik meg azok korai elhunyta alkalmából. 

Az 1-ső nemzetközi agrogeologiai konferenczia lefolyását a Compte 

Rendus nyomán röviden a következőkben vázolhatjuk : 

Április hó 14-én délelőtt 10 órakor a Magyar Tudományos Akadémia 

előadó termében volt az ünnepélyes megnyitó ülés.? A magyar kormányt 

Josripovicm Géza horvát-szlavon-dalmátországi miniszter Ő Exezellencziája, a. 

miniszteriumot pedig FoRsSTER KÁLMÁN miniszteri tanácsos képviselte. A kül- 

földi kormányok, intézetek és társulatok, nemkülömben hazai rokon intézmé- 

nyeink képviseletében megjelentek a következők : 

A belga földmivelési miniszterium és a L/Institut Agronomigue dr. prof. 

LEPLAE E.; a La societé de géologie de Belgigue képviseletében: Professor 

1 L. -Comptes Renduso 1—91. I. 
2 L. cComptes Renduss; 95—325. I. 

3 L. -Comptes Rendusi 17—22. I. 
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D Awspgmmoxr R.; Németországból: a Kel. Preuss. Geologisehe Landesanstalt-ot 

(Berlin) dr. prof. Geh. Bergrat WAHNSCHAFFE F. és dr. ScHucuHr Fr. Bezirks- 

geolog képviselték; a Kgl. Bay. Ludwig-Maximilians Universitát (München) 

dr. prof. Ramawswx B.; a Kgl. Bay. Technische Hochschule (München) dr. prof. 

OEBBEKE K.; a Geognostisehe Landesuntersuchung (München) dr. Kozuwse W. 

Geolog által volt képviselve. A Societé Geografica Italianai (Róma) Lóczy 

LaJosr kérte föl képviselőjének. A Norveger Landsbrukshőiskole (Aas St. Nor- 

vegia) prof. BJÖRLYEKE K. 0.; a Comité Géologigue de la Russie (Novaja- 

Alexandria) prof. GLINka K. D.; a Centralne Towarzystwo Rolnicze (Warszawa) 

prof. MIKLASZEwSKY S. ; az Institutul Geologie al Romániei (Bukuresti) dr. MRAzEc 

L. Director és dr. Musrxaxu-MuRGoci G. Docent; a K. k. Geologisehe Reichs- 

anstalt és a K. k. Hochschule für Bodenkultur (Wlen) dr: prof. Kossmar Fr.; 

a Landwirtschaftliche Akademie (Dublany) és az Akademie der Wissenschaft 

(Krakau) : dr. prof. Miczrssxy K.; a Landeskulturrat für Königreich Böhmen 

(Prag) KoPEcxy J. főmérnököt, a Kgl. Landwirtschaftliche Akademie (Tetschen- 

Liebwerda) dr. prof. Hisscm J.; a K. k. Montanische Hochschule (Leoben) 

dr. Cogxu F. Docent-et küldte ki. Hazai intézményeink közül a Magyar kir. 

József-Műegyetem dr. Sramonp ELEK műegyetemi tanárt, a kolozsvári Ferencz- 

József-Tudomány-egyetem dr. CHonrwxoky Jenő tanárát, a M. kir. Gazdasági 

Akadémia (Magyar-Óvár) dr. NuRircsás JózsEr- és Rázsó ImRÉt; a Magyar, kir. 

Gazdasági Akadémia (Debrecen) dr. SzéLrL Lászrót; a M. kir. Bányászati és 

Erdészeti Főiskola (Selmeczbánya) BEnxczE GERGELYt; az Országos m. kir. 

Meteorologiai és Földmágnességi Intézet (Budapest) Rósva SÁwDpoR aligazgatót, 

a M. kir. Közp. Szőlészeti Kisérleti Állomás és Ampelologiai Intézet (Buda- 

pest) dr. ISTVÁNFFY Gyura igazgatót, az Országos m. kir. Chemiai Intézet és 

Vegykisérleti Állomás (Budapest) dr. KossurHány Tamást, a M. kir. Mezőgaz- 

dasági Muzeum SaáRossy KAPELLER FEREnczet, a Magyar Földrajzi Társaság 

dr. DÉcHy Mónrt, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület KEREPELY IKÁLMÁNt, 

a Kralj Svenciliste Franje Josipa I. (Zagreb) dr GoRJANOVIC-KRAMBEBGER udv. 

tanácsost ; a Sumarska Akademia (Zagreb) prof. SaAspok Fr. a Narodni Muzej 

(Zagreb) prof. Kocn F.-et küldte ki; a Magyarhoni Földtani Társulatot dr. KocH 

ÁNTAL elnök., dr. SCHAFARZIK FERENcz alelnök és dr. LÖöRENTHEY IMRE titkár 

képviselték. Az előadásokon és kirándulásokon résztvettek még: DicEsxry DEzső 

és Szőrs AwpokR m. kir. szőlészeti és borászati felügyelők (Budapest), FEKETE J., 

FEsSZLER K., Kovács V., LANG M., MaRczEnLy K., Nagy K., PacHra 0O., Pán M., 

WAGNER J., ZuBok Gy. Aradról ; GáspáR JózsEr magyar kir. fővegyész ; GYÁRFÁS 

JózsEr (Budapest), INkex BÉra (Taródháza), Kazrrvopa A. : Trpka A. Szabadka ; 

dr. Maugirz BÉLA m. tanár ; PAIKERT ÁraJos muzeumi őr (Budapest), UJJ JÁNsos 

igazgató főmérnök és ScHMIDT ELEK mérnök Kisjenő, SEMSEY AwnDpokR főrendi- 

házi tag (Budapest), SzápEczkY Gyura egyetemi tanár (Kolozsvár), dr. WAAGEN 

L. és dr. prof. UHLiG V. (Wien); dr. Vogr V., WEssELy B. és dr. Zönrs A. 

kemikus (Budapest) ; végül a m. kir. Földtani Intézet tagjai. 

A m. kir. Földtani Intézet 40 éves fönnállása alkalmából egybehívott 

első nemzetközi agrogeologiai konferencziát Lóczy LaJos a m. kir. Földtani 

Intézet igazgatója nyitotta meg, iüdvözölvén a megjelenteket, első sorban 
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DaRáwYI IGwácz földmivelési miniszter képviseletében JosipovicH GéÉza mi- 

nisztert ; fölolvassa egyben DARÁNwyxI IGwvácz földmivelésügyi miniszter úr ő nagy- 

méltósága következő sürgönyét: 

c Élénk sajnálatomra bécsi utam miatt a nemzetközi agrogeologiai érte- 

kezlet megnyitásán meg nem jelenhetvén, képviseletamre  JosipovicH GÉza 

miniszter urat kértem föl és voltam szerencsés megnyerni; szívből üdvözlöm 

az egybegyűlt tudósokat, azon hő óhajom kapcsán, hogy a napról-napra fon- 

tosabbá váló agrogeologiai tudomány fejlődésére a jelen értekezlet újabb ki- 

indulási pontul szolgáljon és hogy külföldi vendégeink hazánk földjén jól 

érezzék magukat. 

A megnyitó kapcsán fölolvastatnak a külföldi delegátusok, a mikor is elő- 

ször prof. OEBBEKKE K. a Kel. Bay. Technische Hochschule nevében üdvözli a 

magyar kir. Földtani Intézetet 40 éves jubileuma alkalmából ; továbbá Kossmar F. 

(Wien), LpprAE E. (Louvain), KoeHsz W. (München) küldőik — és KocH ANTAL 

elnök a Magyarhoni Földtani Társulat nevében üdvözlik a jubiláló intézetet. 

Az ünnepélyes megnyitás befejeztével Lóczy LaJos megalakulásra szólítja 

föl a konferenciára egybegyűlteket. A megalakulás SzorraGH Tamás m. kir. 

földtani intézeti aligazgató élnöklete alatt megtörténik. Jegyzőkül GÜLL Virmos, 

Lászró GÁBOR és MARosi IMRE választatnak meg. 

A megalakulás után a konferencia azonnal megkezdte munkásságát. 

Megnyílik az első szakülés RaAmawxw E. és Kossmar F. elnöklete alatt. Előadást 

tartottak: GLINSKa K. D. Die Bodenzonen und Bodentypen der europüáischen 

und asiatischen Russlands; és MuRGocri G. M.: .Die Bodenzonen Rumüniens, 

címen. Az előadók bemutatták országaik átnézetés, talajtírképét és hazájuk 

legjellegzetesebb talajtipusait. Az előadások kapcsán élénk eszmecsere indult 

meg, melyben KoRwuu F., Ramawnw E., MuRGoci G. M., Grisza K. D., WAHwN- 

SCHAFFE F. és TRErrz PÉTER vettek részt. 

Április hó 14-én délután a m. kir. Földt. Int. előadó termében folytatatta 

a konferencia munkálatait.! E második ül snek elnökei : ÖEBBEKE K. és MuRGocI 

G. M. voltak. Előadást tartottak: BJÖRLYEKE K. 0.: cDie Bodenverháltnisse 

in Norwegeni és CoRxu F.: cDie heutige Verwitterungslehre im Lichte der 

Kolloidehemies címen. Az előadások után megindult eszmecserében RAMANN E., 

CoRnu F., TRErrz P., MuRrGoci G. M., KoEHNE W. és OEBBEKE K. vettek részt. 

Április 15-én délelőtt harmadik szakülését tartotta a nemzetközi agro- 

geologiai konferencia WAHNSCHAFFE F. és LEPLAE E. elnöklete alatt.? Elnök 

bejelenti az Országos Gazdasági Egyesület delegátusának CsSERHÁTI SáÁxpoRnak 

váratlan halálát. Kegyeletének és részvétének a konferencia felállással ad ki- 

fejezést. Üdvözlő táviratot küld a konferencia ugyanez üléséből Böcgm János 

a m. kir. Földtani Intézet nyugalmazott igazgatójának ; végül elnök felolvasta 

a Geological Society of America üdvözlő iratát. 

Előadást tartottak: TRErrz PÉTER: Was ist Verwitterung?; és CHOoL- 

xorkx J.: eÜber die für Klimazonen bezeichnenden Bodenarten; címen. 

1 Lásd cComptes Rendus, 23—29. lap. 

2 Lásd .Comptes Renduss 29—33. lap. 
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Az előadásokból kifolyó vitában részt vettek: CoRgwu F., TREirz P., MuRGocI 

G. M., WAHNSCHAFFE F., INkEY B., RAMANN E. 

Április 16-án délelőtt a m. kir. Földtani Intézet előadó termében 

negyedik szakülését tartotta a nemzetközi agrogeologiai konferencia GLINKA K. D. 

és CoRwuu F. elnöklete alatt.! Elnöklő GLrLrska felolvassa Böcgm JÁNos köszönő 

telegrammját. Előadást tartottak: LEPLAE E. Über die speciellen Anforderun- 

gen der intensiven Landwirtschaft in Betreff der Bodenuntersuchungen; ; 

továbbá ScHucuHr Fr.: cDie Methoden der Bodenanalyse an der Kel. Preussi- 

sechen Geologischen Landesanstalto és végül HoRusrrsgY HENRIK: cÜber die 

agrogeologischen Arbeiten im Feldes címen. A szakelőadásokat kisérő vitában 

részt vettek: INKEY BÉLA, CoRwuu F., WANSCHAFFE F., SzÉLL LÁászLó, LEPLAE 

F., Hizscn J., MugRGoci G. M., Lóczy Lasos és Grisa K. D. 

Az előadások és eszmecsere befejeztével Kopzcxgy J. bemutatja talaj- 

kiemelő apparátusát és a talajismereti külső munkákhoz alkalmazható kézi 

laboratoriumát. 

Április 17-én délelőtt a nemzetközi agrogeologiai konferencia ötödik 

ülését tartotta a m. kir. Földtani Intézet előadótermében MnRazrc L. és 

KopEcxy J. elnöklete alatt.? Előadást tartottak: TIMkó IMRE: cWas ist auf der 

agrogeologisehen Übersichts- und Specialkarte darzustellen?) ; GÜLL VInmos: 

cÜber die Darstellungsmethoden agrogeologischer Übersichts- und Specialkar- 

teno, ; KopEcxy J.: cDie agronomischen Kartierungsarbeiten in Böhmen? címen. 

Az előadásokban fölvetett kérdések széleskörű eszmecserét vontak maguk 

után. A vitában részt vettek: LEPLAE L., Grrsxka G. M., WAHNSCHAFFE F., 

MuxgGoci G. M., HiBscH J., GORJANOvIC-IKRAMBERGER K., KopPEcxky J., RAMANN E., 

PAIKERT ALzaJos, MiczywskI K., INkEY BÉLA, Lóczy LaJos, TREIrz PÉTER. A dis- 

eussiót elnöklő MgazEec L. bezárván, annak anyagát összefoglalja abban, hogy 

úgy az egyes országok, mint egész Hurópa átnézetes talajtérképének elkészítése 

kívánatos. Az egyes országokra nézve az arra hivatott intézmények, az európai 

átnézetes talajtérkép ügyét pedig egy kiküldendő komissio vegye kezébe. Ez 

ügyben végleges határozatot a záróülésen előterjesztendő indítvány nyomán 

óhajt hozni a konferencia. 

Ugyancsak április 17-én délután tartatott a hatodik szakülés HriBscn J. és 

BJÖRLYEKE K. 0. elnöklete alatt,? a mikor is EmszT KÁLMÁN: cMethoden der 

Chemischen Bodenanalyse, ; SrGmonp ELEK pedig cÜber die Bedeutung der 

ehemisechen Bodenanalyse im Gebiete agrogeologiseher Forschungen und der 

Bodenkartierungs címen terjesztették elő előadásaikat. Az ezek nyomán meg- 

indult vitában SzÉLL LÁászLó, GLINKA K. D., CoRwsu F., KoEHNE W., TREIrz 

PéÉrER, MuRGoci (G. M., és SiGgmorp ELEK vettek részt. Elnöklő Hisscn J. a 

további vitát a záróülésre halasztja el. ScHucur F. kéri Atterberg és Hilgard 

munkáinak tárgyalását, a nagyalföldi excursio közben tartandó ülésre halasz- 

tani. A konferencia ebben az értelemben határoz. 

Lásd .Comptes Renduss; 33—40. lap. 

Lásd .Comptes Rendusv 40—47. lap. 

Lásd :Comptes Renduss 47—51. lap. 
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Április hó 21-én nagyalföldi kirándulása közben Aradon tartotta hetedik 

szakülését a nemzetközi agrogeologiai konferencia (GORJANOVIC-IKRAMBERGER K. 

és LEPLAE E. elnöklete alatt.! Előadást tartottak: UJJ JÁNos igazgató főmérnök : 

-cDie Bodenbeschaffenheit des Köröser Inundationsgebietes, ; DricEsrxY DEzső 

szölészeti és borászati felügyelő: cAmpelologiscehe Kartierungo és TRErIrz PÉTER : 

aDer physiologisehe Kalkgehalt der Böden; címen. Az előadásokhoz hozzá- 

szóltak: MuRGoci G. M. és INgeY BÉLA. Ugyanezen ülés folyamán terjesztette 

elő ScHucHT Fr.: cDie Bestandteile der Mineralböden; die Analyse, Klassifi- 

kation und Haupteigenschaften der tonartigen Böden; címen  ÁTTERBERG 

ALBERT tanár (Kalmar, Svédország) dolgozatát és HrinGagp E. W. professornak 

(Berkeley, California) cMethoden der echemischen  Bodenanalysen;, című 

munkáját. 

Az ülés végén WAHNSCHAFFE F. indítványt tesz aziránt, hogy Lóczy 

Lasos a m. kir. Földtani Intézet igazgatója a jelen konferencia munkálatainak 

melléklésével keresse meg a külföldi kormányokat az egységes agrogeologiai 

külső felvételi és laboratoriumi munkálatok keresztülvitele s a jövőre minden 

4—5-ik évben tartandó nemzetközi agrogeologiai konferencia érdekében- 

A második konferencia megtartását a jövő 1910. évi stokholmi nemzetközi 

geologiai kongressussal kapcsolatban javasolja. Az indítványhoz RAMANN H., 

MuRGoci G. M., Lóczy LaJos, MgazEc L., TREIrz PÉTER, INKEY BÉLA szólottak 

hozzá. Elnöklő GoRvJANovIc-KRAMBERGER K. az indítvány végleges szövegű elő- 

terjesztését a záró ülésre kéri halasztani. 

Április hó 23-án délelőtt tartotta a m. kir. Földtani Intézet előadó- 

termében záróülését a konferencia Lóczy LaJos, MIKLASzEvszkr K. és ScHucnr F. 

elnöklete alatt? A m. kir. földmívelésügyi miniszterium részéről FORSTER 

Kármán miniszteri tanácsos jelent meg. 

Lóczy Lasos elnök megnyitván az ülést szívélyesen üdvözli a megjelen- 

teket. Visszapillantást vett a konferencia eredményes munkásságára és napi- 

rendre tűzi az egyes előadások és discussiók nyomán elhangzott indítványok 

előterjesztését. Kiosztja ugyanekkor HoRusirzkY HENRIKnek: cNeuere Beitrüge 

zur Kenntniss des Lösses und der diluvialen Molluskanfaunas címü most meg- 

jelent dolgozatát. 

WAHNSCHAFFE F. előterjeszti véglegesen formulázott indítványát a nemzet- 

közi agrogeologiai konferenciák ezutánni szervezése és megtartása iránt. Egy- 

hangulag elfogadtatik. A nemzetközi Agrogeologiai Komaissio tagjaiul követ- 

kezők ajánltatnak: Belgium: DAxpRrumosr R. (Liege), LEPLAE E. (Louvain), 

VAN DER VAEREN J. (Bruxelles). Brazilia : HussaAxK E. (Rio de Janeiro). Bulgaria : 

BowxrscHev G. (Sofia). Dánia: MapsEs V., MÜLLER S. és Rögpam K. (Kopenhága). 

Németország: Ramawnw E. (München), WAHNscHAFFE F. (Berlin). Anglia: HALL 

A. D. (Harpenden), VorEzckEeR J. A. (London). Finnország: RINDELL A. és 

SEDERHOLM J. J. (Helsingfors). Franciaország: CaRwor A. és GEwsrir L. (Paris), 

DEtraGE A. és LaGaru N. (Montpellier), GaRora V. C. (Chartres) és PAGUOoUL 

1 Lásd cComptes Rendusi 51—56. lap. 

2 Lásd .Comptes Renduss 56—67. lap. 
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M. A. (Arras). Hollandia: van BAREN J. (Wageningen) és vas BEMMELEN J. F. 

(Delft). Italia: ArpprIasi N. és Visassa DE REGur P. E. (Perugia). Norvégia : 

BJÖRLYKKE K. 0. (Aas) és REuscn H. H. (Kristiania). Ausztria: Hizscn J. 

(Tetschen-Liebwerda), KopEcxky J. és SrokLassa J. (Prága), Kossmar Fr. és 

Rosivan A. (Wien), Mriczywssxr K. (Dublany). Portugalia : CHorrar P. (Lissabon). 

Románia: MngazEc L., MuRGocri G. M. és ZAHARIA N. (Bukuresci). Oroszország : 

GLINKA K. D. (Novo Alexandria) Kossovirs P., Oroczkis P. V. és VyssockiJ 

N. K. (St. Pétersburg), KuRinorr A. (Jekaterinslav), NaBokrcH A. J. (Odessa). 

Szerbia: Rapovanovic (Belgrad). Svédország: AwxpERsow J. G. (Stokholm) és 

ATTERBERG A. (Kalmar). Sehweiz: FReün J. (Zürich). Egyesült Államok: Hin- 

GaRp E. W. és LoucHRIDGE R. (Berkeley, California), JagGaR F. A. (Boston, 

Mass.), Wnirwsevx N. ( Wasington). Mexico: AGcvurreRa J. G. (Mexico). Japán: 

Jwovre K. (Tokyo). New-Seeland: BEnL J. M. (Wellington). 

TRezirz PÉTER előterjeszti továbbá az internationalis agrogeologiai kom- 

missio munkaprogrammját kiadványai címéül ajánlva aMemoiren des Agro- 

geologischen Komitees, szerkesztőjéül pedig palini IKkkEY BÉrár. A Memoire-k 

I-ső kötetét az I-ső nemzetközi agrogeologiai konferencia munkálatai fogják 

adni. A konferencia szükségesnek véli, hogy a stokholmi nemzetközi geologiai 

kongressusra külön agrogeologiai sectio alkottassék. Az 1909 10. évre a követ- 

kező kérdések beható tanulmányozását tartja óhajtandónak : 

a) Internationalis agrogeologiai átnézetes térkép egyöntetű kiadásáról. 

b) Talajnemek klassificatiója és nomenklaturája. 

c) Átnézetes térképek számára talajtipusok meghatározási metodusasairól. 

d) A talaj kolloid anyagának meghatározási módszereiről. 

r) A talaj biologiájáról. 

f) A talaj hydrologiájáról. 

Az előterjesztett indítványok egyhangulag elfogadtatnak. PALINI INKEY 

BÉLA megköszönve a bizalmat a Memoire-k szerkesztését elfogadja. D"ANDRI- 

Moxr R. tesz még előterjesztést a talaj viziránti magatartásának vizsgálati 

módszereiről, hét pontban csoportosítva azokat. Elnöklő Lóczy DLaJsos jelzi, 

hogy a geologusok figyelmét a víz szerepe sohasem kerülte ki. Utal KoPEczkI- 

nek ez irányú ujabb munkálataira. Az előterjesztésben foglaltakat értékesnek 

tartja és kivánatosnak, hogy az agrogeologusok a víznek minden jelentkező 

formáját figyelemmel kisérjék. TRErrz PÉTER megjegyzi, hogy UJJ JÁwsos igaz- 

gató-főmérnök már 1908 óta tehát még KopEczky előtt foglalkozott behatóan e 

kérdéssel, a Fehér-Kőrös völgy ármentesítése és belvíz rendezésével kapcsola- 

san. D AwxpRimonr előterjesztése elfogadtatik. 

PALINI INkEY BÉLA megemlékezik az ötödik és később a hetedik szak- 

ülésen is vita tárgyát képező agrogeologiai kartirozás kérdéséről s ez irányban 

" javaslatot terjeszt a konferencia elé. A javaslathoz hozzászólnak WAHNSCHAFFE, 

RAMANN E. és OEBBEKE K., mely után a kartirozásra vonatkozólag IsxkExnek követ- 

kező javaslata fogadtatott el: (A Budapesten ülésező első nemzetközi agreogologiai 

konferencia kívánatosnak tartja, hogy az agrogeologiai kartirozás első sorban 

a meglevő geologiai térképek alapján átnézetesen vitessék keresztül és kisebb 

méretben (pl. 1 : 200,000y-adassék ki. A. többé-kevésbbé egyöntetűbbnek felismert 
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összefüggöbb területek, legyenek azok egybetartozó birtoktestek, melyek tipusos 

talajkifejlődést mutatnak, nagyobb méretben, részletesen dolgoztassanak föl. 

A részletes felvételek - talajmeghatározásánál igénybe veendők rokon tudo- 

mányágak is, hogy a talajmeghatározás eredményei tudományosan eszközölt 

termelési kisérletek által ellenőrizhetők és megerősíthetők legyenek, hogy az 

ökonomiai praxisnak egy homogén területre nézve minden szükségét kielé- 

gítse. Tehát a legsürgősebb kivánalmak, melyeket a talajtérképezéséhez most 

füzhetünk, a következők : 

1. Gyors elkészítése az átnézetes térképnek a zonalis talajtipusok figye- 

lembevételével ; 

2. Monografikus feldolgozása a tipusos talajfajtáknak az összes segéd- 

tudományok igénybevételével. 

A konferencia e javaslatot egyhangulag elfogadja. 

MRaAzxc L. üdvözli a záróülésre a tanácskozás közben megérkező DARÁNYI 

IGwsác földmivelésügyi magy. kir. Minisztert, köszönetet mondva a geologiai 

tudomány hathatós pártfogásáért ; köszönetet Lóczy LaJos igazgatónak és a kon- 

ferencián közreműködőknek. Végül a megnyitó ülésről való elmaradása követ- 

keztében most üdvözli a m. kir. Földtani Intézetet 40 éves fennállása alkalmából. 

Elnök köszönetet mond DaRÁwyri IGwác miniszter úr ő excellentiája meg- 

jelenéséért és a résztvevők közreműködéséért. 

DanRáwyr IGwác m. kir. földmivelésügyi miniszler emelkedett most szó- 

lásra és örömét fejezte ki az első nemzetközi agrogeologiai konferencia sikere 

fölött és sok eredményt kiván a további munkássághoz. A konferencia tagjai- 

val hosszasabban elbeszélgetve, zajos ovációk közben hagyta el a miniszter 

az üléstermet, mely után a záróülést az elnök berekeszti. 

(2.) Vezető a M. Kir. Földtani Intézet Muzeumában. (Az intézet negy- 

ven éves fönnállásának emlékére 19099. 

A Földtani Intézet újabb történetében a legfontosabb mozzanat minden- 

esetre a SEMSEY ANDOR és DARÁNYI IGwsáÁc áldozatkészségéből létesült intézeti 

palotának létesülése. Ez ünnepet a tudományos irodalomban csak egy kis füzet 

örökíti meg LÖRENTHEY tollából vAndorina és Darányia két új ráknem Ma- 

gyarországbólo.! Az intézet negyvenéves fönállásához, már több tudományos 

emlék füződik. A cimlap tanúsága szerint ennek emlékére adta ki az intézet 

új igazgatója a múzeumi vezetőt, mely hivatva van e gazdag gyüjteményben 

a nagyközönséget vezetni. Ennek emlékére rendezte az intézet igazgatósága az 

első nemzetközi agrogeologiai konferenciát, mely e tudományszaknak, agro- 

geologusainknak és a magyar tudományosságnak kiszámíthatatlan hasznára 

vált s maradandó írott nyoma az előbb ismertetett .CGomptes Rendus de la 

premiöre conférence internationale agrogeologígue. 

A múzeum vezetője HoRwyáwsszkY V. nyomdájának nemes izlésére valló 

szép kiállításban jelent meg 316 oldalon 168 ábrával. Az intézet történetének 

L Math. és Termtud. Közlemények XXVII. köt. 
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s az intézet új otthonának rövid megismertetése után, a különféle hazai és 

külföldi gyüjtemények vannak a kiállítás sorrendjében csoportonkint tárgyalva. 

A sztratigrafiai gyűjtményen sajnos, meglátszik, hogy az intézetnek nincs palaeon- 

tologusa, amennyiben a kövületek legnagyobb része régi, elévült nevek alatt 

szerepel. Függelékként van a Földtani Intézetnek összes kiadványa fölsorolva. 

Örömmel értesülünk, hogy most készül e vezető német kiadása, mely- 

ben már több hiba javítva lesz. L. 

(3.) INkev BéLa: De la relation entre Vétat propylitigue des roches 

andésítigues et leurs filons mineraux. Mexico 1907. 1—19. old. 

ISKEYx BÉLA, a magyarországi nemesérctelérek képződési viszonyainak 

alapos ismerője a X. Mexikóban tartott nemzetközi geologiai kongresszuson 

értekezése tárgyáúl az andesites kőzetek zöldköves állapota és ér- 

ces teléreik közti összefüggését választotta, tehát oly témát, mely a 

viszonyok analogiájánál fogva Amerikát ép oly közelről érdekelheti, mint 

hazánkat. E rokon vonásokat már elég korán vették észre A. v. HUMBOLDT, 

F. S. BEgupawnT, majd pedig F. v. RIcHTHOFEN és mások. Az arany- és ezüst- 

ércek anyakőzete ugyanis Amerikában is a zöldkő (propylit), melynek 

elterjedése nemcsak Észak-, hanem Dél-Amerikában is igen jelentékeny. 

Jellemző e formáció ércteléreire, hogy harmadid őszakiak, valamint, hogy 

mindig zöldköővé vannak elváltozva. A telérek fémes ásványai legtöbbször 

sulfidok, ritkábban telluridok, és nevezetes, hogy e telérek aranyat és 

ezüstöt tartalmaznak, A nemes fémek pedig olykor termés állapotban is 

fordulnak elő bennök. Az érceket kisérő nem fémes ásványok a guarc, más- 

kor pedig karbonátok (calcit, dolomit, rhodochrosit) vagy pedig olykor 

sulfátok (ú. m. baryt és gypsz). E telérek anyakőzete: a zöldkő, a mult 

századok saxum metalliferum-ja, különböző közetféleségekből keletkezhe- 

tik az amfibol, a piroxén, az olivin, a biotit ehloritosodása, illetve ep i- 

dotosodása vagy szerpentinesedése révén. RICHTHOFEN báró a zöld- 

követ tudvalevőleg külön és pedig legidősebb közettipusnak hirdette és nyo- 

mában ugyanezt vallották F. ZIRKEL és az amerikai ÚLARENCE KIwG is. 

E nézetet megdöntötte azután Szazó JózsEr és ugyanilyen ered- 

ményre jutott a Comstok Lode anyaközetét illetőleg BECKER is. Azóta a zöldkő 

(propylit) csakis melléknévi jelentőséggel bír valamely kőzet zöldes 

elváltozásának megjelölésére. INKEY a zöldkövesedés lényegének illusztrálására a 

nagyági (ecukorsüveghegyi) üde amfibolos dacitot és ennek a telérek 

régiója felé való zöldes elváltozását ismerteti. Ez utóbbinak amfibolja chlo- 

rittá és calcittá van átalakulva, mely képződmények az alapanyagba is átter- 

jednek. A piroxén hasonló elváltozás közben nyom nélkül tünhetik el. A pla- 

gioklászok ellenben üdék. A netán jelenlévő biotit sokszor még elég üde és 

ezért netaláni csekélyebb fokú elváltozását INxkevy nem is tartja a propylitisatió 

lényeges jelenségének. A guare változatlan. A zöldkönek pyrittel való im- 

praegnatiója inkább a telérek közelségére szorítkozik és más agentiákra vezet- 

hető vissza, mint az általános zöldkövesedés, melynek lényege szerinte nem 

Földtani Közlöny XXXIX. köt. 1909 38 
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más, mint az eredeti kőzet amfibolos és piroxenes elegyrészei- 

nek chlorittáés calcittátörténő átváltozása. Minden egyéb csak vál- 

tozó és kisérő jelenség s ennélfogva nem jellemző. Ezen átváltozás előidézésére 

elegendőnek tartja a postvulkános mofetta működést, mialatt a föl- 

szálló szénsav, illetve a szénsavas víz a calcium és magnézium szilikátokat 

echlorittá és carbonátokká átváltoztatja. Az ilyen zöldkövesedés nagy erupti- 

vus kőzettömegeken egyenletesen szokott végbemenni, és ettől megkülönböz- 

tetendő a telérek közelében tapasztalható elkaolinosodás, a mikor a kőzet 

földpátja, csilláma és magnetitja is a bontó hatásoknak áldozatul esik. Azután 

kiemeli ama összefüggést, mely a propylit és az érectelérek közt van, ami nem 

véletlen, hanem állandó jelenség. És ezzel kapcsolatban fölteszi végre azt a 

kérdést, vajjon a teléreket létrehozó ágens volt-e az, mely egyidejüleg a szom- 

szédos kőzetet is metamorfizálta, avagy pedig a telérek érces kitöltése követ- 

kezménye-e az andezites massivumok elváltozásának, vagyis más szóval a 

mélységbőlszármaznak-e azércesásványok fémei, vagy pedig az 
elzöldkövesedett mellékkőzet kilugzásából. Ezzel szerző oly pontra 

jutott, a hol választania kellett az ascenzió és a lateralsecretió elmélete között. 

Mérlegelve SANDBERGER érvelését a lateralsecretió mellett és STELZNER ellenve- 

téseit, valamint figyelembe véve GRODDECE, RANSONE, WEED, VAN HISE és RICHT- 

HOFEN idevágó nézeteit is, szerző subjectivus érzéssel inkább a lateralseeretió 

nézete felé hajlik. Szerző szerint a zöldkövesedett mellékkőzet a finoman elosz- 

tott fémeket nem tartalmazza egész anyagában általában, sem nem. a biotitos 

elegyrészében, melynek analysiseire SANDBERGER fektette leginkább a súlyt, ha- 

nem inkább a bázisos amfibolos és pyroxénes komponenseiben, vagyis azok- 

ban az elegyrészekben, melyek a zöldkövesedésnél szemmellátható módon leg- 

inkább és legelőbb változnak át az összes elegyrézsek közül. 

Ezzel a fölfogásával azonban az igen tisztelt szerző úr nem vitte dü- 

lőre a kérdést, mert bárha minutiózus analysisek szükségességét több izben 

hangoztatja, ilyent .mégsem eszközöltetett. És ennélfogva eladdig, amig pon- 

tos amfibol és piroxén analysisek nem fekszenek előttünk, a már régebben 

elhangzott érvek megismétlésének veszedelme nélkül, érdemlegesen, újabb ada- 

tok híjjában nem is szólhatunk hozzá a szerzőtől ismét előtérbe állított fölfo- 

gás helyességéhez. Azért azonban egynémely észrevételünket még sem hall- 

gathatjuk el. Így pl.: vajjon miért fejlődjék ki az ércesítő ágensek actióké- 

pessége erélyesebben a fölsőbb régiókban, mint a mélyben, holott sokkal 

valószinübb, hogy a mélyben veszteglő magmákból az ottani nagyobb nyomás 

és nagyobb hő mellett inkább történhetik kilugzó oldás, mint a magasabb 

régiókban, ahol a nyomás és a hőcsökkenése következtében már inkább az 

ércek kiválására kerülhet a sor. Bajos továbbá föltételezni azt, hogy hogyan 

volna képes valamely ágens nagyjából egy és ugyanazon zónában, közel 

ugyanazon nyomás- és hőmérsékleti viszonyok mellett fémeket a kőzetből ki- 

oldani, csak azért, hogy néhány arasznyira tovább, a teléreken ismét kiejtse, 

Több mint valószinű, hogy az ércek kiválása körül a cserebomlásnak lényeges 

szerep jutott és éppen ezért okadatolt az ilyen, a telérek táján végbemenő 
vegyfolyamatokhoz szükséges ellentétes alkotású és hatású oldatok egyikét 
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máshonnan, mint a telérek szomszédságából, nevezetesen mélyebb régiókból 

származottnak tekinteni. És last, but not least, feltűnő még a telértöltelékek 

fémekben való változatossága is, ami nehezen magyarázható meg pusztán csak 

a mellékközet kilugzása révén. 

Ezeket azonban nem azzal a czélzattal említjük föl, mintha szerző nézetét 

rövidesen megcáfolhatónak gondolnók, hanem azért, hogy a magunk részéről 

is rámutassunk eme illetékes helyről újból fölvetett kérdés végleges meg- 

oldásának szükségességére. Ha valakinek, úgy nekünk kötelességünk 

kivált a harmadidőszaki éretelérek képződési körülményeit kutatni és az e 

körül felmerülő és végeredményesen el nem döntött kérdéseket tisztázni és 

ebből a szempontból a legmelegebb szószólói vagyunk annak, hogy a minu- 

tiozus analyzisek a jövőben ne csak pium desiderium marad- 

janak, hanem hogy azok, alkalmas és gondosan kiválogatott 

anyagon — amit az igen tisztelt szerző úr mindenesetre leg- 

jobban tudna kijelölni, tényleg végre is hajtassanak. 

DCHAFARZIK F. 

IRODALOM. 

(1.) V. Rosrcxy: Ein Beitrag zur Morphologie des Pyrits von Porkura 

(Bulletin internat. de VAcad. des Sciences de Bochéme. 1903. 8. 

No. 37. 1—3. Mit 1 Textfigur.) 

A megvizsgált kristályok közül a hexaéderesek egyszerű kombinációk 

h (100), o (111), 1(210), e (210; ; ellenben az oktaéderesek sokkal többlapúak, 
a következő alakokkal : 

0(1113 s (321 
h (100) I 15321 
e (210. G (5439 
d (110) T 1521) 
i(211)  3C(964 
1921 

Az oktaéderen kívül nagyobb lapokkal fejlettek ki 4-(100). e (2107 és 

néha 7 (211). A pyritre általában új alak. XC (964) csak egy magános és erő- 

sen rostos, gyöngén tükröző lappal jelent meg, [100: 532 — 023] övhöz 

tartozik. 
Mérve Számítva 

(964) : (111) — 179 12 179 581 
: (1009— 38 493 38 42 
ADA TA 7 362 
IEEE B 9 541 

ZIMÁNYI KÁROLY. 
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(2.) V. Rosicxgy: Hessit von Botes in Siebenbürgen. (Bulletin internat. 

de IV Academie des Sciences de Bochéme. 1908. 13. 25—27.) 

A megmért kristályka mintegy 3 mm. nagyságú, lapjai gyönge fényüek, 

de mérhetők voltak ; a hessit kristályodott guarcon, sphalerit ésarany 

kiséretében van, néha mint ifjabb lerakodás apró, kristályodott guarc is födi. 

A kristálykán kifejlett alakok : 

h 1100) z (1322) 

d (110) m 1311) 

e (210) p (221) 

f4310) Xxr (441) 

0 (1113 xs (552) 

A két utóbbi X-gal jelölt alak a hessitre új. 

Mérve Számítva 

TM ESOS RO 105 

599— 16 0 15 473. 
ZIMÁNYI KÁROLY. 

(3.) Barkax Béra: Ein neues Berggesetz für Ungarn. Erláuterung des 

Referentenentwurfes. Wien u. Leipzig. Verl. v. Halm £ Goldmann, 

1909, 87" S. 1—293. 

Minthogy az új magyar bányatörvény előadói tervezete iránt, annak ki- 

adása után, a külföldi szakkörökben nagy érdeklődés mutatkozott; szerzője 

célszerűnek látta, hogy ezt a törvénytervezetet német nyelvre lefordítva, a 

külföld igényeit kielégítse, hogy így a külföldi szakférfiak bírálatát se legyen 

kénytelen nélkülözni. Hogy azonban azt az alapot is megismertesse a kül- 

földdel, amelyen a reform fölépült; a magyar bányajog fejlődését s a magyar 

bányászat mai állapotát is ecseteli és az 1—X. szakasz mindegyikéhez magya- 

rázó áttekintést füz, magát a szakaszok szövegét pedig szintén fölvilágosító 

jegyzetekkel látja el. 77 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülések. 

1909 november 3.-án — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Előadások: 
1. Dr. FRANZENAU ÁGosros Rákospalota Széchenyi-telep nevű kerületében, a 

Vezér- és Adria-utcák sarkán kútásáskor 24 m mélységben megütött kékes, kissé 

meszes, kavicsos homokot ismertette, melyben középmiocén kövületek bőven van- 
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nak. A kövületek között egy alga-maradványon és néhány ostrakodán kívül meg- 

határozható volt : 

32 foraminifera, 

1 bryozoum, 

23 lamellibranchiata, 

2 scaphopoda és 

43 gastropoda. 

A lerakodás leginkább a budapesti Illés-utcában a III. főgyűjtő-csatorna épí- 

tése alkalmával föltárt vasrozsdás kavicsos homokra emlékeztet. 

2. Dr. Tuzsos János sAdalékok Magyarország fosszilis flórájá- 

hoz (III); című dolgozatát mutatta be, a melyben 1. Esztergom környékéről és a 

kósdi szénbányából származó Characites tipusokat; 2. Bozovicson talált Pinus 

ovoidea nov. typ. tobozt; 3. a budai Pálvölgyből származó kérdéses Attalea-féle 

pálmatermést ; 4. Ruszkabányán gyűjtött Pandamites-levelet és 5. ugyanott ujabban 

kiemelt 175 m hosszú levélrészletét, terméseit s virágzatát a Jurányia hemitjflabellata 

pálmának ismerteti. 

Dr. SCHAFARZIK FERENC kapcsolatban a hallott előadással fölemlítette, hogy 

ugyancsak mult nyáron a bozovicsi barnaszéntelepben sok szenesült fatörzset 

látott, melyekből több a fa rostozatát világosan mutató darabot gyűjtött. Reméli, 

hogy ezeknek meghatározása lehetséges lesz, és végre annak adott kifejezést, hogy 

érdekes volna, ha e fatörzsdarabok s a Pinus ovoidea toboza között valami össze- 

függés volna kimutatható. 

3. Dr. VoGL VIKTOR a fejérmegyei Szárhegy és Somlyó, valamint az 

ezektől É-ra elterülő urhidai magaslat sztratigrafiai s tektonikai viszonyaival fog- 

lalkozik. A Szárhegyet és Somlyót kristályos, kövületmentes mészkő építi föl, 

melyet az irodalom paleozoikusnak ismer. Ez a mészkő a Szárhegyen s a Somlyó 

É-i részén is 22" felé dől a Somlyó déli részében ellenben kitünően megfigyelhető 

boltozatot alkot. Urhidán fölső-eocén mészkő és márga van, ezeknek fekvőjében 

pedig vastól vörösesre festett mészkő, mely telve van kövületnyomokkal, köztük 

úgy látszik cerithium-töredékekkel is. Ez alakok a Magyar Középhegység felsőeocén 

főnammulitos meszéből nem ismeretesek, a középső eocénben ellenben gyakoriak fúgy 

hogy nincs kizárva, miszerint az urhidai vöröses mészkő is a középső eocénbe tar- 

tozik. A falu É-i és ÉNy-i részén a szőlőkben fillitszerű kőzet apró darabkái hever- 

nek s ezt a kőzetet itt újabban kútásásnál 13 m mélységben szálban is megtalál- 

ták; inkább rostos mintsem palás szövetű kőzet ez, mely eredetileg fehér, de vas- 

rozsdától át meg át van járva. 
Dr. SCHRÉTER ZOLTÁN megjegyezte, hogy az urhidai fillitszerű kőzet s a 

somlyóhegyi kristályos mészkő mint a velencei granitlakkolit metamorfizált paleo- 

zoikus képződményekből álló kontaktus köpenye birálandó el, melynek a lösz s a 

pannoniai képződmények alatt jelentékenyebb elterjedése lehet. 

Dr. Lóczy LAJos hangoztatta, hogy a Fejér- és Veszprém vármegye határán 

elterülő régi hegyrögök figyelemre méltó jelenségek, mert egy hosszú paleozoikus 

vonulat maradványai. Ezt a vonulatot a Velencei hegységtől a Balaton mellékéig 

lehet nyomozni. Rögei Balatonfőkajár, Füle, Polgárdi, Szabadbattyán határában és 

Urhidán találhatók. Az urhidai guarcitpala a templomtól Ny-ra levő szőlőkben na- 

gyobb elterjedésű, mint azt az előadó ecsetelte, aki különben helyes munkát végzett 
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4. Dr. GAÁL IsTvÁN soron kívül .Kövületes közép-miocénrétegek 

Déván s az egyik andesit-tömzs kitörési idejének pontos megha- 

tározásas címen szólt. A dévai rPetroszus kőbánya munkálatai igen jól föltárták 

a földtani viszonyokat. Ezeket előadó a bemutatott szelvény kapcsán röviden ismer- 

teti. E szerint az említett kőbányánál a Berzsáni patak szintjén kis föltárásban agyag 

bukkan ki, melyből előadónak sikerült 18 molluscum fajt meghatározni; ezek közt 

Ostrea, digitalina DuB, 0. cochlear Pori, Gardium turonicum May., Gorbula gibba 

OLIvi, Pecten cristatus BRONN., Arca diluvii Lam., Turitella subangulata BRocc., 

T. turris BRGr. stb. A példányok jó megtartásúak, úgy hogy igen könnyű lenne az 

itteni fajok számát megnövelni. Ezzel tehát kövületek alapján is igazolva vannak a 

Maros völgye mezőségi rétegei. A középső miocén agyag fölött alsó szarmata agyag 

van Mactra és Cerithium-fajokkal. Érdekes, hogy ezt az andcsitláva tangenciális 

irányban eltolta, összegyűrte, míg az erre települt andesittufa s ennek konkordáns 

fedője, a durva sárga homok ilyen oldalnyomást már nem szenvedtek. S miután a 

durva homok már közép-szarmata korú, az említett kitörést az alsó- és közép- 

szarmata határára kell tennünk. 

Dr. Lóczy LAJos örömmel állapítja meg, hogy előadó buzgólkodása az erdélyi 

medence délnyugati sarkában hasznos hazánk geologiai megismerésére. A részletes 

kutatáson oly munkatársak, mint előadó, aki mindig a helyszínén van, legtöbbet 

lendíthetnek. Fölszólaló megjegyzi, hogy az említett amfibolos andesit kitörési kora 

a mediterrán és a szarmata idő között nem általánosítható nagy területre, mivel 

tudomás szerint az erdélyi érehegységben és egyebütt régibb neogén-rétegek anya- 

gában is van már amfibolos andesitanyag. 

Dr. PárrY MógR megjegyzi, hogy Dévától nem messzire, Nagyág környékén, 

az amfibolos andesitek már időrebbek, amennyiben ott a vormágai szarmatarétegek 

alsó szintjét alkotó konglomerátum kavicsai között a dacitdarabkák mellett megvan- 

nak az amfibolos andesitnek darabkái is. Ez az amfibolos andesit azonban egészen 

más tipusu, mint a dévai. 

1909 december 1.-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Elnök mély megilletődéssel bejelentette a nagy veszteséget, mely társula- 

tunkat tíz éven át volt munkás tagjának és három éven keresztül fáradhatatlanul 

buzgó másodtitkárának, Güll Vilmos m. kir. I. oszt. geologusnak váratlan halálá- 

val érte. Az elhunyt derék tiszttárs élete folyásáról és tudományos működéséről 

Timkó IMRE tagtársunk megemlékezésétől várhatunk méltó és kimerítő ismertetést. 

Ez az emlékbeszéd a februáriusi közgyűlésen tartatik meg. 

Előadások : 
1. HoRusirzZkY HENRIK a bazini pannonfaunáról szólt. A Kis Magyar 

Alföld második ismert és fontosabb pannonkorszaki lelethelye ez. Az összfauna 

alapján a környéket sósvizű tenger borította, melybe a hegységből édesvizi patakok 

torkolltak. Ezért a fauna is kevert, s ismételve csak ama nézetet erősíti meg, hogy 

egyes fajok alapján szinteket vagy emeleteket meghatározni nem lehet, hanem min- 

dig csak az összfauna alapján. 

TLŐRENTHEY IMRE az előadás kapcsán megjegyezte, hogy előadónak ama meg- 

jegyzése, miszerint a bazini pannonfauna fölszólaló szinti beosztásába nem illeszt- 

hető be teljesen, csakis az ő beosztásának és beosztási elveinek félreértésén alapul- 

hat. Előadó úr a faunát bezáró rétegeket helyesen osztotta be a felsőpannoniai 
emelet Congeria triangularis és GCong. balatonica tömeges föllépésével jellemzett 
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szintbe. Mert hogy a Melanopsis vindobonensist és impressat áthidaló alaknak csak 

egy példánya van a rétegben s az is fejletlen, igazolja, hogy a fauna az alsó- 

pannoniai emeletbe nem sorolható miután ott ezrével vannak e csoport alakjai. 

Radmanesten és máshol is fölmennek ez alakok az alsóból a felső-pannoniai eme- 

letbe, ami a mai helyesnek tartott föld- és fajfejlődési törvényeket megerősíti. 

Hogy az Unio Neumayri is megvan e szintben, ugyancsak eme törvényeket erősíti 

meg, igazolva a fajnak az eddig ismertnél hosszabb életét. Fölszólaló nem lehet 

előadóval egy véleményen a tekintetben, hogy a Kis Magyar Alföldön petrografiai 

alapon lehetne a pannoniai képződményt osztályozni, mert itt is, mint mindenhol, 

pl. Szegzárdon vagy bárhol, minden szintben a legkülönbözőbb anyag van. Külön- 

ben így van ez manapság is, hogy t. i. tavaink és beltengereink fenekén nemcsak 

faunisztikai, hanem petrografiai faciesek is vannak. 

2. HoRusiTZKY HENRIK ezután még a szegedi pleisitocen faunáról is 

szólt. Szeged város alapja mocsárlösz, mely a löszkorszak elején rakódott le. A Tisza 

vize annak idején igen szétterült, megállapodott medre még nem volt, hanem 

össze-vissza kanyarogván, igen sok kisebb-nagyobb időszakos síkvizű tavat alkotott. 

Innen előadó 50 csigafajt sorolt föl, melyek közül 10 a Nagy Magyar Alföldre nézve 

már kihalt, vagyis elvándorolt alak. 

3. Vapász M. ELEMÉR a limax és umala nemekbe tartozó magyarországi 

fosszilis házatlan csigákat mutatott be. Kritikailag vizsgálta a kövesedő mész- 

lemezek jellegeit s arra az eredményre jutott, hogy ezeknek vizsgálata csak mor- 

fologiai, miért is az élő, anatomiailag megállapított fajokét nem födi. Az eddig 

ismert 23 cfajhozs összesen 4 amaliat és 7 limax wfajt, sorolt, közöttük G ujat 15. 

Ezekkel a magyarországi alakokkal együtt most már a harmadidőszaknak a fölső- 

eocéntől kezdve minden szintjéből ismerünk házatlan csigákat. A magyarországi 

példányok az alsó-oligocénből, fölső-oligocén vagy alsó-mediterránból, fölső-medi- 

terránból, szarmatából, pannoniai rétegekből és pleistocénből kerültek ki. 

Választmányi ülések. 

1909 november 5-én. — Elnök: KocH AwTaL. 

Elnök jelentette, hogy ANDERSSON GUNNAR felszólította a társulatot, a magy. 

kir. Földtani Intézetet s CHoLwokY JENŐ egyet. tanárt, hogy Magyarország post- 

glacialis klimaváltozásairól adjanak be jelentést a XI. nemzetközi geologiai kon- 

gresszus titkárságának. A választmány elhatározza, hogy a tagoknak fölszólítást 

küld erre vonatkozó adatok beküldésére. 

Új tagoknak megválasztattak 

a) örökítő tagok : 

Debreczen sz. kir. város tanácsa ; 

Szeged sz. kir. város tanácsa. 

1) rendes tagok: iz 

Szabadka sz. kir. város tanácsa (aj. a titkárság). 

BaLás JENő, bányamérnök, Menyháza a a 

CHESNAIS A., vegyész-geologus, Paris (aj. T. RorH LaJsos vál. tag). 

Felsőmagyarorsz. Rákóczi-Muzeum, Kassa (aj. a titkárság). 

GöRöG GÁBOR, bányaigazgató, Budapest (aj. BALLó REzső r. tag). 

LENxK JENő, tanárjelölt, Sopron (aj. Vapász M. E. r. tag). 
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LöBLovirz ZSIGMOND, könyvkereskedő, Budapest (aj. a titkárság). 

NiAGUL MiKLós bányatulajdonos, Temesszlatina (aj. SCHRÉTER ZOLTÁN ren- 

des tag). 

RÉTHLY ANTAL, orsz. meteor. int. assistens, Budapest (aj. a titkárság). 

RICHTER ALADÁR, egyet. tanár, Kolozsvár (aj. a titkárság). 

SzZÉKÁNY BÉLA, tanár, Budapest (aj. Vapász M. E. r. tag). 

TWERASER KÁRoLy, bányatulajdonos, Karánsebes (aj. SCHRÉTER ZOLTÁN r. t.). 

UJJ JÁNos, a Fehér-Körös szab. és árment. társ. ig.-főmérnök, Kisjenő 

(aj. TIMKkó IMRE r. t.). 

VILLAN1 FRIGYES báró, min. fogalmazó, Fiume (aj. FISCHER SAMu örök. t.). 

A választmány elhatározza, hogy mesterszótár szerkesztésére bizottságot 

alakít, s felszólítja a M. Földrajzi Társaságot, a K. M. Term. tud. Társulatot, az 

Erdélyi Muzeum Egyletet, hogy e bizottságba két-két tagot küldjenek. Elhatározza 

továbbá, hogy barlangkutató bizottságot alakít s e bizottság számára a kormány 

támogatását igyekszik megnyerni. 

1909 december 1-én — Elnök: KocH ANTAL. 

Elnök bejelenti a GüLL ViLMos váratlan halála alkalmából tett intézkedése- 

ket, nevezetesen a Társulat gyászjelentést adott ki, koszorút helyezett a ravatalra, 

az elnök búcsúszavakat intézett az elköltözött szelleméhez, a tisztikar a temetés 

alkalmával testületileg kifejezte részvétét a gyászoló családnak. 

Elnök örömmel űdvözli TELEGDI RorH LaJos vál. tagot abból az alkalomból, 

hogy a király a Vaskoronarend III. osztályával tüntette ki, valamint GESELL SÁN- 

DoRnak is gratulál a magyar nemességgel való kitüntetéséhez. 

Új tagoknak megválasztattak : 

BRucK ALBERT, bányabirtokos, Budapest (aj. PaAPP KÁROLY vál. t.). 

JávoRszkY JózsErF, m. kir. szénbányabhiv. irodaigazg. Petrozsény és 

PávaY-VAJNA FERENC, tanárjelölt, Budapest (aj. KoRMos TIVADAR r. t.). 

WATTENwYL LiPóT báró, Bori, Nyitra m. (aj. HORUSITZKY HENRIK v. t.). 

Meghalt ZLATARSKY N. GEORGE egyet. tanár Sophia. 

A választmány elhatározza, hogy a II. titkári teendők elvégzésére VOGL VIK- 

TOR r. tagot kéri föl. 



Szét EMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XXXIX, BAND. OKTOBER—DEZEMBER 1909, J0712 HBET 

Die UNGARISCHE GEOLOGISCHE GESELLSGCHAFT 

gibt mit tiefer Trauer Kunde von dem Hinscheiden ihres 

unermüdliehen zweiten Sekretárs und Mitredakteurs des 

Földtani Közlöny, des kgl. ungar. Geologen I. Klasse, 

Herrn 

WILHELM GÜLL 
welcher am 15. November 1909 im Alter vom 33 Jahren 

plötzlich verstarb. 

GESEGNET SEI SEIN ANGEDENKEN! 

Y 
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PALÁOLITHISCHE STEINGERÁTHE AUS DER SZELETAHÖHLE 

BEI HÁMOR IN UNGARN. 

Von Dr. OTTOoKAR Kapió. 

In meinen Beitrágen zur Frage des diluvialen Menschen aus dem 

Szinvatale! berichtete ich über Höhlenforschungen, die ich in den Jah- 

ren 1906 und 1907 in der Umgebung von Hámor unternommen habe. 

Von mehreren untersuchten Höblen sind blob in der Szeletahöhle sichere 

Spuren des diluvialen Menschen vorgefunden worden. Im dieser Höhle 

habe ich bis zam Ende des Jahres 1907 drei Grabungen angestellt, 

eine zweiwöchentliche Versuchsgrabung im Herbst 1906 und zwei sechs- 

wöchentliche systematische Grabungen im Frühjahr und Herbst 1907. 

Die Resultate dieser Untersuchungen sind im oben genannten Berichte 

kurz mitgeteilt worden. 

Seit dem Erscheinen dieses Berichtes hatte ich (Gelegenheit im 

Frühjahr 1908 eine weitere sechswöchentliehe systematische Grabung 

vorzunehmen. Auch wurde mir ermöglieht auf einer Studienreise nach 

Österreich die palüolithisehen Steingerüte aus der Szeletahöhle mit aus- 

lündischem Materiale zu vergleichen. Diese Ereignisse gaben mir Ver- 

anlassung den vorliegenden zweiten Bericht über den diluvialen Men- 

schen aus dem Szinvatale zu veröffentlichen. 

I. Bericht über meine Studienreise nach Österreich. 

Sobald die Existenz des diluvialen Menschen in der Szeletahöhle 

festgestellt und eine grölbere Anzahl von palüolithisehen Werkzeugen 

eingesammelt wurde, galt es letztere genau zu prüfen und die Kultur- 

stufe ehronologiseh zu bestimmen. Da der Szeletafund neben dem Fund 

von Miskolc gegenwártig die einzige Lokalitát ist, wo man in Ungarn 

bisher Palüolithe gefunden hat, war ich gezwungen ein Vergleichsmaterial 

aubBerhalb Ungarn zu suchen. In dieser Beziehung kamen naturgemüb in 

erster Reihe die österreichischen, ganz besonders aber die am nüchsten 

liegenden müáhrischen diluvialen Lagerstütten zur Berücksiehtigung. 

1 Kapié 0. Beitráge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale. 

(Földtani Közlöny, XXXVII, S. 381—-395.) Budapest, 1907. 
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Unter solchen Umstünden wurde mir auf Vorlage der Direktion 

der kel. ungar. Geologisehen Reichsanstalt seitens des Herrn kel. unga- 

risehen Ackerbauministers eine Studienreise bewilligt, die ich im Jahre 

1908 am 5. Februar angetreten und am 19. Februar beendigt habe. 

Zunáchst besuchte ich die reiche práhistorisehe Sammlung des k. 

k. Naturhistoriscehen Hofmuseums in Wien, wo mehrere Tage hindurch 

eine eingehende Besprechung mit dem Herrn Regierungsrat Dr. JosEPH 

V. SZOMBATHY- und Herrn Dr. HuGo OBERMAIER stattfand. Ich. besiehtigte 

mir vor allem eine französische Vergleichssammlung, in der ich sümt- 

liehe Typen der einzelnen diluvialen Kulturstufen kennen lernte; dann 

kehrte ich meine Aufmerksamkeit den einzelnen ausgestellten Kollek. 

tionen österreichischer und mührischer Stationen zu. 

Herr Dr. HuGo OBERMAIER hatte die grobe Güte süámtliche mit- 

gebrachte paláolithisehe Objekte genau zu untersuchen und bestimmen. 

Es hat sich herausgestellt, daB die paláolithische Steinindustrie aus der 

Szeletahöhle ein typisches Solutréen mit reicher Vertretung sorgfáltig 

bearbeiteter Lorbeerblattspitzen sei. 

Aus Wien begab ich mich nach Telé in Máhren, um die berühmte 

Privatsammlung des Herrn Direktors KARL MasKka zu besichtigen. Das 

hier aufgespeicherte ungemein reiche archáologisehe, paláontologische 

und anthropologisehe Material aus Pfedmost und den Stramberger 

Höhlen hat mich geradezu in Staunen versetzt. Die Paláolithe aus der 

Szeletahöhle lieBen sich ganz gut mit einzelnen Typen aus Piedmost 

vergleichen, wáhrend aber die áubBerst reiehe Sammlung aus Predmost 

nur einige Stücke besser bearbeiteter Lorbeerblattspitzen besitzt, enthült 

die bisher nur aus 90 Stücken bestehende Paláolithenkollektion aus der 

Szeletahöhle 16 wunderschön bearbeitete Objekte. Bemerkenswert ist 

auch eine Obsidianklinge der Kollektion aus Prfedmost. Nach KARL 

MASKA soll Obsidian in Máhren nicht vorkommen und da meine Samm- 

lung mehrere diluviale Obsidiangerüte enthült, welche gewi8b aus der 

Gegend von Tokaj in Ungarn herrühren, scheint zur Solutréenzeit ein 

Tauschverkehr zwischen Mühren und Ungarn nicht unmöglich gewesen 

zu sein. 

Die náchste Station war Praha, wo ich in Begleitung des Herrn 

Kustos Dr. JosEpPH Pic in der práhistorischen Sammlung des Böhmi- 

schen Landesmuseums die Fundobjekte aus den Ziegeleien von Jenerálka 

und Lubna besichtigte. 5 

Meine Reise beendete ich mit dem Besuche des im Aufschwung 

begriffenen Möáhrischen Landesmuseums in Brno, wo ich in Gesellschaft 

des Herrn Kustos Dr. KARL ABsoLoN die dort deponierte kleine Paláoli- 

thensammlung durchnahm. 

Allen Herren, die mich auf meiner Reise mit Hinweisungen und 



582 Dr OTTOKAR KADIÓ 

Belehrungen unterstützt haben, spreche ich an dieser Stelle meinen 

verbindlichsten Dank aus. 

II. Die Grabungen in der Szeletahöhle im Jahre 1908. 

Die erfolgreichen Grabungen im Jahre 1907 veranlaBten den Herrn 

kel. ungarischen Ackerbauminister auf Vorlage der Direktion der kgl. 

ungar. Geologischen Rechtsanstalt die begonnenen Untersuchungen in 

der Szeletahöhle fortsetzen zu lassen. Infolgedessen zog ich im 6 Früh- 

jahre 1908 abermals nach Hámor, wo ich die systematischen Grabun- 

gen am 4. Mai begonnen und den 21. Juni beendet habe. Ich stellte 

mir diesmal zum Hauptziel über die Verbreitung der paláolitisehen 

Steingerüte ein klaares Bild zu gewinnen und von denselben mögliehst 

viel zu sammeln. Dementsprechend lieb ich in zwei Richtungen graben. 

Zunáchst wurde der Boden der Höhle 0-5—0-8 m tief abgegraben, um 

die horizontale Verbreitung der Steingerüte festzustellen. Diese Grabung 

war auch schon deswegen wichtig, weil sich in diesem obersten Schich- 

tenkomplex die Grenze zwischen Alluvium und Diluvium befand. Dann 

wurde in der Vorhalle die im vorigen Jahre ausgehobene Grube in 

allen Richtungen erweitert und vertieft, um zu sehen, wie tief die Arte- 

fakte reichen. Diese Grabung war ebenfalls sehr wichtig, weil sie uns 

die Entwickelung der Kultur des Szeletamenschen entrollt. 

Das Resultat der Grabungen hat alle bisherigen an Reichtum der 

gefundenen Objekte übertroffen. Die Fauna wurde auber dem 6 Höhlen- 

báren durch einige Spezies, namentlich durch spürliehe ÜÚberreste von 

Höhlenhyüne, Höhlenlöwe, Höhlenwolf, Pferd, Rind und durch zahl- 

reiche Zühne eines kleineren Raubtieres bereichert. Von palüolithisehen 

Steingeráten sammelte ich diesmal nahezu 300 Stück. Auch wurde die 

Erfahrung gemacht, dab die Steingeráte nicht nur in den oberen Niveaus 

vorkommen, sondern auch in der Tiefe von 3 m zahlreich anzutref- 

fen sind. 

Die Höblenausfüllung lübt sich petrographiseh und paláontologiseh 

in zwei, von einander gut unterscheidbare Abschnitte, einen alluvialen 

und einen diluvialen Abschnitt, einteilen. 

Das Alluvium besteht aus schwarzem Ton, bez. Humus und 

Guano. Der paláontologisehe Charakter dieses Schichtenkomplexes ist 

durch eine rezente Süugetierfauna gegeben. Der archüologische Inhalt 

besteht aus polierten Bein- und Steinwerkzeugen, abgesprengten Feuer- 

steinstücken und verzierten neolithischen Tongefálbscherben. Die allu- 

vialen Ablagerungen sind 0-2—12 m michtig; in der Vorhalle, wo sie 

eine tiefe Grube ausfüllen, erreichen sie eine Michtigkeit von nahezu 
) 
9 HM. 
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Das Diluvium besteht oben aus geibliehgrauem, abwárts gelb- 

hechrotem und zuunterst gelbliehbraunem Lehm, der  durchgehends 

Kalksteinschutt führt. Der paláontologisehe Inhalt dieses michtigen 

Schichtenkomplexes besteht aus teils aufgeschlagenen, teils abgenützten 

und sehr wenig ganzen Knochen von Höhlenbáren. Menschliche Kultur- 

reste sind hier ausschlieBlich paláolithisehe Steingeráte, die sich fast 

in allen Niveaus zerstreut vorfanden. Im hinteren Teile des Hauptgan- 

ges ist zwischen dem oberen gelblichgrauen und gelbliehroten Schich- 

tencomplex eine 0-2—0-8 m michtige Kulturschicht eingeschaltet, welche 

aus Kohlenstaub, Holzkohle und angebrannten Bárenknochen besteht. 

Die Miáchtigkeit der diluvialen Ablagerungen betrágt in der Vorhalle 

6 m, im hinteren Teile des Hauptganges 3 m. 

Da die Höhlenausfüllung weder petrographisch, noch paláontolo- 

gisch weitergegliedert werden kann, habe ich den ganzen Schichten- 

komplex in 0-5 m máchtige Niveaus eingeteilt, damit wir von der ver- 

tikalen Verbreitung der einzelnen Objekte wenigstens eine künstliche 

Reihenfolge gewinnen. 

III. Beschreibung einiger Steingerüűte aus der Szeletahöhle. 

Die menschlichen Artefakte aus dem Diluvium der Szeletahöhle 

sind ausschlieBlieh Steingerüte. 

Das Material ist hauptsáchlieh graubláulicher, dichter, latent schie- 

ferig-schichtiger Chalzedon, dann Limnoguarzit, dessen gelblich- 

weibe Hauptmasse von dünnen Lagen eines blüulicehen Chalzedon durch- 

zogen ist; endlich findet man auch solche Stücke, die aus Chalze- 

donopal, Chalzedonjaspis, Opal und Ouarz verfertigt wurden. 

Bezüglich der Bearbeitung der Steingeráte finden wir alle Über- 

günge von den irregulüáren, amorphen AbsplieBen bis zu den sorgfáltig 

zugeriechteten Lorbeerblattspitzen. Nach dem Grade der Bearbeitung 

können sie in folgende Gruppen eingeteilt werden. 

1. Unbearbeitete amorphe Abspliesse. Hierher gehören sümtliche 
unretuschierte Rohstücke, AbsplieBe und Splitter, die gar keine öSpur 

der mensehlichen Benützung oder Zurichtung aufweisen. Dab sie den- 

noch Produkte mensebliecher Tátigkeit sind, verrát ihr gemeinschaftliches 

Vorkommen mit echten Werkzeugen aus demselben Materiale. Sie gelten 

als Beweis dessen, dab der Szeletamensch wenigstens einen Teil seiner 

Werkzeuge in der Höhle verfertigt hat. 

2. Retuschierte amorphe Abspliesse. Es sind dies tatsáchlieh benützte 

oder bearbeitete, irregulüre, meist polyedrische Absprengstücke, deren 

Kanten und Spitzen mehr oder weniger retuschiert sind und sich daher 
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als echte Artefakte erweisen. Sie lassen sich gewissermaben mit Boli- 

then vergleichen. 

3. Zielbewusst bearbeitete Werkzeuge. Intentionell zugerichtete und 

einem gewissen Zweck entsprechende Formen, wie Messer, Schaber, 

Kratzer, Bohrer, Sticheln usw. 

4. Lorbeerblattspilzen. Sorgfáltig zugerichtete dünne Steinwerk- 

zeuge von der Form a feuille de Laurier ; rundherum scharf, mit brei- 

ten, flachen Schlagmarken. 

Im folgenden gebe ich eine kurze Beschreibung einiger typischer 

Steingerüte aus der Szeletahöhle. Bei dieser Beschreibung bediente ich 

mich der Methode des Herrn Orro HERMAN, die er in seiner Arbeit 

über das Palüolithikum des Bükkgebirges ! angewendet hatte. Die archáo- 

logische Bestimmung rührt — wie erwühnt — von Herin Dr. Huco 

OBERMAIER her, die mineralogiseche verdanke ich dem Herrn Professor 

Dr. FRANZ SCHAFARZIK. 

1. Kurzdicker Absplieb, dessen unterer Teil zu einer stumpfen 

Spitze zugerichtet wurde. Das Stück ist sehr handlich und scheint als 

Handspitze gedient zu haben. Teilweise mit Verwitterungskruste, ohne 

Patina. Das Material ist deutlieh geschichteter, graublüáulicher Chalze- 

don. Lünge 45 mm, Höhe 41 mm, Dicke 20 mm. ; 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in gelblich- 

rotem, diluvialem Lehm. Niveau VI, ungefáhr 3-0 m tief gelegen. 

2. Kleiner, klingenförmiger Kratzer. Revers mábBig konvex, gekielt ; 

Avers flach, leicht konkav. Rüánder fein retuschiert, mit mehreren Schar- 

ten. Basis stumpf zugespitzt ; Spitze guer abgeschnitten und durch trans- 

versale Retuschen zu einem Kratzer zugerichtet. Ohne Patina. Das 

Material ist braungrüner Jaspopal. Lünge 36 mm, Breite 18 mm, 

Dicke 7 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau II, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

3. Langgestreckter, nukleusförmiger Obsidiankratzer. (Fig. 1.) Revers 

leicht konvex mehrfach gekielt; Avers flacehkonkav. Basis dick, das distale 

Ende verbreitert und durch transversale Retuschen zu einem Kratzer 

zugerichtet. An der Basis und an den Seiten noch die Verwitterungs- 

kruste vorhanden. Ohne Patina. Das Material ist pechschwarzer Obsi- 

dian. Lánge 51 mm, Breite 26 mm, Dicke 20 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstütte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau II, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

1 HERMAN 0. Das Palüolithicum des Bükkgebirges in Ungarn. (Mitteil. d. 

Anthrop. Gesell. in Wien, Bd. XXXVIII. Mit 8 Taf. u. 19 Textfig. 34. S.) Buda- 

pest, 1908. 
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4. Massiver Schaber von guadrangulárer Gestalt mit breiter Griff- 

fláche oben und gerader Schaberschneide unten. Revers hoch, dachför- 

mig mit einem median verlaufenden unregelmábigen Lüngskiel; Avers 

flach, ein wenig gekrümmt. Der obere Rand und das vordere Ende 

grob zugehauen, die untere Schaberschneide fein retuschiert. Mit schwa- 

chem Seidenglanz. Das Material ist deutlich geschichteter, graubláu- 

licher Chalzedon. Lánge 110 mm, Höhe 54 mm, Dicke 29 mm. 

Gefunden in der Höhlenöffnung auf primürer Lagerstátte in gel- 

bem diluvialem Lehm. Niveau II, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

5. Massiver Schaber mit konvexem Sechaberende oben und flach- 

konkaver Schaberschneide unten. Basis verbreitert, distales Ende schmá- 

ler, stumpf abgesechnitten. Revers mit einem löngsverlaufenden leicht 

gebogenen deutlichen Kiel. Am distalen Ende ein 

Stückehen der Verwitterungskruste vorhanden ; 

Avers fiach und ein wenig gebogen. Der obere 

konvexe Rand mit kráftigen Sehutzretuschen, der 

untere flachkonkave mit áuberst feinen Schaber- 

retuschen. Schwach seidenglünzend. Das Material 

ist graubláulicher Chalzedon. Lünge 96 mm, Höhe 

50 mm, Dicke 15 mm. 

Gefunden im vordersten Teile des Haupt- 

ganges auf sekundárer Lagerstátte in durch re- 

zente Grabungen ausgeworfenem Lehm, das Alter 

infolgedessen unbestimmbar. 

siDiek ÍV. hezu dreieckige Klinge mi é 

FIN ESZES ipitedés Es ezzkorát mit KELEA zeke es a TAN 
5 32 nukleusförmiger — Obsi- 

kráftigen gebogenen Kiel in der Mitte und einem  diankratzer. Nat. Gr. 

sehwücheren rechts; Avers flachkonkav. Der Rand 

ringsum kraftig retuschiert. Mit partieller Patina. Das Material ist brau- 

ner Jaspopal. Lánge 104 mm, Höhe 45 mm, Dicke 20 mm. 

Gefunden in der hinteren Versuchsgrube auf primárer Lagerstátte, 

in gelblicehgrauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tiet 

gelegen. 6 

7. Dünne lángliche Klinge, ein wenig gebogen, mit deutlicher 

Basis. Revers mit einem median verlaufenden Kiel; Avers flach, konkav. 

Beide BRüánder scharf, fein retuschiert, stellenweise ausgeschartet. Mit 

Patina. Das Material ist dunkelbláulieher Chalzedon. Lünge 85 mm, 

Breite 26 mm, Dicke 6 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primárer Lagerstátte in diluvialem 

gelbliehgrauem Lehm. Niveau I, ungefáhr 075 m tief gelegen. 

8. Hochdicke, ziemlich roh zugeriehtete Klinge mit massivem 

Stichelende oben. Revers dachförmig und mehrfach gekielt; Avers flach- 
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konkav. Unteres Ende stumpf zugespitzt, oberes zu einem massiven 

Stichel zugerichtet. Die Rüánder scharf, mit sehr wenigen kaum merk- 

lichen Retuschen. Mit gelblichgrauer Patina. Das Material ist Limno- 

guarzit. Lünge 85 mm, Breite 28 mm, Dicke 19 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primárer Lagerstátte im alluvialen 

Guano. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

9. Dünne, breite Klinge mit schwach verdiekter dreieckiger schma- 

ler Basis und verbreitertem, blattförmigem distalen Ende. HRevers mit 

einer lingeren medianen und drei kürzeren unregelmáBigen lateralen 

Kielen; Avers flach, máBig konkav. Sümtliche Ránder scharf, retuschiert 

und ausgeschartet. Durchscheinend mit weiber Patina. Das Material ist 

bláulicher Chalzedon. Lánge 71 mm, Breite 37 mm, Dicke 8 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in diluvialem 

gelbem Lehm. Niveau II, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

10. Lönglicehe Klinge mit dreieckiger Basis und abgerundetem 

distalem Ende. Revers mit mehreren bogenförmigen Kielen ; Avers flach. 

Beide Rüánder und das distale Ende scharf und fein retuschiert, stellen- 

weise mit Scharten. Durchscheinend, mit weibBer Patina. Das Material ist 

chalzedonischer Limnoguarzit. Láünge 60 mm, Breite 19 mm, Dicke 7 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in diluvialem 

gelblichgrauem Lehm. Niveau I, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

11. Kleine, sehr schwach gebogene Klinge mit deutlieher Basis. 

Revers mit doppeltem medianem Kiel; Avers flach, sehr wenig konkav. 

Beide Ründer scharf, fein retuschiert. Mit gelblicher Patina und Lüster 

an der linken Seite des distalen Endabschnittes. Das Material ist lichter 

Chalzedon. Lánge 36 mm, Breite 12 mm, Dicke 4 mm. 

Gefunden in der Höhlenöffínung auf primürer Lagerstátte in dilu- 

vialem gelbem Lehm. Niveau I, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

12. Endstück einer geraden Klinge. Am Ouerschnitte dreieckig. 

Revers mit medianem geradem Kiel, die linke Fláche mit einer Ver- 

witterungskruste bedeckt; Avers gerade, fach. Der rechte Rand und 

das zugerundete Ende mit Kratzerretuschen. Ohne Patina. Das Material 

ist graubláulicher Chalzedon. Lánge 38 mm, Breite 24 mm, Dicke 8 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstütte in alluvialem 

schwarzem Ton. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

13. Fragment einer prismatischen Klinge. Basis verdickt trapezoid- 

förmig, distales Ende abgebrochen. Revers mit doppeltem Kiel in der 

Mitte, Avers flachkonkav. Beide Seitenründer scharf, fein retuschiert, 

der rechte Rand gegen die Basis durch eine dreieckige Fláche abge- 

stumpft. An den dünnen Seitenrándern durechsecheinend. Mit gelblicher 

Patina. Das Material ist Limnoguarzit. Lánge 39 mm, Breite 23 mm, 

Dicke 10 mm. 
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Gefunden in der vorderen Versuchsgrube auf primürer Lagerstütte 

in gelblichgrauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 20 m tief 

gelegen. 

14. Leicht gebogene, dünne Spitze. An der Basis breit, daselbst 

am linken Rande durch eine deutliehe Scharte eingesehnürt, nach oben 

allmáhlich in eine scharfe Spitze ausgearbeitet. Revers abgerundet kon- 

vex; Avers flachkonkav. Beide Seitenründer mit guten, kráftigen Seiten- 

retuschen. Ohne Patina. Das Material ist graubláulicher Chalzedon. 

Lánge 61 mm, Breite 23 mm, Dicke 5 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

15. Endabschnitt einer geraden, schmalen 

Spitze. Gegen die Basis breit, nach oben allmáhlich 

in eine scharfe Spitze ausgearbeitet. Revers durch 

einen Lüngskiel in eine schmöülere, abgerundete 

rechte und eine breitere, flache linke Fliche ge- 

teilt. Beide Seitenránder scharf, mit guten kráfti- 

gen Retuschen. Etwas seidenglünzend. Das Mate- 

rial ist graubláulieher Chalzedon. Lánge 35 mm, 

Breite 18 mm, Dicke 5 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primárer La- 

gerstütte in gelblichrotem diluvialem Lehm. Ni- 

veau V, ungefáhr 2:5 m tief gelegen. 

16.  Klingenförmiger  reechtseitiger Stichel. 

(Fig. 2.) Revers mit zwei bogenförmig verlaufen- Tiz KÜ getto tigoT; 

den Kielen, Avers flach, sehr schwach konkav. Die odússtdzas Hátoat 

seitlichen Ránder kráftig behauen, der obere Rand Natürliche GröBe. 

flachkonkav mit transversalen Ouerretuschen. Ahn- 

licehe Geráte finden sich auch in der Kollektion von Predmost. Nach K. 

MASKA soll dieses Werkzeug, bez. der obere konkave Rand zam Schaben 

der runden Knochen gedient haben. Mit partieller Patina. Das Material 

ist grünlicher Jaspopal. Lánge 55 mm, Breite 25 mm, Dicke 9 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primárer Lagerstátte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau II, ungefáhr 170 m tief gelegen. 

17. Doppelseitig roh behauene Spitze, ein Übergang zu den Lor- 

beerblattspitzen. Unten breit, unregelmáBig zugerundet, nach oben all- 

mibhlich in eine stumpfe Spitze ausgearbeitet. Beide Flichen bearbeitet, 

der Unterschied zwischen Avers und Revers undeutlieh. Mit Seidenglanz. 

Das Material ist bláulicher Chalzedon. Lánge 50 mm, Breite 32 mm, 

Dicke 11 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primárer Lagerstátte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 39 
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18. Lorbeerblattspitze von kurzdiecker Gestalt. Unten breit, unregel- 

mábig zugerundet, nach oben allmáhlich in eine stumpfe Spitze aus- 

gearbeitet. Beide Flüchen bearbeitet. Revers hochkonvex, Avers flach- 

konvex mit wenigen breiten Schlagmarken. Der Rand rundherum stumpf 

und roh behauen. Sámtliche Kanten leicht abgescheuert. Mit intensivem 

Seidenglanz. Das Material ist graubláulicher Chalzedon. Lünge 53 mm, 

Breite 32 mm, Dicke 13 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstütte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau II, ungefáhr 

10 m tief gelegen. 

19. Lorbeerblattspitze von ovaloider Gestalt. 

Unten breit, zugerundet, nach oben zugespitzt. 

Beide Flüöchen bearbeitet. Revers mit kleineren, 

Avers mit grölberen Schlagmarken; die Abspren- 

gung stellenweise unvollkommen. Der Rand rund- 

herum scharf und fein retuschiert. Auf dem Revers 

ein Stückhen der Verwitterungskruste erhalte. Ohne 

Patina. Das Material ist graubláulicher Chalzedon. 

Lünge 70 mm, Breite 38 mm, Dicke 12 mm. 

Gefunden in der Höhlenöffínung auf primárer 

Lagerstüátte, unmittelbar unter dem Alluvium in 

gelbem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 075 m 

tief gelegen. 

20. Lorbeerblattspitze von langsehmaler (Ge- 

stalt. Unten und oben unregelmábBig zugerundet. 

3eide Flüichen bearbeitet, leicht konvex, mit brei- 

ten flachen Schlagmarken. Der Rand rundherum 

scharf, fein retuschiert und stellenweise mit Schar- 

ten. Mit intensivem Seidenglanz. Das Material ist 

Tiz SS Morbozrhiattepítze graubláulicher Chalzedon. Lünge 73 mm, Breite 

von dlanesohrmaler ie. ővoll 4 0 Deke mm 

stalt. Nat. GröBe. Gefunden in der Vorhalle auf primárer La- 

gerstütte in gelbem diluvialem Lehm. Niveau II, 

ungefáhr 10 m tief gelegen. 

21. Lorbeerblattspitze von langsehmaler (restalt. (Fig. 3.) Nach 

unten und oben in eine stumpfe Spitze sich verjüngend. Beide Fláchen 

krüáftig behauen, leicht konvex. Revers mit zahlreichen kleineren, Avers 

mit breiteren Schlagmarken. Der Rand rundherum scharf, ebenfalls kráftig 

behauen. Mit grünlieher Patina. Das Material ist dunkler Chalzedon- 

jaspis. Lüönge 91 mm, Breite 29 mm, Dicke 10 mm. 

Gefunden in der Vorhalle auf primürer Lagerstátte in gelblich- 

grauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 
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22. Lorbeerblattspitze von lünglicher Gestalt. (Fig. 5.) Unten und 

oben gleichmábBig stumpf zugespitzt. Beide Fláchen gut bearbeitet, flach- 

konvex, mit breiten flachen Schlagmarken. Avers vom Revers gut unter- 

scheidbar. Der Rand rundherum scharf, fein retuschiert, stellenweise 

mit Scharten. Mit Seidenglanz. Das Material ist graubláulicher Chalze- 

don. Lüánge 109 mm, Breite 43 mm, Dicke 11 mm. 

Fig. 4. Lorbeerblattspitze von Fig. 5. Lorbeerblattspitze von 

lánglicher Gestalt. Nat. GröBe. lánglicher Gestalt. Nat. GröBe. 

Gefunden im hinteren Abschnitt des Hauptganges auf primürer 

Lagerstátte in gelblichgrauem diluvialem Lehm. Niveau I, ungefáhr 

05 m tief gelegen. 

23. Lorbeerblattspitze von lünglicher Gestalt, üubBerst sorgfültig 

bearbeitet, regelmábig. (Fig. 4.) Unten breit und stumpf zugespitzt, nach 

oben allmáhlich in eine Spitze sich verjüngend. Beide Flüchen flachkon- 

vex. Avers vom Revers gut unterscheidbar. Die Absprengung stellenweise 

391 
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" unvollstándig. Der Rand rundherum scharf und fein retuschiert. Ohne 

Patina. Das Material ist graubláulicher Chalzedon. Lánge 110 mm, 

Breite 42 mm. Dicke 10 mm. 

Gefunden im hinteren Abschnitt des Hauptganges in anstehender 

diluvialer Kulturschicht. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

24. Lorbeerblattspitze von langbreiter Gestalt, unsymetrisch. Nach 

unten in eine stumpfe, nach oben in eine spitzige Spitze ausgehend. 

Beide Flüchen kráftig bearbeitet. Revers flachkonvex, Avers fast ganz 

flach, mit zahlreichen breiten flachen Schlagmarken. Der Rand rund- 

herum scharf, mit feinen Retuschen. Ohne Patina. Das Material ist 

áuberst deutlich geschichteter Chalzedon. Lünge 125 mm, Breite 48 mm, 

Dicke 13 mm. 

Gefunden in der hinteren Versuchsgrube auf primürer Lagerstütte 

unmittelbar unter dem Alluvium in gelbliehgrauem diluvialem Lehm. 

Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

25. Lorbeerblattspitze von löángliecher Gestalt, üuberst sörgfáltig 

bearbeitet, regelmáBig. Unten breit, zugerundet, nach oben allmáhlieh 

in eine Spitze sich verjüngend. Beide Flichen gut bearbeitet, flachkon- 

vex mit breiten Schlagmarken. Am Revers die Absprengung stellenweise 

unvollstándig. Der Rand rundherum scharf und fein retuschiert. Ohne 

Patina. Das Material ist deutlich geschichteter graubláulieher Chalzedon. 

Lánge 128 mm, Breite 42 mm, Dicke 13 mm. 

Gefunden im hinteren Abschnitt des Hauptganges in anstehender 

diluvialer Kulturschicht. Niveau I, ungefáhr 0-5 m tief gelegen. 

Bezüglieh der horizontalen Verbreitung der eben besechriebenen 

Steingerüte ist zu bemerken, dab die Hauptmasse in der Öffnung und 

Vorhalle, ein groBer Teil im hintersten Abschnitte des Hauptganges, 

die wenigsten aber im mittleren Teil desselben gefunden wurden, wüh- 

rend der Nebengang — wie erwáhnt — bisher unerforsecht geblieben ist. 

Über die vertikale Verbreitung der in Rede stehenden Werkzeuge 

habe ich bisher nur wenige Erfahrungen gemacht, da sich die Grabun- 

gen aus technischen Gründen hauptsáchlich in horizontaler Ausdehnung 

bewegen muBten. Immerhin konnte ich folgende Tatsachen feststellen. 

Die zielbewubBt bearbeiteten Steingeráte, namentlich die Lorbeerblatt- 

spitzen, kommen meist im oberen Abschnitte des Diluviums, hie und 

da auch im Alluvium vor. Die blob intentionell zugeriehteten Stein- 

gerüte waren durch den ganzen Schichtenkomplex ziemlieh gleichmábig 

verbreitet, am zahlreichsten fand ich sie in der Tiefe von 2—3 m. 

Tiefer als 3 m wurde bisher nicht gegraben. 

Meine vergleiechenden Untersuchungen erstreckten sich bisher blob 

auf die Funde von Miskolc und auf jene Erfahrungen. die ich gele- 
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gentlich meiner Studienreise nach Österreich gemacht habe. Unzweifel- 

hafte Übereinstimmungen fand ich in der Imdustrie von Miskolc, Pfed- 

most und OÖOlonec. 

Das einzige Vergleichsmaterial aus Ungarn, die Steingeráte von 

Miskolc, stimmen fast vollstándig mit den Artefakten aus der Szeleta- 

höhle überéin. Das gilt in erster Reihe für die Lorbeerblattspitzen. 

0. HERMAN unterscheidet in Miskolc drei Typen, eine spitzmandel- 

förmige, eine breitmandelförmige und eine dreieckige Form. Hümtliche 

Lorbeerblattspitzen aus der Szeletahöhle lassen sich ganz gut in diese 

dreigestaltige Serie einreihen, wobei es natürliech auch verschiedene 

Übergünge und Abstufungen gibt. Aber nicht nur die Umrisse, sondern 

auch die ganze Gestalt, die Dicke, die Technik und das Material stim- 

men bei beiden Kollektionen fast vollstándig überein. Dasselbe gilt auch 

für die Kleinindustrie. 

Wiechtige Analogien fand ich auch in der Kollektion von Predmost. 

Die sehr wenigen Lorbeerblattspitzen dieser áuBerst reichen Sammlung 

sind bezüglieh der Form ganz jenen aus der Szeletahöhle áhnlieh. Auch 

gibt es in der Kollektion von Pifedmost mehrere Stücke, die ganz und 

gar jenem klingenrförmigen Stichel entsprechen, den ich unter Nr. 16 

beschrieben habe. Die Kleinindustrie, namentlieh die Messer, Spitzen 

und Schaber beider Lokalitáten stimmen ebenfalls fast vollstándig 

überein. 

Auffallend ist endlich die Ahnlichkeit maneher Lorbeerblattspitzen 

aus der Szeletahöhle mit der Steinaxt aus dem russisehen Gouvernement 

Olonec, abgebildet in der Arbeit Orro HERMANSs über das Solutréen von 

Miskolc.! (5. 5). 

IV. Über die Echtheit der Steingerüte aus der 

Szeletahöhle. 

Wie erwáhnt, wurden die Steingeráte vom Jahre 1907 von Herrn 

Dr. HuGo OBERMAIER untersucht und bestimmt. Bei dieser (Gelegenheit 

legte OBERMAIFR eine grölere Anzahl von Steingeráten beiseite mit der 

Bemerkung, daB diese Stücke nieht jenen Anforderungen entsprechen, 

die man echten paláolithisehen Steinwerkzeugen zuspricht, und zwar 

aus folgenden Gründen : 

1. Die in Rede stehenden Steingerüte entbehren jede Patina ; eine 

solche mübte, wenn auch in minimalem Madbe, unbedinet vorhanden 

sein. Die Stücke sind vollstándig frisch und machen den Kindruck, als 

wáren sie nicht lange vorher angefertigt worden. 

1 HERMAN 0. Zum Solutréen von Miskolez (Mitteil. der Anthropol. Gesell- 

schaft in Wien; Bd. XXXVII. Wien, 1906. 
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2. Bei den meisten Stücken vermissen wir absolut eine einheit- 

liche Oberfláchenbearbeitung im Sinne der Solutréentechnik. Der Bruch 

der Oberfláchenpartien ist ein brutaler, es gibt störende unabgesplit- 

terte Partien, welche bei echten paláolithiscehen Steinwerkzeugen nicht 

vorkommen dürfen. 

Aus beiden erwáhnten Gründen hült OBERMAIER einen Teil der 

Steingerüthe aus der Szeletahöhle für moderne Fabrikate, wührend 

die übrigen Stücke regelrechte Paláolithe sind. 

Ich bemerkte sofort, dab die Echtheit der vorgelegten Objekte 

betreffend jeder Zweifel ausgeschlossen sei, und zwar aus folgenden 

Gründen : 
1. Die Grabungen in der Szeletahöhle sind unter meiner persön- 

lichen Führung geschehen. Beim Auffinden eines jeden Steingerátes 

habe ich genaue Notizen darüber geführt, auf welehem Punkte und unter 

welchen Verháltnissen die Stücke eingesammelt worden sind. Die mei- 

sten Objekte lagen auf primárer Lagerstátte, in unberührten Schichten, 

wobei ich nirgends Zerstörungen der umgebenden Schichtenpartien 

beobachten konnte. Im hinteren Teile des Hauptganges lagen zahlreiche 

Steingerüte ungeführ 0-5 m tief unter einer Sinterdecke in anstehender 

Kulturschicht. Bine grobe Anzahl der Objekte wurde vor meinen Augen 

ausgegraben und mehrere Geráte waren mit dem anhaftenden Lehm zu 

einer Art von Brekzie verkittet. Bisher habe ich nahezu 300 Stück 

palöolithische Steingeráte aus allen Tiefen der Höhlenausfüllung gesam- 

melt. Ich besitze also ein groBes Beobachtungsmaterial und halte es 

für ausgeschlossen, dab ich beim Einsammeln so vieler Objekte den 

eventuellen Betrug nicht entdeckt hütte, umsomehr, weil ich infolge der 

Ansichten OBERMAIERS bei den nüchsten Grabungen im Jahre 1908 mit 

doppelter Vorsicht die Arbeit in der Höhle überwachte. 

9. Bei den Grabungen waren Arbeiter aus der Gemeinde Hámor 

bescháftiet. Die meisten sind pensionierte ürarische Arbeiter aus dem 

benachbarten Kohlenbergwerke Parasznya und dem ürarischen Stahlwerk 

Diósgyőr. Vor den Grabungen haben die Leute keine Ahnung von 

Paláolithen gehabt. Erst als wir die ersten Stücke entdeckten, machte 

ich sie darauf aufmerksam und versprach ihnen, um sie zum suchen 

anzueifern, für ein jedes, auch kleinstes Stück 20 Heller Belohnung. 

Ich halte es für ausgesechlossen, dab meine Arbeiter — wie angenom- 

men wurde — einen Schwindel begangen hütten. Auf so etwas könnte 

man höchstens bei den unretuschierten Splittern und Absehlagstücken 

denken: wie kann man aber annehmen, dab die Leute, die keine Idee 

von Palöolithen hatten, typische Solutréengerüthe anfertigen könnten! 

Zu einem derartigen Unternehmen müBten sie ja die notwendige (Ge- 

schicklichkeit, vor allem aber genaue Kenntnis von den Typen des 
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Solutréen haben. Und falls sie dies alles auch besitzen würden, so 

hütte es sich doch nicht gelohnt Lorbeerblattspitzen, das Stück pro 20 

Heller, zu fabrizieren. AuBer mir und den Arbeitern hat sich meines 

Wissens niemand in der Höhle aufgehalten und sobald die Arbeits- 

periode beendet war, wurde die Höhle geschlossen und seitens der 

Behörde bewacht. 

3. In der Kollektion von Orro HERMAN finden sich Stücke, die 

ganz und gar jenen als moderne Fabrikate bezeiehneten Szeletafunden 

entsprechen. Sie sind aus demselben graubláuliehen Chalzedon verfertigt 

worden, haben dasselbe frische Aussehen und besitzen keine Patina. Es 

sei nebenbei erwáhnt, daB ich am rechten Ufer des Szinvabaches, ober- 

halb der Puskaporoshöhle in einer Nische ebenfalls Probegrabungen 

angestellt habe. Hier fand ich drei palüolithische Absehlagstücke, deren 

eines teilweise retusehiert ist, alle drei aber den angeblich gefálsechten 

Stücken aus der Szeletahöhle vollkommen ühnlich sind. Wir besitzen 

somit paláolithisehe Steingeráthe von drei verschiedenen Punkten der 

Gegend von Miskolc und Hámor und überall wurden neben regelrech- 

ten Artefakten auch angeblieh moderne Fabrikate gefunden. Es wáre 

doch eigentümlich, dab die genannte Gegend mit gefülsehten palöolithi- 

sehen Steinwerkzeugen überflutet sein sollte! In wessen Interesse wáre 

es wohl, die sehöne Palüolithenkollektion aus der Szeletahöhle durch 

Fálschungen zu bereichern? , 

Herr OBERMAIER hatte gewibB die Verhültnisse der klassiscehen Fund- 

stellen palüolithiseher Steinindustrien Frankreichs und Belgiens vor 

Augen. Diese Lokalitáten werden jáhrlieh von Spezialisten und Lieb- 

habern palüolithiseher Altertümer besucht, es werden Typenkollektionen 

angekautt, es wird mit den Palüáolithen Handel getrieben. Unter solchen 

Verháltnissen ist man auch hier, wie beim Einkauf archáologischer 

Gegenstünde überhaupt, nicht selten dem Betruge ausgesetzt und so ist 

es leicht begreiflich, daB die Archüologen bei der Prüfung paláolithi- 

seher Objekte diesen Gesichtspunkt vor Augen halten. Dagegen kam 

und kommt an den bisher unbekannt gewesenen Fundort der Szeleta- 

höhle niemand Palüáolithe zu kaufen; es existiert hier kein Handel damit 

und daher auch kein Betrug. 

Ich bin vollstándig davon überzeugt, daB sich Herr OÖOBERMAIER bei 

der Beurteilung der palüolithisehen Artefakte aus der Szeletahöhle geirrt 

hat, als er einen Teil davon für moderne Fabrikate erklürte. Die betref- 

fenden Steingeráte haben tatsáchlich ein frisches Aussehen, entbehren 

jede Patina und einige Lorbeerblattspítzen sind dermabBen regelmábBig 

und künstleriseh bearbeitet, dab mich beim Auffinden der ersten Stücke 

die Geschieklichkeit des diluvialen Menschen geradezu in Staunen ver- 

setzt hat. Ich begreife somit den Zweifel an der KEchtheit im ersten 
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Moment. Bin solcher Zweifel kann jedoch nur so lange berechtigt sein, 

bis man die Objekte für sich allein betrachtet. Sobald man aber auch 

die übrigen Tatschen, namentlich die Fundverháltnisse, die ich oben 

anführte, bei der Beurteilung in Betracht zieht, wird jeder weitere Zweifel 

hinfállig. 

Da ich den Eindruck gewonnen habe, Herr OBERMAIER hütte mög- 

licherweise mir gegenüber, einem Anfüánger in práhistorisehen Grabun- 

gen, nicht das rechte Vertrauen geschenkt, lud ich ihn zu den vor- 

stehenden Grabungen im Frühjahr 1908 ein. Obzwar OBEBMAIER seinen 

Besuch versprochen hat, war er leider zur selben Zeit auch selbst mit 

wichtigen Untersuchungen beschüftigt und mubBte zu meinem gröbten 

Bedauern seine Reise nach Ungarn unterlassen. Es ist aber noch nicht 

zu spüt. Ein groBer Teil der Höhlenausfüllung ist unberührt geblieben 

und da ich Aussicht habe die Grabungen im Frühjahr des 1. Jahres 

1909 fortsetzen zu können, ist Herrn ÖBERMATER abermals die Gelegen- 

heit geboten, sich über das Vorkommen der paláolithisehen Steingeráte 

in der Szeletahöhle zu überzeugen. Es würe sehr erfreulich, wenn sich 

auch andere Spezialisten, die sich für die Szeletaindustrie interessieren, 

zu einem ühnlichen Besuche entsehlieBen wiürden.! 

Es schien mir eigentlieh inopportun eine Kontroverse, von welcher 

bisher in der Literatur keine Spur vorhanden ist, ans Licht zu ziehen: 

ich fand es aber angemessen es doch zu tun, bevor die Szeletahöhle 

ganz ausgeráumt, mithin die Gelegenheit der unmittelbaren Kontrolle 

sümtlicher Behauptungen vorhanden ist. 

Bevor in dieser Richtung weitere Untersuchungen stattgefunden 

hütten, werde ich im folgenden den Versuch unternehmen, den Mangel 

der Patina und die abweichende Fláchenbearbeitung der angeblich ver- 

düchtigen Steingerüáte zu erklüren. Diese Fragen haben mir viel zu 

denken gegeben, ich erwog alle Mögliehkeiten und besprach den Gegen- 

stand auch in weiteren Kreisen. Die palüolithiscehen Steingeráte vom 

Jahre 1907 hat gelegentlieh meines Aufenthaltes in Wien auch Herr 

Regierungsrat JOSEPH v. SZOMBATHY gesehen. Er schien zur Ansicht 

OBERMAIERS hinzuneigen, seine wahre Ansicht sprach er jedoch auf jener 

Korrespondenzkarte aus, die er unmittelbar nach der Untersuchung — 

am 10/II 1908 — an Herrn Prof. MoRkiz v. HoERNEs riehtete,? worin es 

wörtlich heibt: aDr. Kapió sehlie8t heute seine paláolithisehe Studien 

bei uns, die eigentlich als ein 12-stündiges Privatissimum Dr. ÖBER- 

1 Im Anschluss an die Gemeinde Hámor, in deren Gemarkung sich die 

Szeletahöhle befindet, ist die Villenkolonie Lillafüred erbaut worden. Unterkunft 

und Verköstigung bietet das vom Árar erbaute Hotel. 
2 Im Besitze von O. HERMAN. 
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MAIERS aufgefasst werden können. Bin gut patiniertes Feuersteinmaterial 

mit sehr magerem Solutréen-Charakter und ein Dutzend gut geformte 

Solutréenspitzen, aber ohne jede Patina und mit atypischen Flüchtie- 

keiten der Bearbeitung. Dazu genaueste Grabungsaufnahmen usw.v Über 

den selben Gegenstand haben sich noch Direktor KARL MaAska und 

Direktor Orro HERMAN ausführlicher geüuBert und zwar beide gegen die 

Ansicht OBERMAIERs. Beide Herren stimmen darin überein — und es ist 

auch meine feste Überzeugung — dab sowohl der Mangel der Patina, 

wie auch die Art der Fláchenbearbeitung bei den betreffenden Stein- 

artefakten von der Natur des Gesteines abhüngig ist. Ich werde dies 

eingehender besprechen und zwar beide Fragen gesondert. 

Zur Frage der Patina. Unter diesem Titel hat Orro HERMAN diese 

Frage in seiner zusammenfassenden Arbeit über das Paláolithikum des 

Bükkgebirges auf S. 32 eingehend besprochen. Hier finden wir eine 

prezielle Definition dessen, was man unter Patina zu verstehen hat; 

dieselbe stammt von AUREL v. TöRök und lautet: aHin jeder frischer 

Bruch verursacht an einem Gestein eine mehr oder minder elanzlose, 

also mehr matte Oberfláche; mit der Zeit bekommt diese Oberfláche 

einen Glanz oder eine Glasur (lustre, vernis), wodurch man einen 

alten Bruch von einem frischen sofort unterscheiden kann. Dieser Glanz 

wird teils den chemischen Agentien, teils Reibungen der Oberfláche mit 

der Umgebung zugeschrieben.s 

Dieser Definition füge ich eine zweite von ROBERT FoRRER! bei, 

sie lautet: ecDie natürliche Farbkruste, welche sich auf Stein, Glas, 

besonders aber auf den Metallen bei lingerem Liegen an der Luft, in 

der Erde, im Wasser usw. bildet, nennen wir Patina. Sie ist gröbten- 

teils ein Produkt der Zersetzung der ursprüneglichen Oberfláche, die sich 

besonders in Verfárbung der Oberflüche üuBert.s 

Über die Patina im allgemeinen, besonders aber über die Patina 

der Steingeráte von Miskolc und Hámor sagt OTro HERMAN in der oben 

genannten Arbeit auf S. 33 folgendes: cWenn wir nun den Begriff 

dessen, was ePatinav bedeuten soll, feststellen wollen, so stehen wir 

einer ganzen Reihe von Abstufungen gegenüber, deren (Grenze mit 

einer Art von Hauch beginnt, der uns besagt dab eine Bruchfliche 

nicht frisch ist, und mit dem endet, was die französisehen Forscher 

mit dem Ausdrucke ccacholongy bezeichnen, was das ganze Artefakt 

durchdringt; von den Krusten und Auslaugungen gar nicht zu reden., 

Dann etwas weiter: cDer frische Bruch kann auch elünzend sein, um 

dann durch Patinierung, besonders Reibung, matt zu werden. Hinsicht- 

1 FORRER R. Reallexikon der práhistorischen, klassischen und frühchrist- 

lichen Altertümer. Mit 3000 Abbild. Berlin. 
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liceh der Artefakte aus Chalzedon und seinen Varietáten der Umgebung 

von Miskolc, inklusive Szeleta, steht es fest, daB sie keine absolut 

friscehen Brüche oder Absprengungen zeigen, da8 aber die Patinierung 

bei einigen Stücken eine denkbar minimalste, ott schwer konstatierbare 

ist, was auf zwei Umstünde zurüeckgeführt werden kann, und zwar darautf, 

daB die Artefakte seit dem Diluvium dem KEinflusse der Witterung ent- 

rückt waren, ferner darauf, dab ihr Material zu den Halbedelsteinen 

gehört, welche den patinierenden Binflüssen gut widerstehen. Zum 

Schlusse sei noch bemerkt, dab es auch xapatiniertev Artefakte aus der 

Szeleta gibt, wie es scheint besonders jene, die in oder in der Nöáhe 

der Kulturschiechten gefunden wurden.s, 

Ganz dieselbe Ansicht teilt auch KaRL MaAska. Der weit gröbBte 

Teil der Steingeráte von Pfedmost ist aus gelbliehbraunem Feuerstein 

verfertigt worden. Sümtliche Objekte aus diesem Materiale haben weibBe 

Patina; nun zeigte mir Maska auch Stücke aus edlerem Gestein, welche 

jedoch gar keine Patina besaBen. Aber nicht nur das Material, sondern 

auch die Verhültnisse, unter welechen die Objekte aufbewahrt waren, 

üben grobBen EinfluB auf die Patinierung. Um dies zu beweisen zeigte 

mir MaAska Feuersteinstücke, die am Boden lagen; die eine Flüche, 

welche nach oben lag und dem Einflusse der Luft ausgesetzt gewesen 

ist, war weibB, also patiniert, die andere, dem Boden zugekehrte Flüche 

ist fast unveründert, gelbliehbraun geblieben, weil sie dem zersetzenden 

Einfluss der Luft weniger ausgesetzt war. 

Wenn wir nun im Sinne der obigen Definitionen die palüolithi- 

sehen Steingeráte aus der Szeletahöhle beurteilen, dann werden wir zur 

Überzeugung kommen, daB sich diese allgemeinen Bestimmungen mit 

dem speziellen Fall der Szeleta vollstándig decken. Sümtlicehe von OBER- 

MAIER als moderne Fabrikate bezeichnete Objekte sind aus Chalzedon, 

also einem Halbedelstein gefertigt, das Material aller übrigen Objekte, 

soweit sie nicht aus Obsidian, Ouarzit und üáhnliehem widerstandsfáhi- 

gem Gestein verfertigt wurden, besitzen Patina. Aus diesem Umstande 

folgt weiter, dab die Patina bei der Prüfung paláolithisceher Gegenstünde 

nicht als absolut sicheres Kriterium gelten kann, weil die Patinie- 

rung — wie wir gesehen haben — sowohl von der mineralogischen 

Beschaffenheit des Materials, als auch von den Verháltnissen, unter 

welechen ein Steinartefakt konserviert war, abhüngig ist. 

Zur Frage der Technik. Nicht nur der Mangel der Patina, son- 

dern auch die Art der Bearbeitung hüángt sehr von der Beschaffenheit, 

namentlieh von der Struktur des Gesteines ab. Auch diesbezüglich finden 

wir in der Arbeit von OTrro HERMAN auf 5. 32 folgende treffende Bemer- 

kungen: cDie fernere Vergleichung ergibt, dab besonders der graue, 

graubláulicehe Chalzedon es war, den der Palüolitharbeiter um Miskolc 
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besonders bevorzugt hat, was zum Teil gewib auch der leichten Spalt- 

barkeit, als Folge der Schichtung, zugeschrieben werden kann. 

Wenn man nun annimmt, dab Chalzedon und seine Varietáten 

als Produkt der Geisir, also aus dem Wasser abgesetzt sind, so ist 

schon in diesem Umstande die schieferige Sehichtung — enthalten, 

welche dann in der technisehen Behandlung vielfache Folgen hatte. Es 

liegt ja auf der Hand, da8 Scehiefer einen anderen Bruch zeigt als 

Granit, und es ist nur natürlich, dab paláolithisehe Artefakte aus 

geschiehtetem Chalzedon statt den dem Flint entsprechenden klassisch 

konchoiden Schlagmarken — wie ScCHAFARZIK anführt —  flachmusche- 

lige, splitterige Brüche zeigen, ja, wenn die Sprengung die (restein- 

sehichten in die Ouere trifft, selbst staffelförmige Brüche entstehen 

können, wie dies bei einigen sehr deutlich geschiehteten Objekten der 

Szeletahöble seinerzeit des náheren beschrieben werden wird. 

Diese Untersuchung dürfte den Beweis liefern, daB bei der feine- 

ren Beurteilung palüolithiseher Artefakte die genaueste petrographisch- 

mineralogische Bestimmung nicht zu umgehen ist, weil sie, abgesehen 

von allem anderen, auf den technischen und formellen Teil ein ott ent- 

secheidendes Licht wirft., 
KARL Majka sieht in der Bearbeitung der vorgelegten Steingerüte 

nichts ungewöhnliches, was der Solutréentechnik widersprechen würde. 

Jene staffelförmigen Brüche und störenden Unebenheiten, auf Grund 

deren OBERMAIER die betreffenden Stücke für Fülschungen hült, sind 

vom Urmenschen aus dem einfachen Grunde belassen worden, weil sie 

ihm gewibB nicht im Wege waren. 

Ich elaube, da8B auch die im Sinne OBERMAIERS etwas befremdende 

Bearbeitung der Oberfláchen kein absolut sieheres Kriterium zur Beurtei- 

lung der Echtheit palüolithiseher Steinartefakte sein kann. Hat doch 

OBERMATER in der vorgelegten Kollektion sofort den Solutréentypus 

erkannt, die Objekte müssen somit unbedingt den Typus an sich tragen, 

nur scheint derselbe nicht ganz dem typischen Solutréen zu entsprechen. 

Es fragt sich nun, ob eine jede Industrie aus der Solutréenperiode in 

allen Binzelheiten unbedingt gleieh sein müsse. Ich glaube nicht. Das 

kann blo8 dort der Fall sein, wo sich práhistorisehe Ansiedelungen nahe 

standen, wo die Menschen in fortwáhrendem Kontakt waren, dasselbe 

Material bearbeiteten und wo die Gebrüuche in der Anfertigung der 

Artefakte das Eigentum sümtlieher benachbarter Ansiedelungen war. 

Sobald aber Mensehengruppen durch Wanderung oder irgendwelche 

andere natürliche Wege isoliert wurden, wie dies auch beim Urmenschen 

von Miskolc und Hámor der Fall zu sein scheint, konnten sich durch 

lüngere Isolation auch die Gebrüuche in der Zurichtung und mit dieser 

auch der ursprüngliche Charakter der Industrie ándern. 
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Ich möchte in dieser Beziehung auf áhnliche Verhültnisse in 

Krapina hinweisen. Auch hier scheint der Charakter der Industrie nicht 

vollstándig ausgesprochen rein zu sein, was in erster Reihe vom ver- 

fügbaren Material (Bachgerölle des Krapinicabaches), aber vielleicht auch 

von einem etwas abweichendem Verfahren in der Zurichtung des Gestei- 

nes abhángig war. Ich glaube also, da8B man aus der abweichenden 

Oberfláchenbearbeitung der aus der Szeletahöhle herstammenden Stein- 

gerüte, falls diese nicht ganz und gar im Sinne der Solutréentechnik 

geführt wurde, noch nicht den Schlub ziehen darf, dab es sich um 

moderne Fabrikate handelt. 

Budapest, 10. Mai 1909. 

BEMERKUNG AUF DEN ARTIKEL DES HERRN DE STEPHAN GAÁL 

. DÁS VORKOMMEN DES TERTIÁREN SALZTONES IM MAROSTAL 
BEI DÉVA", 

Von Dr. TH. KoRmos. 

In der obigen Abhandlung (Földtani Közlöny, Bd. XXXIX. S. 4.30.) 

bemerkt mein geehrter Freund Dr. Sr. GAÁL folgendes: wcDer Charakter 

dieser Ablagerung (námlich des blauen Schlammes) wird jedoch in erster 

Linie durch verkohlte Überreste von Wasserpflanzen, ferner durch nach- 

stehende Molluskenfauna bestimmt: 

Helix lutescens Rssm. (spárlich). 

Plamorbis cornu BRowGx. (in grobBer Anzahl]). 

Planorbis spirorbis L. juv. (selten). 
Valvata antigua Sow. (sehr hüáufig). 

Die zuletzt erwáhnte Art, deren Bestimmung ich meinem Freunde 

Herrn Dr. Soós verdanke, verdient von zoogeographischem Gesichts- 

punkte unsere besondere Aufmerksamkeit. Bisher war sie nümlieh nur 

aus West- und Mitteleuropa, besonders aus den groBen Seen der bayri- 

schen Voralpen bekannto. 

In Bezug auf diese Behauptung bin ich so frei zu bemerken, daB 

Valvata antigua Sow. keine neue Art der ungarischen Fauna ist. 

Das erstemal wurde sie von mir (im Jahre 1905) in der Fauna von 

Balatonederics nachgewiesen,! woselbst J. v. GyőRrrv 2 Exemplare sam- 

1 II. Nachtrag zur Aufváhlung der im Balatonsee und seiner Umgebung 
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melte ; das zweitemal wurde sie ebenfalls von mir u. z. aus dem dem Torfe 

untergelagerten pleistozánen Binnenseeschlamme von Sárrét? im Komitate 

Fejér angetroffen, wo diese interessante Art hüáufig vorkommt. Das 

nicht minder interessante Vorkommen von Déva ist also in der Literatur 

der Reihenfolge nach die dritte Angabe betreffs des ungarischen Vor- 

kommens von V. antigua Sow. 
Ich würde Herrn Dr. GaÁL seiner vermeintlichen Prioritát nicht 

berauben, da jedoch das ungarisehe Vorkommen von V. antigua Sow. 

von zoogeographisehem (Gesichtspunkte aus wirklich von Bedeutung ist 

und diese Art einen wichtigen Beweis meiner das Pleistozün betreften- 

den Untersuchungen bildet, erhebe ich Prioritátsansprüche und zwar 

auch schon deshalb, da in meiner ersten Mitteilung auch die Beschrei- 

bung der Art gegeben war. 

ZUR GEOLOGIE VON BUDAPESI. 

Neuere Beitráge zur Kenntnis der pleistozánen Fauna des Plateaus 

von Óbuda-Ujlak (Kiscell). Mit der pleistozánen Fauna des an der F-Lehne 

des Mátyás-hegy bei Óbuda sich erstreckenden Plateaus hat sich schon mehr 

als einer unserer Geologen befasst. Die in dem dortigen Kalktutft vorkom- 

menden Wirbeltierreste wurden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von 

S. Perényi, FR. KvBrvyI und K. PEerERs studiert, von Weichtieren aber wer- 

den einige (Paludina impura (?], Pimnaeus vulgaris, PL. glutinosus, Helix 

hispida, Pupa dolium) — wie es scheint nach Bestimmungen J. FRIVALDSZEYS 

von J. v. SzaBó erwühnt.? 
Mit den Lagerungsverhültnissen dieser Kalktufisehichten hat sich in 

neuerer Zeit Dr. A. KocH eingehend befasst,? und seine Beobachtungen haben 

so genaue Daten geliefert, dab kaum etwas neues hinzugefügt werden kann. 

Auf Grund einer Mitte November d. J. in der Gesellsehaft des Herrn 

Lehramtskandidaten FR. v. PÁvaY-VagJsa unternommenen Exzkursion kann ich 

nun die Liste der aus den oberen Kalktuffschichten, vornehmlich der obersten 

Kalkschlammsehieht herstammenden Weichtierfauna ziemlich ergánzen. 

A. Kocn zöblt I. c. folgende Arten auf: Bithyunia tentaculata L. B. ven- 

lebenden Mollusken. Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsres. 

II. Bd. 1. T. Supplement 8. 10. 

1 Die geologisehe Vergangenheit und Gegenwart des Sárrét im Kom. Fejér. 

Ergebn. der wiss. Erforschungen des Balatonsees. Bd. I. 1. T. Palxzont. Anhang. 

S. 54 (1909). 
2 Pest-Buda környékének földtani leirása (Geol. Beschreibung d. Umgeb. v. 

Pest-Buda; ungar.) S. 20. 1858. 
3 Földtani Közlöny Bd XXIX. 1899. S. 
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tvicosa GRAY. var. inflata Hawxs. Limnaca (Gulnaria) ovata DRAP. var. Pul- 

szkyana Hazax. L. (Gulnaria) ovata DRap. var. Janoviensis CzEss. L. ((rulna- 

ria) ovata Dnrap. var. hasta CLzess., L. ((rulnaria) ovata DRap. var. fluminen- 

Sis CLEss., L. (Lymnophwsal palustris DRap. Planorbis (Tropodiscus) margi- 

nalus DRap., Succinca (Lucrna) oblonga DRap., Helix (Tachea) nemoratlis 1... 

H. (Fruticicola) hispida 1., Bulimus (Chondrula) tridens Münn. Pupa (Tor- 

guilla) frumentum DRae., P. (Torguilla) frumentum DRap. var. curta KÜSTER. 

(Orcula) dolium DRAE. 

Dem gegenüber gelang es mir aus der obersten Kalkschlammscehicht fol- 

gende Fauna zu sammeln : 

1. Zonitoides nitida Müttn. s. 

2. Vallonia pulchella enmiensis GRDCR. h. 

3. Eulota fruticum Mütnn. s. k 

4. Striatella striata costulata C. PFn. 

5. Tachea vindobonensis FÉR. s. 

$6. Chondrula tridens Mütnn. s. 

x7. Torguilla frumentum Dne. h. 

8. Vertigo antivertigo DRE. ss. 

9. Cochlicopa lubrica MÜLL. ss. 

10. Amphibina Pfeifferi Rossum. s. 

Xx11. Lucena oblonga Dne. h. 

12. c c agonostoma K. s. 

13. Carychium mimninnun MÜLL. ss. 

14. Radix ovata Dnrp. hh. 

MEJZSKÉG c lagotis ScHe. h. 

16. a a janoviensis ÜLESS. S. 

17. Limnophysa palustris turricula HExnp. h. 

18. Physa fontinatis 1. s. 

19. Tropidiscus umbilicatus Müncn. hh. 

20. Gyrorbis spirorbis 1. s. 

21. Armiger nautileus 1. s. 

22. Hippeutis complanatus L. h. 

x23. Bitlhujnia tentaculata L. (f. typica hh., f. compressa s., f. elon- 

gala s.) 

Auch monströse Formen. 

24. Valvata cristata Münnz. h. 

Die mit X bezeichneten Arten kommen auch in der Kocyschen Liste vor. 

Das Vorkommen von Tachea nemoralis an dieser Lokalitát ist nicht 

wahrseheinlich, ebenso auch jenes der von SzaBó erwáhnten Amphipeplea 

ghutinosa. Unter dem ersteren Namen ist jedenfalls Tachea vindobonensis, 
unter dem letzteren aber unzweifelhaft gröBere, aufgeblasene Exemplare von 

Radix ovata zu verstehen. 

Das pleistozüne Alter dicser Kalkbildungen und demnach auch der von 

ihnen eingesehlossenen Fauna erseheint durch die aus dem Kalktuff zutage 
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gelangten Reste von Elephas primigenius BLB., Rhinoceros tichorhinus FISCHER, 

und Megaceros euryceros ALDR. erwiesen. 

Dr. THEopoR KoRwmos. 

Tschernosiom-, rendzina- und podsolartige Bodentypen in der Um- 

gebung von Budapest. In der Umgebung von Szentendre findet sich an 

beiden Seiten des Pismánybaches den Amphibolandesittuff in mehr oder weni- 

ger miüchtigen Schichten aufgelagert ein schwarzer Ton. Das ganze AuBere 

dieser Bodenart entspricht dem Typus des Tsehernosiom und weist dieselbe — 

obzwar sie eine lokale Bildung ist — doch ein originales Vorkommen amnf. 

Auf den Kalken und Dolomiten des Budaer Gebirges findet sich, be- 

sonders auf den Höhen, ein staubartiger schwarzer, bald mehr, bald weniger 

Steintrümmer führender Boden. Diese Bodenart kann betreffs ihrer Entstehung 

und ihrer Lagerungsweise mit dem Rendzinaboden RuBisch-Polens identifiziert 

werden. 

Der Oberboden der in den kleineren Becken des Budaer Gebirges vor- 

kommenden LöBfgebiete ist an sanften Lehnen oder ebenen Stellen ein mehr 

hellbrauner, ins grauliche stechender, staubartiger Boden, welcher gewöhnlich 

nicht besonders michtig, kalkarm, und in trockenem Zustande locker ist. 

Unmittelbar darunter folgt in 20—30 cm Tiefe ein gelber, rötlieher Tonunter- 

grund, welcher dann in seinen tieferen Partien in LöB oder Sand übergeht. 

Auf bewaldeten Partien des groBen Sandgebietes am linken Ufer der 

Donau ist der Oberboden wieder graulich, kalkarm, und wird im Untergrund 

wieder von dem roten Sande begleitet. 

Auf beiden Gebieten sind in dem grauen Boden — wenn er beackert 

wird — rötliche und weiBliche Flecken zu beobachten. 

Diese Bodenbildung ist von podsolartigem Charakter. Der Oberboden 

ist ein mehr oder weniger podsolartiger Sand, toniger Sand, sandiger Ton 

u. s. w. Der Unterboden ist Orterde. Diese Bodenbildung ist für Steppen- 

wülder charakteristisch. 
Am typischesten ist am rechten Ufer die Umgebung von Tinnye und 

Piliscsaba, am linken hingegen das waldige Gebiet von Kerepes— Isaszeg— Gö- 

döllő. EMERIcH TIMKÓ. 

REFERATE. 

(1.) Comztes Rendus de la premiére conference internationale agro- 

geologigue. Avec deux cartes et plusieurs illustrations dans le texte. 

Publié par Vinstitut geologigue du rouyaume de Hongrie. Buda- 

pest 1909. 

Die kel. ungar. Geologische Reichsanstalt erreichte im 6 Frühjahr 1909 

die vierzigste Jahreswende ihrer Errichtung. Der jüngste SpröBling des zu 
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einem stüámmigen Baume emporgewachsenen wissenschaftlichen Institutes. 

die Agrogeologie trat anláblich des vierzigjáhrigen Jubileums zum ersten Mal 

vor die wissenschaftliche Welt, u. z. im Rahmen der I. internationalen agro- 

geologisehen Konferenz. Die stille Tátigkeit von vier Dezemien ist eine 

Tradition der kgl. ungar. Geologisehen Reichsanstalt, welche am Jubileums- 

tage durch keine laute Festlichkeit, sondern durch eine wirksame Arbeit 

gekrönt werden sollte, die berufen war, jenem Wissenzweige Vorschub zu 

leisten, welcher berufen ist an der Hand seiner wissenschaftlichen Unter- 

suchungen Ungarns Agrikultur vorwárts zu bringen. Gelegentlieh der I. inter- 

natiolen agrogeologischen Konferenz konnte die Reichsanstalt innerhalb ihrer 

Winde die vortrefflichsten Bodenkundigen des Kontinents begrüBen ; sehrift- 

lich aber wurde das jubilierende Institut auch von ühnlichen Institutionen 

fremder Erdteile aufgesucht. 

Wáhrend der Konferenz gelangten zwischen dem 14 und 26. April die 

grundlegenden Fragen der Agrogeologie in zahlreichen Sitzungen aufs Tapet, 

und wurden dieselben hier von den in- und auslündisehen Fachleuten ein- 

gehend besprochen. 

Im Anschlu8 an die Konferenz wurde eine gröBere Exkursion in das 

grobe ungarische Alföld, eine andere an den Balatonsee, zwei kürzere schlieB- 

lich in die unmittelbare Umgebung von Budapest arrangiert. 

Die Arbeiten der I. internat. agrogeologisehen Konferenz sind in der 

KRedaktion von BÉLA v. INKEY, korresp. Mitglied d. Akad. d. Wissenschaften 
soeben im Umfange von 21 Druckbögen erschienen. Das Werk eliedert sich 

in zwei Teile. Der erste Teil wird durch ein Vorwort des Sekretárs der 

internat. agrogeol. Konferenz B. v. INKEY eingeleitet. Es wird darin die Ent- 

stehungsgeschichte, das Programm der Konferenz, die Liste der Teilnehmer. 

der Verlauf der feierlichen Eröffnung und der spüteren Sitzungen, die Exkur- 

sionen, die gelegentlieh derselben aufs Tapet gelangten wissenschaftlichen 

und politisehen Fragen und die gefabten BeschlüBe mitgeteilt.! Der zweite 

Teil enthált die in den Fachsitzungen vorgelegte Abhandlungen in deutscher, 

engliseher und französischer Sprache.? 

Die Arbeit wird dureh zwei Nekrologe beschlossen. welche F. CoRwus 

und W. GüLrs, dieser beiden jungen, eifrigen und fleiBigen Mitarbeiter der 

Konferenz gedenken. 

Der Verlauf der I. internationalen agrogeoloigsehen Konferenz kann 

an der Hand der -Comptes renduss im folgenden kurz skizziert werden : 

Die feierliche Eröffnungssitzung wurde am 14. April vormittags 10 Uhr 

im Vortragssaale der Ungarischen Akademie der Wissenschaften abgehalten. 

Die ungarische Regierung wurde durch Se. Exzellenz Herrn G. v. JosipovIicn, 

Minister für Kroatien-Slavonien-Dalmatien, das Ministerium aber durch Minis- 

terialrat, Herrn K. FoRsTER vertreten. In der Vertretung von auslándischen 

! Comptes Rendu S. 1—91. 

2 Comptes Rendu S. 95—325. 
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Regierungen, Anstalten und Gesellschaften ferner von inlündisehen ühnlichen 

Institutionen erschienen folgende : 

Ackerbauministerium und Institut Agronomigue, Belgien: Prof. Dr. E. 

LEPLAE; Société geologigue de Belgigue: Prof. R. D Aupgrmosr; Deutsch- 

land: Kgl. PreuB. Geologische Landesanstalt (Berlin): geh. Bergrat Prof. 

Dr. F. WAHNScCHAFFE und Bezirksgeolog Dr. FR. ScHucnr; Kgl. Bayr. Ludwig- 

Maximilians Universitát (München): Prof. E. Ramasw; Kel. Bayr. Technische 

Hochschule (München): Prof. Dr. K. OEBBEKE; Geognostische Landesunter- 

suchung (München): Dr. W. KoErNE; Societü geografica Italiana (Roma) : 

Prof. Dr. L. v. Lóczy; Norveger Landsbrukshöiskole (Aas, Norwegen) : Prof. 

0. K. BJÖRLYEKE; Comité geologigue de la Russie (Nowaja Alexandria): Prof. 

K. D. Gursga: Centralne Towarzystvo Rolmicze (Warszava): Prof. S. MIKkrA- 

szewsKY ; Institutul geologic al Romaniei (Bucuresti) : Dir. Dr. L. MRazec und 

Dozent Dr. G. MuwxrEaxu-MuRGoci; K. k. geologisehe Keichsanstalt und k. k. 

Hochschule für Bodenkultur (Wien): Prof. Dr. FR. Kossmar; Landwirtschaft- 

liche Akademie (Dublany) und Akademie der Wissenschaften (Krakau): Prot. 

Dr. K. Miczisszx; Landeskulturrat für das Kgr. Böhmen: Oberingenieur 

J. KopPEcxgy; Kgl. Landwirtschaftliche Akademie (Teschen-Liebwerda): Prof. 

Dr. J. HisscH: K. k. Montanistisehe Hochschule (Leoben): Dozent Dr. F. 

CoRwuu. Aus dem Imland: kel. Josephs-Polytechnikum (Budapest): Prof. Dr- 

A. v. "SiIGmonp ; Franz-Josephs Universitüt (Kolozsvár): Prof. Dr. E. v. CHor- 

NOKY; kgl. ungar. Landwirtschaftliche Akademie (Magyaróvár) : Dr. J. NURICsÁN 

und J. Rázsó; kel. ungar. Landwirtschaftliehe Akademie (Debrecen): Dr. L. 

v. Szénr; kel. ungar. Hochschule für Berg- und Forstwesen (Selmecbánya): 

G. BExcze; kel. ungar. Landesanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus 

(Budapest): Vizedirektor A. v. Róna; kgl. ungar. ampelologisehe Versuchs- 

station und Ampelologisehe Landesanstalt (Budapest): Dir. Dr. Gy. v. IsT- 

váNFFYx; kel. ungar. Chemisehe Landesanstalt und Chemische Versuchsstation 

(Budapest) : Dir. Dr. TH. v. Kosuráwnx ; kgl. ungar. Landwirtschaftliehes Museum 

(Budapest): Dir. FR. v. SAÁRossY-KAPELLER ; Ungarische Geographisehe Gesell- 

sehaft: Dr. M. v. DÉcsy; Ungarischer Landwirtschaftlicher Landesverband: 

Dr. K. v. KERPELY; Kralj. Svenciliste Franje Josipa I. (Zagreb): Hofrat Prof. 

Dr. K. GoRJaánovió-KRAMBERGER: Sumarska Akademia (Zagreb): Prof. FR. 

SaxpoR; Narodni Muzej (Zagreb): Prof. F. Kocu; Ungarische Geologisehe 

Gesellsehaft: Prásident Prof. Dr. A. Kocm, Vizeprásident Bergrat Prof. Dr. 

FR. ScHAFARZIK, Sekretür Prof. Dr. I. LörEsrHEx. An den Sitzungen und 

Exkursionen nahmen auBerdem noch teil: D. DicEwrv, A. Szörs (Budapest), 

J. FEKETE, K. FESZLER, V. Kovács, M. Láng, K. MaARczEnny, K. Nagy, 0. PacHnra, 

M. Pár, J. WaGwseR (Arad), J. Gáspár, J. GYyáRrás (Budapest), B. v. INKEY 

(Taródháza), A. Karrvopa, A. Tirxa (Szabadka), Privatdoz. Dr. B. Mauxirz, 

A. PAIkeRr (Budapest), J. Uss und A. ScHminr (Kisjenő), Dr. A. v. SEMSEY 

(Budapest), Prof. Dr. Gy. v. Szápgcozgy ( Kolozsvár), Dr. L. WaaGEN und Prof. 

Dr. V. UHLiG (Wien), Dr. V. Voar, E. WEssEny und Dr. A. Zönrs (Budapest), 

sehlieblich die Mitglieder der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt. 

Die anlábBlich des 40-jáhrigen Bestandes der Reichsanstalt einberufene 

Földtani Közlöny. XXXIX. köt. 1909. 40 
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I. internat. agrogeologisehe Konferenz wurde vom Direktor der Reichsanstalt 

Prof. Dr. L. v. Lóczy eröffnet, der die erschienenen, in erster Reihe den in 

Vertretung des Ackerbauministers I. v. DARÁNYI anwesenden Minister G. v. 

JTosrpovicH begrüBte. Zugleich wird folgendes Telegramm des Ministers I. v. 

DARÁNYI verlesen : 
sA mon vif regret mon depart pour Vienne mempéche détre present 

a Vouverture de la conférence internationale dagrogeologie: cependant j ai 

prié M. le Ministre Géza DE JosrpovicH de vouloir me remplacer et je me 

sens heureux davoir recu son agrément. Felicitant cordialement les savants 

reunis, je souhaite sincérement, gue la conférence actuelle donne de nouvelles 

impulsions au developpement de la science agrogeologigue, gui gagne en 

importance de jour en jour. Gest mon desir, gue nos hőtes etrangers se 

sentent a Vaise sur les terrains de notre patrie., 

Im AnschluB an die Eröffnungsrede wird die DListe der auslündisehen 

Delegierten verlesen, wobei als erster Prof. K. OEBBEKE der Reichsanstalt 
die Glückwünsche der kel. Bayr. Technischen Hochschule darbietet. Dann 

folgen F. Kossmar (Wien), E. LEPLAE (Louvain)  W. KoEHwsE (München), 

A. Kocn (Budapest, Ungarische Geologische Gesellschaft). 

Nach der Eröffnung fordert v. Lóczy die Erschienenen auf, das Hxekutiv- 

komité zu wüáhlen. Es werden zum Prásidenten desselben TH. v. SZONTAGH, 

zu Schriftführern W. Gürnr, G. v. Lászró, J. MaRos gewihlt. 

Hiernach beginnt die Konferenz sofort ihre Tátigkeit. Es wird die erste 

Fachsitzung unter dem Vorsitze E. RAMANNs und F. Kossmars eröfinet. Vor- 

tráge hielten: K. D. Grsxa über cDie Bodenzonen und Bodentypen des 

europáisehen und asiatisehen RuBlands;, und G. M. MugRGoci über cDie Boden- 

zonen Rumiüniensö. Die Vortragenden legten die übersichtlichen Bodenkarten 

und die wichtigsten Bodentypen ihres Landes vor. Im Anschlub an die Vor- 

trüge entwickelte sich ein reger Meinungsaustausch, an welchem sich F. CoRwu, 

E. Ramans, G. M. MuRGoci, K. D. GLrLINKa, F. WAHNSCHAFFE und P. TREITz 
beteiligten. 

Am 14. April nachmittags wurden die Arbeiten der Konferenz inr 

Sitzungssaale der kel. ungar. geologischen Reichsanstalt fortgesetzt.! Vor- 

sitzende dieser zweiten Sitzung waren: K. OEBBEKE und G. M. MuRGoci. Vor- 

tráge hielten: K. 0. BJÖRLYEKE über Die Bodenverhültnisse in Norwegen, 

und F. CoRwuu über cDie heutige Verwitterungslehre im 6 Lichte der Kolloid- 

chemies". An dem im Gefolge der Vortráge sich entwickelten Meinungsaus- 

tausch nahmen teil: E. Ramans, F. Cogwuu, P. TRErrz, G. M. Muxraoci, W. 
KoEHNE und K. OEBBEKE. 

Am 15. April vormittags hielt die Konferenz unter dem Vorsitze 
F. WAHNSCHAFFEs und E. LEPLAEs ihre dritte Sitzung ab. Vorsitzender ver- 

meldet das unerwartete Ableben des Delegierten des Ungarischen Landwirt- 

schaftliehen Landesverbandes A. CsERHÁTIs. Die Mitelieder der Konferenz 

geben ihrer Trauer durch Erheben von ihren Sitzen Ausdruck. Aus derselben 

1 Compt. rend. S. 23—29. 
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Sitzung sendet die Konferenz dem Direktor der kgl. ungar. geol. Reichs- 

anstalt J. v. BöcgkH ein BegrüBungstelegramm. SehlieBlich verliest Vorsitzen- 

der das BegrüBungssehreiben der Geological Society of America. 

Vortráge hielten: P. TRErrz über die Frage cWas ist Verwitterung, 

und E. v. CHorwsokY aÜber die für Klimazonen bezeiehnenden Bodenarten,. 

An dem Meinungsaustausch beteiligten sich F. Cogwu, P. TRErrz, G. M. Mux- 
GocI, F. WAHNSCHAFFE, B. v. INKEY, E. RAMANN. 

Am 16. April vormittags hielt die Konferenz im Sitzungssaale der kel. 

ungar. geologiscehen Reichsanstalt ihre vierte Fachsitzung unter dem Vorsitze 

K. D. Guisgas und F. CogRwus ab.! Vorsitzender GLINKA verliest das Dank- 

sagungstelegramm J. v. BöcgHs. Vortrüge hielten B. LEPLAE cÜber die spe- 

ziellen Anforderungen der intensiven Landwirtschaft in Betreff der Boden- 

untersuchungenv, ferner FR. ScHucuHr über cDie Methoden der Bodenanalyse 

an der kel. preuB. Geologisehen Landesanstalto, sehlieBlieh H. HoRUsITzEY 

cÜber die agrogeologischen Arbeiten im Felde). 

An dem Meinungsaustausch, weleher den Vortrágen folgte, beteiligten 

sich: B. v. INKEY, F. CoRnu, F. WAHNSCHAFFE, L. v. SZÉLL, F. LEPLAE, J. HrRscH, 

G. M. MuxGog, L. v. Lóczy und K. D. GLINKa. 

Nach Beendigung der Vortráge und der Diskussion legt J. KoPEckyr 

seinen Apparat zur Entnahme von Bodenproben und sein Handlaboratorium 

für Arbeiten im Felde vor. 

Am 17. April vormittags hielt die internationale agrogeologisehe Kon- 

ferenz im Vortragssaale der kgl. ungar. geologisehen Reichsanstalt unter dem 
Vorsitze L. MRazEcs und J. Korzcxys ihre fünfte Fachsitzung ab. Vortráge 

hielten B. Trukó über die Frage cWas ist auf der agrogeologisehen Übersichts- 

und Spezialkarte darzustellen; W. Günn: cÜber die Darstellungsmethoden 

agrogeologiseher Übersichts- und Spezialkarten, ; JT. Kopmcxy über Die agro- 

geologisehen Kartierungsarbeiten in Böhmen;. 

Die aufs Tapet geworfenen Fragen riefen einen regen Meinungsaustausch 

nach sich; an demselben nahmen teil: E. LEPLAE. K. D. GLINKA, F. WAnHw- 

SCHAFFE, (G. M. MunRGocr, J. HiBscH, K. GoORJANOVIÓ-KRAMBERGER, J. KopEcxy, 

E. RaMmanws, A. PAIkERT, K. Miczissxi, B. v. IszEvx, L. v. Lóczy, P. TRxrrz. 

Die Diskussion wird durch Vorsitzenden L. MRazrc geschlossen, welcher aus 

dem Materiale derselben den SchluB zieht, dab die Verfertigung der über- 

sichtliehen Bodenkarte sowohl der einzelnen Lünder als auch ganz Europas 

wünschenswert ist. Die erstere Frage haben die dazu berufenen Anstalten 

der einzelnen Lönder, die Verfertigung der Bodenkarte von Europa aber eine 

zu entsendende Komission in die Hand zu nehmen. Die Konferenz behült 

sich vor, in dieser Frage auf Grund eines zu unterbreitenden Vorschlages 

erst in der SchluBsitzaung zu entscheiden. 

Ebenfalls am 17. April, nachmittags wurde unter dem Vorsitze J. Hrisscm 

und K. 0. BJöRLIKKEs die sechste Fachsitzung abgehalten, in weleher K. EmszrT 

über die cMethoden der chemisehen Bodenanalyses, A. v. "SiGmonp aber Über 

1 Compt. rend. S. 33—40. 
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die Bedeutung der chemischen Bodenanalyse im Gebiete agrogeologiseher 

Forschungen und der Bodenkartierungo; sprach., An der Diskussion, welche 

diesen Vortrágen folgte, beteiligten sich: L. v. SzÉLL, K. D. GLINKA, F. CoRnu, 

W. KoEHNE, P. TgEirrz, G. M. Mugaoci und A. "SrIGmonp. Vorsitzender J. HiBsscH 

unterbrieht den Meinungsaustausch und verschiebt dessen Beendigung auf die 

SchluBsitzung. F. ScHucHr beantragt die Besprechung der Arbeiten ÁTTERBERGS 

und HrnGagps. Die Konferenz nimmt diesen Vorschlag an, 

Am 21. April hielt die agrogeologisehe Konferenz wührend ihrer Exkur- 

sion in das GroBbe Ungarische Alföld in Arad unter dem Vorsitze K. GoRJA- 

NOVIÓ-KRAMBERGERS und HE. LEPLAEs ihre siebente Fachsitzung ab. Vortráge 

hielten: Direktor-Oberingenieur J. UJJ über cDie Bodenbeschaffenheit des 

Köröser Inundationsgebietess, D. DicEsxry über cAmpelologisehe Kartierung,, 

ferner P. TREmirz über cDen physiologisehen Kalkgehalt der Bödensv. Den 

Vortrágen fügten Bemerkungen an: G. M. Mugacoci und B. v. IsxEx. Im 

Verlaufe derselben Sitzung legte FR. ScHucHr die Arbeit Prof. A. ÁTTERBERGS 

(Kalmer, Schweden) über cDie Bestandteile der Mineralböden ; die Analyse 

Klassifikation und Haupteigenschaften der tonartigen Bödenö, ferner die 

Arbeit B. W. Hingagps (Berkeley. California) über Die Methoden der chemi- 

sehen Bodenanalysen.s, 4 

Am SchluBe der Sitzung schlügt F. WAHNSCHAFFE vor, Direktor L. v. 

Lóczy möge beauftragt werden, die auslündiscehen Regierungen unter Beischlub 

der Arbeiten dieser Konferenz im Interesse der Durchführung von einheit- 

lichen agrogeologisehen Arbeiten im Laboratorium und im Felde, sowie der 

Einberufung von Konferenzem in Zeitráumen von 4—5 Jahren anzugehen. 

Er beantragt die nüchste Konferenz 1910 in Anschlu8 an den internationalen 

GeologenkongreB in Stockholm abzuhalten. Zu dem Vorschlage machten 

E. Ramann, G. M. MugaGoci, L. v. Lóczy, L. MRazEc, P. TRErrz, B. v. INKEx 

3emerkungen. Vorsitzender K. GoORJANOVIÓ-KRAMBERGER beantragt die Vorlage 

des Antrages in endgültiger Form auf die SchluBsitzung zu verschieben. 

Am 23. April vormittags hielt die I. internationale agrogeologisehe Kon- 

ferenz im Vortragsaale der geologiscehen Reichsanstalt ihre ScehluBsitzung. 

Vorsitzende waren L. v. Lóczy, K. MiIxzaszEvszgY und F. ScHucHr. Von Seite 

des Ackerbauministeriums erschien Ministerialrat K. FoRSTER. 

L. v. Lóczy eröffnet die Sitzung und begrübBt die erschienenen herzlichst 

Er wirft einen Rückblick auf die erfolgreiche Tütigkeit der Konferenz und 

setzt die Erledigung der im Anschlub an die einzelnen Vortráge und Dis- 

kussionen eingereichten Vorschláge an die Tagesordnung. Zugleich verteilt 

er H. Hoxusirzxys soeben erschienene Arbeit: cNeuere Beitráge zur Kenntnis 

des LöBes und der diluvialen Molluskenfaunao, F. WAHNSCHAFFE legt seinen 

endgültig formulierten Vorschlag betreffs der Einberufung und Vorbereitung 

künftiger Konferenzen vor. Derselbe wird einstimmig angenommen, Als Mit- 

glieder der internationalen agrogeologisehen Kommission werden vorgeschla- 

gen: Belgien: R. D AvopRrmonr (Liége), E. LEPLAE (Louvain), J. VAN DER 

VAEREN (Bruxelles); Brazilien: E. Hussak (Rio de Janeiro); Bulgarien: G. 

JRUTSCHEw (Sophia); Dünemark: V. MaApsEsx, S. MÜLLER und K. RöRDAM 
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(Kjöbnhavn) ; Deutsches Reich: E. Ramawxws (München). F. WAHNSCHAFFE (Ber- 

Hn); England : A. D. Haun (Harpenden), J. A. VoErcsER (London) ; Finnland : 

A. RispELL und J. J. SEDERHorm (Helsingfors): Frankreich: A. CaRwor und 

L. GEwnxrin (Paris), N. Lagaru und A. DEzaGE (Montpellier), V. C. GAROLA 

(Chartres) und M A. PaGvour; Holland: J. vas BaREx (Wageningen) und 

J. F. BEMMELEN (Delft); Italien: N. Arpprasi und P. E. Visassa DE REGNY 

(Perugia); Norwegen: K. 0. BJöRLYEKE (Aas) und H. H. Reuscn (Christiania) ; 

Österreich: J. Hisscn (Teschen-Liebwerda), J. KopEmcxyY und J. STOKLASSA 

(Prag), FR. Kossmar und A. Rosrvan (Wien), K. Miczisszy (Dublany); Por- 

tugal: P. CHorrar (Lisboa); Rumünien: LL. MnRazgc, G. M. MukRaoci und 

N. ZamHanra (Bueuresti); RuBland: K. D. Grwsxka (Nowo-Alexandria), P. Kosso- 

virscm, P. V. Oroczxu, N. K. Vissocxkis (St. Petersburg), A. Kuprrorr (Jeka- 

terinoslaw), A. J. NaBokrcm (Odessaj; Serbien: Rapovawovic (Beograd); 

Sehweden : J. G. AxpERson (Stockholm) und A. ATTERBERG (Kalmar); Schweiz : 

J. Fgön (Zürich); Vereinigte Staaten: BE. W. HirgaRp und R. LoUGHRIDGE 

(Berkeley, California), F. A. JaGGaR (Boston, Massachusetts), N. WHITNEY 

(íWWVashington) ; Mexico : J. G. Agurcmna (Mexico); Japan: K. INovuYek (Tokyo)- 

New-Seeland : J. M. BEzL (Wellington). 

P. TRxirz legt ferner das Arbeitsprogramm 6 der internationalen agro- 

geologisehen Kommission vor, und beantragt für die Publikationen den Titel 

cMemoiren des agrogeologiscehen Komitésv. Als Redakteur bringt er B. v. 

Isxex in Vorschlag. Den I. Band der Memoiren werden die Arbeiten der 

I. internationalen agrogeologisehen Konferenz abgeben. Die Konferenz erachtet 

es für notwendig, dab im AnschluB an den internationalen GeologenkongreB 

eine besondere agrogeologisehe Sektion geschaffen werde. Für das Jahr 1909— 

1910 hált sie das Studium folgender Fragen für wünsechenswert. 

a) Binheitliche Herausgabe einer internationalen agrogeologisehen Über 

sichtskarte. 

b) Klassifikation und Nomenklatur von Bodentypen. 

c) Bestimmungsmethoden von Bodentypen für Übersiehtskarten. 

d) Bestimmungsmethoden der kolloiden Substanzen des Bodens. 

e) Biologie des Bodens. 

/) Hydrologie des Bodens. 

Die vorgelegten Vorschláge werden einstimmig angenommen. B. v. ÍNKEY 

nimmt die Redaktion der Memoiren mit Dank an. KR. D AuptgimonT legt nun 

noch einen Vorschlag über die Untersuchungsmethoden des Grundwassers 

vor, welche er in sieben Punkte gruppiert. Vorsitzender L. v. Lóczy betont, 

daB die Geologen stets mit Betracht auf die Rolle des Wassers waren. Ér 

verweist auf die neueren diesbezügliehen Untersuchungen J. Kopzcxys. Er hült 

das in dem Vorschlage enthaltene für wertvoll und für wünschenswert, dab 

die Agrogeologen auf jede Form des Wassers mit Betracht seien. P. TREITz2 

bemerkt, daB sich J. Us in Verbindung mit der Regulierung des Körösflubes 

schon seit 1908, also sehon vor Korzcxgy mit dieser Frage befabt. Der Vor- 

sehlag D AupRrmosrs wird angenommen. 

B. v. Ixxex gedenkt der Frage der agrogeologischen Kartierung mit 
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welcher sich schon die fünfte und siebente Fachsitzung befaBt hat und legt 

der Konferenz einen diesbezügliehen Vorschlag vor. An diesen Vorschlag 

fügen F. WAHNSCHAFFE, E. RAMANN und K. OEBBEKE Bemerkungen, nach wel- 

chen betreffs dieser Frage folgender BeschluB gefabt wird. 

Die in Budapest tagende I. internationale agrogeologisehe Konferenz 

erachtet es für wünsechenswert, dab die agrogeologische Kartierung auf Grund 

der vorhandenen geologisehen Karten in erster Reihe übersiehtlieh durch- 

geführt werde, und im grölerem Madstabe (1 : 200,000) zur Ausgabe gelange, 

Die als mehr oder weniger einheitlieh, zusammenhüngend erkannten Gebiete, 

seien dies zauasammengehörige Landgüter, welche eine typische Bodengestaltung 

aufweisen, werden detailliert bearbeitet. Bei der Bodenbestimmung gelegentlich 

von Deteilaufnahmen sind auch verwandte Wissenszweige in Anspruch zu 

nehmen, damit die Ergebnisse der Bodenbestimmung durch wissenschaftlich 

geleitete Anpflanzungsversuche kontrolliert werden können, um alle Bedürf- 

nisse der ökonomisehen Praxis betreffs eines homogenen Gebietes zu be- 

friedigen. Die dringendsten Erfordernisse, welche an die Bodenkartierung 

geknüpft werden können sind die folgenden. 

1. Rasche Verfertigung der Übersichtskarte, mit betracht auf die zonalen 

Bodentypen. ; 

Monographiseche Bearbeitung der typischen Bodenarten mit Inanspruch- 

nahme süámtlicher Hilfswissenschaften.os 

Die Konferenz akzeptiert diesen Vorschlag einstimmig. 

L. MRaAzEc begrülbt den wüáhrend der Beratung anlangenden Ackerbau- 

minister I. v. DaRányi, indem er ihm Dank sagt für die Unterstützung der 

Geologie; er dankt ferner Direktor L. v. Lóczy sowie den Teilnehmern der 

Konferenz. SchlieBlich begrübt er — da er der Eröffnungssitzung nicht bei- 

wohnte — die Reichsanstalt bei dieser Gelegenheit. 

Vorsitzender sagt dem Ackerbauminister I. v. DaARÁwyIr für sein Erschei- 

nen, den Teilnehmern aber für ihr Mitwirken Dank. 

ös erhebt sich nun Ackerbauminister I. v. DaRásyr zum Worte und 

drückt seine Freude über das Gelingen der I. internationalen agrogeologisehen 

Konferenz aus und wünscht Glüeck zur ferneren Arbeit. Nachdem sich 

I. v. DARÁNYI mit den Mitgliedern der Konferenz lüngere Zeit unterhielt, 

verlábt er den Saal unter stürmisehen Ovationen. Hiernach wird die Sitzung 

geschlossen. 

(2.) Führer im Museum der königl. Uny. Geologischen Reichsamstalt. 

(Zur Erinnerung an den vierzigjáhrigen Bestand des Institutes. 1909). 

Im der neueien (Geschichte der Reichsanstalt bildet jedenfalls das Zu- 

standekommen des das Institut beherbergenden neuen Palais" das wichtigste 

Ereignis, welehes der Opferwilligkeit von A. v. SEMsExY und I. v. DARÁNYI zu 

verdanken ist. Dieses festliche Ereignis wird in der Literatur nur durch ein 

der Feder LöRENTHEYs entstammendes kleines Heft verewigt: vAndorina és 
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Darányia zwei neue Brachyuren-Gattungen aus Ungarn.5! An den vierzig- 

jührigen Bestand der Reichsanstalt knüpfen sich sehon mehrere wissenschaft- 

liche Erinnerungen. Wie auch das Titelblatt bezeugt, wurde durch den neuen 

Direktor des Institutes der Führer im Museum zur Erinnerung dieses Ereig- 

nisses herausgegeben, welcher berufen ist das Publikum in dieser reichen 

Sammlung zu führen. Zur Erinnerung dessen wurde durch das Direktorium 

auch die erste internationale agrogeologisehe Konferenz zusammengerufen. 

welche dieser Fachwissenschaft, unseren Agrogeologen und der ungarischen 

Wissenschaft unberechenbaren Nutzen brachte ; vergl. aComptes Rendus de la 

premiére conférence internationale agrogeologíigue., 
Der Führer durch das Museum erschien von der V. Hornyánszkyschen 

Druckerei schön ausgestattet auf 316 Seiten mit 168 Illustrationen. Nach 

kurzer Besprechung der Geschichte des Institutes und Beschreibung des 

neuen Heimes werden die einzelnen in- und auslándisehen Sammlungen in 

der Reihenfolge der Ausstellung besprochen. Im stratigrafischen Teile macht 

es sich leider bemerkbar, da8B die Reichsanstalt einen Palüontologen ent- 

behrt, da der gröbte Teil der Versteinerungen unter alten, verjührten Namen 

Erwáhnung findet. Im Anhang sind sömtliche im Verlage der Anstalt er- 

sehienene Werke aufgeführt. 

Wir berichten mit Freude, dab die deutsche Auflage des Führers, 

in welcher bereits mehrere Fehler ausgebessert sein werden, unter Druck 

liegt. 105 

(3.) B. v. Isxey: De la relation entre Vetat propylitigue des roches 
amdesitigues et leurs filons mineraux. Mexiko 1907. 5. 1—19. 

B. v. IskEvx, ein gründlicher Kenner des Entstehunsverhültnisse der 

ungarischen Edelerze wáhlte für den X. internationalen (Geologenkongreb in 

Mexiko den Zusammenhang zwischen dem grünsteinigen 2Zu- 

stand der Andesitgesteine und ihrer Erzgünge zur Besprechung, 

also ein Thema, welches infolge der Analogien für Amerika von ebensolchem 

Interesse ist, wie für Ungarn. Diese Analogien wurden von A. v. HUMBOLDT, 

F. S. BEupawnT, dann von F. v. RricHTHorEsx und anderen ziemlich bald wahr- 

genommen. Auch in Amerika ist nüámliceh Grünstein (Propylith) das 

Muttergestein des Goldes und Silbers, und ist dessen Verbreitung nicht nur 

in Nord- sondern auch in Südamerika betrüchtlieh. Charakteristisceh für die 

Erzgünge dieser Formation ist ihr tertiüres Alter, ferner der Umstand, 

dab sie stets propylitisiert sind. Die Metallminerale sind zumeist Sulfide 

seltener Telluride und enthalten die Günge Gold und Silber. Die nicht 

metallisehen Begleitminerale der Erze sind Ouarz, Karbonate (Kalzit, Dolo- 

mit, Rhodochrosit) oder zuweilen Sulfate (Baryt, Gips). Das Muttergestein 

dieser Günge der Grünstein, das Saxum metalliferum früherer Jahrhun- 

derte kann durch Chloritisierung, bez. Epidotisierung oder Serpentinisierung 

1 Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. XVII. 
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der Hornblende. des Pyroxens, Olivins, Biotits aus versehiedenen (resteins- 

arten entstehen. F. v. RiricHTHorEw betrachtete den Grünstein bekanntlich als 

einen besondéren u. z. ülteren Gesteinstypus, und dasselbe nahmen nach ihm 

auch F. ZIRKEL und der Amerikaner CrLARENCE KiwxG an. 

Die Unzutrefflichkeit dieser Ansicht wurde dann durch J. v. SzaBó nach- 

gewiesen, und zu demselben Ergebnisse gelangte betrefis der Muttergesteins 

von Comstok Lode auch BxrckER. Seither besitzt das Wort Grünstein (Pro- 

pylit) nur als Beiwort eine Bedeutung, und wird damit die grünsteinige Me- 

tamorphose eines (Gesteins ausgedrüekt. Zur Illustration des Wesens der 

Propylitisation  beschreibt v, ISsxzy den frischen Dazit von Nagyág (Cukor- 

süvegberg) und dessen gegen die Region der Günge zu propylitisiertete 

Abart. Die Hornblende der letzteren ist zu Chlorit und  Kalzit meta- 

morphisiert, welche Minerale auch in die Grundmasse ibergehen. Der 

Pyroxen kann bei ühnlicher  Veründerung  spurlos verschwinden. Die 

Plagioklase hingegen sind unversehrt. Der allenfalls vorhandene Biotit ist 

hüufig noch ziemlieh frisch, weshalb v. ISzpy seine bisweilen wahrnehmbare, 

geringfügige Veründerung nicht als wesentliche Erscheinung der Propylitisa- 

tion betrachtet. Der Ouarz is unveründert. Die IMmprágnation des Grünstei- 

nes durch Pyrit beschránkt sich hauptsáchlich nur auf die Náhe der Günge, 

und ist auf andere Agentien zurüeckzuführen als die Propylitisation selbst, 

deren Wesen nacht Verf. in der Veründerung der Hornblende und der Py- 
roxens im ursprünglichen Gestein zu Chlorit und Kalzit besteht. Alles andere 

sind nur veründerliche Begleiterseheinungen und demnach nicht charakte- 

ristich. Zum Hervorbringen dieser Veránderung betrachtet er die postvulka- 

nische Mofettentütigkeit als genügend; dabei werden die Kalk- und Magne- 

siasilikate durch die aufsteigende Kohlensüure bez. das kohlensüurehaltige 

Wasser zu Chlorit und Karbonaten umbewandelt. Hine solche Propylitisie- 

rung pflegt is groBen Gesteinmassen gleichmáBig vor sich zu gehen und ist 

davon die Kaolinisieraung streng zu unterseheiden, bei welcher auch der 

Feldspat, Glimmer und Magnetit den zerzetzenden Wirkungen unterliegt. 

Hiernach wird der Zusammenhang zwischen dem Propylit und den Erzgün- 

gen hervorgehoben, was kein Zufall, sondern eine bestándige Erscheinung ist. 

Im Anschlub hieran wird schlieBlich die Frage aufgeworfen, ob die Umwand- 

lung des Gesteins jenen Wirkungen zuzusehreiben ist. welche die Erzgünge 

hervorgebraecht haben, oder umgekehrt ob die Erzausfüllaung eine Folge der 

Umwandlung der Andesitmassive ist; es handelt sich mit anderen Worten 

darum, ob die Metalle der Erzminerale aus der Tiefe, oder von der Auslau- 

gung des propylitisierten Nebengestein entstammen. Damit ist Verf. zu einem 

Punkte gelangt, wo er zwischen der Theorie der Aszension und jener der 

Lateralsekretion zu wühlen hat. Nach Erwágung der Ausführungen 

SANDBERGERS zu Gunsten der Lateralsekretion und der Hinwünde STELZNERS, 

ferner mit Betracht auf die einschlágigen Ansichten GRODDECKs, RANSONES, 

WEEps, Vas HisEs und v. RicHTHoFEwxs neigt Verf. mit subjektiven Gefühlen 

eher zur Lateralsekretion. Nach Verf. enthült das propylitisierte Nebengestein 

die fein verteilten Metalle weder in seiner ganzen Masse, noch in Biotit 
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gleichmüBig verteilt, auf dessen Analyse SANDBERGER das gröbBte Gewicht 

legte, sondern vielmehr in seiner Hornblende und Pyroxen d. i. in jenen 

Gemengteilen, welche sich bei der Propylitisierung in augenfálligster Weise 

veründern. 

Mit dieser seiner Auffassung hat Verf. die Frage jedoch nicht 

entschieden, denn er lieB — obgleich er die Notwendigkeit minutiöser 

Analysen mehrmals betont — solche doch nicht durehführen. Solange keine 

genauen Hornblende- und Pyroxenanálysen vorliegen, kann ohne die (Gefahr 

schon früher ausgeführte Gründe neuerdings anzuführen keine Bemerkung 

zur Richtigkeit der vom Verf. in den Vordergrund gestellten Auffassung ge- 

macht werden. Hinige Bemerkungen können wir jedoch trotzdem nicht ver- 

sehweigen. Warum sollte die Aktionsfáhigkeit der erzbildenden Faktoren in 

den oberen Regionen intensiver sein als in der Tiefe, wo es doch viel wahr- 

scheinlicher ist, da8 die Magmen der Tiefe in Anbetracht des dort herr- 

schenden gröBeren Druckes und der höheren Temparatur viel leichter aus- 

gelaugt werden können als jene in den höheren Regionen, wo infolge der 

Abnahme des Druckes und des Temparatur schon viel eher eine Erzaus- 

seheidung anzunehmen is. Es ist ferner schwer begreiflich, warum das erz- 

bildende Medium die Erze einige Spannen weit von den Stelle wo es diesel- 

ben aufgenommen hat nahezu unter demselben Druck und denselben Tem- 

paraturverháltnissen in den Güngen neurdings absetze. Höchstwahrscheinlich 

kommt bei der Erzausscheidung chemischen Wechselwirkungen eine bedeutende 

Rolle zu, und ebendeshalb ist die Annahme begründet da8 die eine der Lö- 

sungen, welche bei diesen nüchst der Gange vor sich gehenden chemischen 

Prozessen mitwirken nicht aus der Nöühe des Ganges, sondern aus tieferen 

Regionen herstamme. ScehlieBlich ist, last, not least auch die Mannigfaltigkeit 

der BErzausfüllung an Metallen auffállig, was sich schwerlieh blo8 dureh die 

Auslaugung das Nebengesteins erklüáren lábt. 

Es soll dies jedoch nicht mit der Tendenz erwáhnt werden, als ob die 

Ansicht des Verf. als leieht widerlegbar zu betrachten würe, sondern nur um 

auch unsererseits auf die Notwendigkeit der endgültigen Lösung dieser Frage 

hinzuweisen. Wenn jemand die Pflicht hat die Entstehungsverhültnisse der 

tertiáren Erzgüánge zu erforschen und die damit in Verbindung stehenden 

Fragen zu lösen, so ist dies bei uns der Fall, und eben deshalb halten wir 

es für wünschenswert, dab die minutiosen Analysen künftig kein frommer 

Wunseh bleiben mögen, sondern da8 dieselben an einem geeigneten und 

sorgsam ausgewáhlten Materiale — was vom Verf. jedenfalls am besten besorgt 

werden könnte — tatsüechlieh durehgeführt werden. 

Fr. SCHAFARZIK. 
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(1.) V. Rosicxyx: Ein Beitrag zur Morphologie des Pyrits von Porkura. 
(Bulletin internat. de VAcad. des Sciences de Bohéme. 1903. S. 

No. 37. 1—3. Mit 1 Textfigur.) 

Unter den untersuchten Kristallen sind die hexaederartigen einfache 

Kombinationen h (1003, 0 (111), z (210), e(211); die oktaederartigen jedoch 

sind viel fláchenreicher, mit folgenden Formen : 

01111) s (3213 
h 1100) I 1532) 
e 1210) G 1543) 
4 (110) T 1521) 
141211) xC 1964) 
p 1221; 

AuBer dem Oktaeder besitzen gröBere Flüchen h (100), e (210) und 

selten i-(211). Eine neue Pyritform, XGC (964) wird nur durch eine einzelne 
und stark gefaserte, schwach spiegelnde Flüiche vertreten, welche der Zone 

(100 : 532 — 023) angehört. 

Gemessen : Berechnet : 

(964) : (111) — 177 12" 179581" 
: (100)—38 491 38 42 
: (2A4ya 77342 7 362 
:(53D AE 343 2 54 K. ZIMÁNYI. 

(2.) V. BRosrcxx: Hessit von Botes in Siebenbürgen. (Bulletin internat. 

de VAcademie des Sciences de Bohéme. 1908. 13. 25—27.) 

Das gemessene Kristallchen ist ungefáhr 3 mm groB, die Flichen sind 

sehwach glünzend, jedoch messbar; Hessit findet sich auf kristallisiertem 

Ouarz mit Sphalerit und Gold vergesellsehaftet, manchmal bedeckt es auch 

in jüngeren Zeiten abgelagertes Ouarz. Am Kristallchen sind folgende Flichen 

ausgebildet : 
h 1100) z (322) 
d (1103 m (311) 

e (2104 p 1221 
f f(810X xr 1441) 
8 0 (1113 xs 1552) 

Letztere zwei mit X bezeichnete Formen sind für Hessit neu. 

Gemessen : Berechnet : 

(100) : (441) — 102 9 a húsa lesz 

(592) 60 15 473. K. ZTMÁNYI. 
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(3.) v. Bankavx, Béna: Ein neues Berggesetz für Ungarn. Erláuterung 

des Referentenentwurfes. Wien u. Leipzig. Verl. v. Halm £ Gold- 

mann, 1909, 87" S. 1—2983. 

Verf. fühlte sich, da nach Veröffentlichung des Referentenentwurfes 

eines neuen ungarischen Berggesetzes für denselben im Auslande sich ein 

reges Interesse zeigte, ohne daB dasselbe befriedigt und der Gesetzentwurf 

der Kritik der auslándisehen Fachleute zugánglich gemacht worden würe, 

dazu veranlaBt, eine deutsche Übersetzung desselben zu veröffentlichen. 

Es geschieht dies in einem Rahmen, der geignet ist, die Grundlagen der 

Reform zu beleuchten. In der Hinleitung (5. 7—33) wird námlich die 

Entwicklung des ungarischen Bergrechts, sowie die Grundprinzipe des neu- 

esten Entwurfes und seine Vorarbeiten dargelegt. Jedem Titel (I—X) des 

Gesetzentwurfes wird. eine erklürende Übersicht vorausgesendet und auch der 

sodann folgende Text des Entwurfes mit Erláuterungen versehen. Te 

MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHA FT, 

— 3. November 1909. 

1. A. FRANZENAU besprach jenen etwas kalkigen, schotterigen Sand, weleher 

im Bezirke Széchenyitelep in Rákospalota, an der Ecke der Vezér- und Adria-utca 

bei einer Brunnengrabung in 22 m Tiefe angetroffen wurde und in welehem mittel- 

miozüne Fossilien vorkommen. 

AuBer einem Algenreste und einigen Ostrakoden konnten bestimmt werden : 

32 Foraminiferen, 

1 Bryozoe, 

23 Lamellibranchiaten, 

2 Scaphopoden und 

43 Gastropoden. 

Die Bildung steht dem in Budapest in der Illés-utca gelegentlich des Baues 

des III. Hauptsammelkanals aufgeschlossenen, eisenschüssigen, sechotterigen Sande 

am nichsten. 

2. J. Tuzsos legte seine Arbeit cBeitrüge zur fossilen Flora Un- 

garns (III) vor. Im Rahmen derselben werden 1. aus der Umgebung von Esz- 

tergom und dem Kohlenbergwerk von Kósd herstammende Characitentypen, 2. ein 

bei Bozovics gefundener Pinuszapfen, 3. eine aus dem Tale Pálvölgy bei Budapest 

herstammende Palmenfrucht (Attalea ?), 4. ein bei Ruszkabánya gesammeltes Blatt 

von Pamdanites und 5. eine ebendort in neuester Zeit zutage gelangte Blattpartie, 

Frucht und Blütenstand der Palme Jurányia hemiflabellata besprochen. 

FR. SCHAFARZIK bemerkte im Ansehlu8 an diesen Vortrag, daB er gleichfalls 

im verflossenen Sommer in dem Kohlenflöz von Bozovics viel verkohlte Baum- 

stümme fand, und mehrere Stücke sammelte, an welchen die Faserung des Holzes 
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noch deutlich wahrnehmbar ist. Er gab der Hofinung Ausdruck, da8 die Bestim- 

mung dieser Stámme möglich sein wird, und bemerkte sehlieblich, daB es interessant 

würe, wenn sich zwischen diesen Baumstümmen und dem Zapfen von Pinus ovoidea 

irgend eine organische Beziehung feststellen liele. 

3. V. VoGL befaBte sich mit den stratigraphischen und tektonischen Ver- 

hiültnissen der Berge Szárhegy und Somlyó, sowie des N-liech davon gelegenen 

Hügels von Urhida (Komitat Fejér). Der Szárhegy und Somlyó wird von kristal- 

linischem, fossilleeren Kalkstein aufgebaut, welcher in der Literatur als paláozoisch 

bekannt ist. Dieser Kalkstein fállt am Szárhegy, sowie auch im N-liehen Teile des 

Somlyó gegen 22" ein, wührend er im §-lichen Teile des letzteren eine entschiedene 

Wölbung bildet. In Urhida kommt obereozüner Kalkstein und Mergel vor, im 

Liegenden desselben aber ein durch Eisen rötlich gefürbter Kalkstein, weleher mit 

Fossilspuren angefüllt ist ; darunter kommen, wie es seheint, auch Cerilhienfragmente 

vor. Diese Formen sind aus den obereozünen Bildungen des upgarischen Mittel- 

gebirges unbekannt, wohingegen sie in den mitteleozünen Sedimenten háufig sind; 

es ist also nicht ausgeschlossen, daB8 dieser rötliche Kalksteiu von Urhida ebenfalls 

mitteleozün ist. Im N-lichen und NW-lichen Teile der Ortschaft finden sich in den 

Weingürten verstreut winzige Fragmente eines phyllitartigen Gesteins, welches 

neuestens bei einer Brunnengrabung in etwa 13 m Tiefe auch anstehend angetroffen 

wurde. Es ist dies ein mehr faseriges denn schieferiges Gestein, welches ursprüng- 

lieh weiB war, jedoch von Eisenrost günzlich durchtránkt ist. 

7. SCHRÉTER bemerkte, da8 das phyllitartige Gestein von Urhida und der 

kristalliniscehe Kalkstein des Somlyóberges als eine aus metamorphisierten palüo- 

zoischen Bildungen bestehende Kontaktdecke des Granitlakkolits von Velence zu 

betrachten ist, welche unter dem LöB und den pannonischen Bildungen allenfalls 

von gröBerer Ausdehnung sein dürfte. 

L. v. Lóczv betonte, dab diese an der Grenze der Komitate Fejér und Vesz- 

prém gelegenen alten Gebirgsschollen sehr beachtenswert sind, da sie Reste eines 

alten paláozoischen Zuges darstellen. Solche Schollen finden sich bei Balatonfő- 

kajár, Füle, Polgárdi, Szabadbattyán und Urhida. Der Ouarzschiefer weist in den 

Weingürten W-lich von der Kirche eine gröBere Ausdehnung auf, als dies V. VoGL 

vermuten lüBt, der übrigens eine gute Arbeit verrichtete. 

4. ST. v. GAÁL sprach über -Mittelmiozüne Schichten bei Déva 

und die genaueAltersbestimmung der Eruption des einen Andesit- 

stockess. Der Steinbruch ePetroszus bei Déva hat die geologischen Verhültnisse 

sehr gut aufgeschlossen. Diese wurden vom Vortragenden an der Hand eines Profils 

kurz besprochen. Demnach tritt bei dem erwáhnten Steinbruche im Niveau des 

Berzsánbaches in einem kleinen Aufschlu$e Ton zutage, aus welchem es Vortra- 

genden gelang 185 Molluskenarten zu bestimmen, darunter Östred digitalina DUuB., 

0. cochlear Pont, Cardium turonicum MayYy., Gorbula gibba Otnrvr, " Pecten cristatus 

BRONN., Arca díiluvii Lam., Turvitella subangulata BRocc, T. turris BRGT. usw. Die 

Fossilien sind sehr wohl erhalten, so dab es ein Leichtes würe, die Artenzahl zu 

erweitern. Damit erscheinen die Mezőséger Schichten im Marostale auch auf Grund 

von Fossilien erwicsen. Über dem mittelmiozánen Tone folgt untersarmatischer 

Ton mit Mactva- und Cerithiumarten. Bemerkenswert ist, dab dieser Ton durch die 

Andesitlava in tangentialer Richtung versehoben, gefaltet wurde, wührend das kon- 

kordante Hangende desselben, der Andesittuff und der grobe, gelbe Sand keinem 

solchen Seitendruck mehr ausgesetzt waren. Da aber der grobe Sand bereits mittel- 
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sarmatiseh ist, muB die erwáhnte Eruption an die Grenze der unteren und mitt- 

leren sarmatischen Stufe gestellt werden. 

L. v. Lóczy stellte mit Freude fest, da8 die eifrige Tátigkeit des Vortragen- 

den in der SW-liehen EHcke des Siebenbürgisehen Beckens für die geologische 

Kenntnis Ungarns von groBem Nutzen ist. An den Detailuntersuchungen vermögen 

solche Mitarbeiter, die — wie Vortragender — stets an Ort und Stelle sind, am 

erfolgreichsten mitwirken. Weiter bemerkte v. Lóczy, da8 es nicht angeht, das 

vom Vortragenden festgestellte Alter des Amphibolandesitausbruches auf weitere 

Gebiete zu beziehen, da im Siebenbürgischen Erzgebirge und auch anderweitig 

bekanntlich auch schon in ülteren Neogenschichten Amphibolandesitmaterial anzu- 

treffen ist. k 

M. v. PárrY bemerkte, da8 die Amphibolandesite nicht weit von Déva, in 

der Umgebung von Nagyág bereits ülter sind, insofern dort in dem Konglomerate, 

welches den unteren Horizont der sarmatischen Stufe darstellt, nebst Dazitstückehen 

bereits auch Amphibolandesitstückehen vorkommen. Freilich vertritt dieser Amphibol- 

andesit einen ganz anderen Typus als jener von Déva. 

1. Dezember 1909. 

Vorsitzender vermeldete tief erschüttert das Ableben W. Gülls, der seit 

10 Jahren Mitglied, seit 3 Jahren aber II. Sekretár der Gesellschaft war und in 

letzterer Eigenschaft bis an sein Ende eine unermüdlich eifrige Tütigkeit entfaltete. 

Der Lebenslauf und die wissenschaftliehen Erfolge des Verstorbenen werden in der 

Generalversammlung im Feber n. J. durch E. Timkó eine ausführliche und würdige 

Besprechung erfahren. 

1. H. HokRusirzgY sprach über die pannonische Fauna von Bazin. Es ist dies 

der zweite wichtige pannonische Fundort im kleinen Ungarischen Alföld. Auf Grund 

der Gesamtfauna war das Gebiet von einem brackischen Binnensee bedeckt, in 

welchen sich aus dem Gebirge SüBwasser ergossen. Deshalb ist auch die Gesamt- 

fauna gemischt und bekráftigt neuerdings jene Meinung, wonach sich auf Grund 

einzelner Arten keine Horizonte oder Stufen feststellen lassen. Dies kann immer 

nur auf Grund der Gesamtfauna geschehen. 

I. LŐRENTHEY bemerkte im AnschluB8 an diesen Vortrag, das sich jene Bemer- 

kung des Vortragenden, wonach die pannonische Fauna nicht günzlich in die 

LŐRENTHEYsche Einteilung hineinpaBt, nur auf ein Verkennen dieser Einteilung 

und deren Prinzipe stützen könne. Vortragender hat die Schichten von Bazin ganz 

richtig in den durch massenhaftes Auftreten von (jongerta triangularis und Cong. 

balatonica. charakterisierten Horizont der oberen pannonischen Stufe eingeteilt. Der 

Umstand, daB die Übergangsform zwischen Melanopsis vindobonensis und impressa 

blo8B in einem einzigen unentwickelten Exemplare vorliegt, weist nümlieh darauf 

hin, dab die Fauna nicht in die unterpannonische Stufe gestellt werden kann, da 

Formen dieser Gruppe dort zu tausenden vorkommen. Dieselben übergehen in 

Radmanest und auch anderweitig aus der unteren in die obere pannonische Stufe, 

was die heute in Anerkennung stehenden arten- und erdgeschichtliehen Gesetze 

bekráftigt. DaB in diesem Horizont auch U. Neumayri vorkommt, ist ein neuer- 

licher Beweis für die Richtigkeit dieser Gesetze und beweist zugleich, da6 diese 

Art langlebiger war, als wie man bisher annahm. Die Ansicht des Vortragenden, 

wonach die pannonischen Bildungen im kleinen Ungarischen Alföld auf petrogra- 

phischer Grundlage zu klassifizieren würe, kann nicht geteilt werden, da sowohl 



616 MITTEILUNGEN A. D. FACHSITZUNGEN D. UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT. 

hier, als auch im allgemeinen überall, so bei Szegzárd und auch anderweitig jeder 
Horizont aus dem mannigfaltigsten Materiale besteht. Dies ist übrigens auch heute 

der Fall, am Boden unserer Teiche und Binnenseen sind nümlich nicht nur fau- 

nistische, sondern auch petrographische Fazies zu unterscheiden. 

2. H. HogusirzkY sprach hiernach über die Diluvialfauna von Sze 

ged. Der Untergrund der Stadt Szeged besteht aus Sumpflö8, welcher sich zu- 

Beginn der LöBperiode abgesetzt hat. Der Tiszaflu6 hatte zu jener Zeit noch kein 

festgesetztes Bett, sondern verbreitete sich wührend seines Verlaufes zu vielen 

periodischen seichten Seen. Von hier zühlt Vortragender 50 Schneckenarten auf, 

wovon 10 für das groBe Ungarische Alföld neu, d.i. von hier ausgewandert sind. 

3. E. M. Vapász legte den Gattungen Limax und Amalia angehörige fossile 

Nacktsehnecken von Ungarn vor. Die Charaktere der Kalkplatten wurden kritisch 

untersucht und es ergab sich hieraus, da8 die Untersuchung derselben nur eine 

morphologische ist, weshalb sie die rezenten, anatomisch festgestellten Arten nicht 

deckt. Zu den bisher bekannten 23 cArtenv wurden 4 der Gattung Amalia und 7 

der Gattung Limax angehörige sArten, zugezühlt, darunter 6 neue. Samt diesen 

ungarischen Arten sind nun vom oberen Eozün an aus allen Horizonten des Ter- 

tiürs Nacktschnecken bekannt. Die ungarischen Exemplare gelangten aus dem 

unteren Oligozün, dem oberen Oligozün oder unteren Mediterran, der sarmatischen 

und pontischen Stufe und dem Pleistozün zutage. 
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27. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat. . Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester  Landes- 
a isstellung. Spezialkatálog : 1 VI-ten Gruppe. S00I98lg Bergbau i 
uid Hüttenwesen) 71 ESR 1) 40 a 

28. Kvrorte von Ungarn. Dr. Kornel Chyzer. 18857 " Elfogyott — Vergriffen. 
29. Le. Hanx. Minéraleg de la Hongrie. 1878 2 -- —- -—-- —- MAS IKÖL, 24 AL. Vesta 
30. Egy új Eechinolampas- faj. Dr. Pávay..Blek, 4 sslka e 0 N-t ő 
31. Kojozsvár és Bánfi-Hanyad közti vasutvonal. Dr. Pávay öle Et áá 

vi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet 1883. 2. 2202 u. ! 
33. Janresbericht der HEG Tag Sőólösítetes Anstalt für 1883... 
34. a c § [/ € 888 úrnő 
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EIGENTUM DER UNGARISOHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

580, Magyarhoni Főldtani Társulat titkári hivatala: Budapest, VII. ker., Stelánia-út 14. szám, 
ESTÉN ahová mindennemü postai küldemény cimzendő. 

s Alle. SdaK Unzsiste  Geologische Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender 

i Feeyet vszeg Mágyarhoni Földtani Társulat, Budapest, VII:, Stefánia-út 14. 
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a tépik E VERA y . 



A , Földtani Közlöny nari Jolyáírai Magy ákazál : f 

ásványtani és óslénytani megismertelésére s a Jfölálani ismeretek 
terjesztésére. Megjelenik havonkéni kél vagy három nyolcadréi 2 

évnyi tartalommal. A Magyarhoni Földtani Zársulai rendes tagjai. 
10 K évi díj fejében kapják. Előjizetési ára egész évre 12 KK. § 

A díjak a Társulat titkárságának (Budapest, VIL, Stefánia-út 14) 

küldendők be. 

A közlemények tartalmáért és alakjáért egyedül a szerzők sálzsti z 

Figyelmeztetés az alapszabályok 18. §-ára : 

aA tagsági díj minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi diját az Í : 

első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a legrövidebb postai. ést 2 

közvetítés utján szedi be, a mely esetben-a postai költséget a hátrálékos tag fizeti,n 
7 : 

E FÜZET TARTALMA. 

" Értekezések. 

HORUSITZKY HENRIK: Újabb adatok a löszről és a diluviális faunáról. 0. ..- 
Dr. KoRmos TivapaR: Campylaea banatica (Partsch) Rm. és Melanella Holandri 

Fér, a Magyar birodalom pleisztocén faunájában 70 (2 0 02 0... - 
Dr. KoRmos TivapaáR: A pleisztocén ősember nyomai Tatán (0 0. 0... 0 
Dr. VoGL VIKTOR: Új felső eocén felethalyrőléézső szoba Eszék etet ást 
Dr. Vapász M. E.: Néhány rendellenes ammonitesről.. .. 
T. RorH KÁRorY: A Reketyefalva (Hunyadmegye) melletti felső SAS ÁKStmákt az 

korszaki EZÉS KA ZER AZER ÉL ERAS Ká 
Dr. Vaápász M. E.: Geologiai jegyzetek a borsodi Bükk- hös é ei EÜ tn 

Irodalom. 

1. A budai várhegyi alagút hidrogeologiai viszonyai. 2. Cvisié J. Entwickelungs- 
geschichte des Eisernen Tores. 3. GÜRICE G. Leitfossilien. 4. Kossmar F. 
Palüogergraphie. 5. LAcHMANN R. Neue ostungarische Bauxitkörper und 
kezesi überhaupt. 6. Loczka J. A fölsőbányai plumosit chemiai 
elemzése. 7. MAuRirz B. A nadapi zeolithek. 8. PHILIPPSoN A. Landeskunde 
des örcopáiséken Russlands nebst Finnlands. 9/SANDpoR F. Opskrba vodom u. 
Hrvatskoji Slavoniji. 10. SCHUBERT R. J. Beitrüge zu einer natürlieheren 
Systematik der Foraminiferen. 11. PoPEscu- VorrEsrr J. Abnormale Erachei- 
nungén bora Vurnmuliten ássa MG NE LA se Be ÉVtak et eg kés Set da zés ezi ezette 

Társulati ügyek. 

Szakülégsek : 1909. tát o1üs Ne At eze EE ÉR ME EE B 
1909 március 24. SZA EÉEt a 

? 1909-ÁDTTS ST stb tes ÁS ezt él áTSL e 
Választmányi ülések, 1909 március 3.  .-— 21-52 22 —- 

LIO9-mároius ILS tesz ése 97 SEN PELTÁ VEk E ÓEeé 
1909 április 7. ET N str RÓ 

4 magyar kir. Földtani Intézet muzeuma a közönségnek díjtalanul" 

nyitva; van minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig egy korona. 

személyenkénti belépő díj lefizetése után tekinthető meg. Vb : 
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4 . A Seite 

HoRkusirzv, H.: Neuere Beitráge zur Kenntnis des Lösses u. d. Diluvialen 
Molluskenfauna..  ... a oz kecstthol 

Kokmos, TH. Dr.: Campylaea banatica (Partsch) Rm. u. Melánella Holandri Fer, im 
pleistozán Ungarns--.  --- Z s. mag PGA Sgee Seven 042) 

KORMOS, Tau. Dr. : Die Spuren des pleistozánen. Ürménsehen i in Tata TSRRÁMÉ Egy d h1) 
? VoGL, Vikrok Dr.: Über einen neuen obereozánen Fundort.. .-. ..- ... .-. 213 
4 Vapász, M. E. Dr.: Über Anormale Ammoniten . ... 215 

"Rorn, K. v. TELEGD: Die obermediterranen Ablagerungen bei. Rekety efalva im 
Komitat Hunyad 0... CEGSZZÜ 

Vapász, M. E. Dr. : Geologische  Notizen aus dem Bükkgebirge im  Komitat 
te tagnn b OAB zkt SZA SEK stes tv VEZE KESZ ae ASENETT AK SLSSABÉ KTK BRASS vga ő LZOÁS E DÁN A 7 

Literatur. 

b 1. Die hydrologisehen Verhálnisse des unter dem Festungsberg befindlichen 
. Tunnels bei Budapest. 2. Cvisié J. Entwickelungsgeschichte des Eisernen 

Tores. 3. GügicH G. Leitfossilien. 4. Kossmar F. Palüogergraphie. 5. LACHMANN 
R. Neue ostungarische Bauxitkörper und Bauxitbildung überhaupt. 6. LOCZKA 

s J. Chemise Analyse des Plumosit v. Felsőbánya. 7. Maukirz B. Zeolithe 
is i von Nadap. 8. PHILIPPSON A. Landeskunde des europüischen Russlands nebst 
FA Finnlands. 9. SaAwpog F. Opskrba vodum u. Hrvatskoji Slavoniji. 10. SCHUBERT 

R. I. Beitráge zu einer natürlicheren Systematik der Foraminiferen. 11. SPURR 
I. E. A theory of ore deposition 12. PoPEscu-VoIrEsri J. Abnormale Erscheinun- 
META ÓTESNN ÉSE ÉTÉ LL GOT SZ e adé zi eze edzo ő BA EA B Az E 1 2298 

Mitteilungen aus den Fachsitzungen der Ungar. Geclogischen Gesellschaft. 

az da VESZ, TEO TA AZÁS ESETE ÉKÉSS Eza S STONE SE KSE e [En AL Et KA SEZESRN JÉSÉKÉY SE HELYRE ALÁSSAN MEg A 1 
Tee AN E TTL AZÉ AV SÁESNÉÉT SEL ALAE OBA E E EESETSEK EA LG ALÁN JA Örs VST ELETE S ÉS LEÉLT 
NT TELEL EST Ő ÖN S SEN ÁT ET SA RA ee E SÜLNE tet SAO zás ZOON 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ. 

(Örfentliche Ouittierung.) 

Tagsági, előfizetési, ill. oklevéldíjat fizettek 1909. január 1.-től 

május 31.-ig. 

Hátralékos tagsági díjat fizettek : j/ 
Lackner Antal, Óradna (1908) ; Litschauer Lajos, Selmecbánya (1908); VVolafka 

Antal, Debrecen (1908). § 

Pártoló tagsági díjat fizettek : 

- M. kiír. áll. vaggyárak közp. igazgatósága, Budapest; Szab. osztr. magy. állam- 
Kek vasutak magyar bányái, hutái és uradalmai igazgatósága, Budapest. 

; Örökítő tagsági díjat fizettek : 
v Leféber Ágoston kút-, vizműépítési és fúrási vállalat, Budapest; Városy Gyula, 

Kalocsa. 

Tagsági díjat 1909-re fizettek : 

a) Budapesti rendes tagok: Andreics , János, Balkay Béla, Balló Rezső, Bauer 
Mór, K. Bedő Albert, Berényi Sándor, N. Böckh János, Bojár Sándor, Braun Gyula, 

n -Brössler Gyula, Budai Ernő, Burchard-Bélaváry Konrád, Dérer Mihály, Dicenty 
t Dezső, Dornyay Béla, br. Eötvös Lóránd, Erdős Zsigmond, Erőss Lajos, Fillinger 

ú Károly, Franzenau Ágoston, Gáspár János, Graenzenstein Béla, Grósz Lajos, 
Hillebrand Jenő; Hoitsy Pál, Hunek Emil, Hültl József, Hüttl Ernő, Illés Vilmos, 
Kahn Gusztáv, Kilián Frigyes utóda, Koch Nándor, Konkoly-Thege Miklós, Kossuch 
János, Kosutány Tamás, Kövesligethy Radó, Krenner József Sándor, Krizsó Jolán, 
Kuncz Péter, Lasz Samu, Leféber Lajos, Lendl Adolf, Lengyel Béla Lobmayer J. 
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ké 

5 /Pérenc, Lőw. Márton; Lukács László, . Machan Ottó, M Tér MAT 
. "Méhes Gyula, Muraközy . Károly, . Nagy "Dezső  műegye — Nagy Dezső 

. Nagy László, Neubauer Constantin, Pálfy Mór, Paszla ő ef, Pécsi Al 
.. Petrik Lajos, Petrovits András, Pitter Tivadar, Prinz G 1 
 Rombauer Emil, T. Roth Károly, Saxlehner Kálmán, Schré 
4 

—. —— Gyula, Strömpl Gábor, Vakács Bálint, Thirring "Gusztáv, Tiles János, Tuzson János, 
Te . Vadász Elemér, Válya" Miklós, Vargha György, Vogl Viktor, Z. Wagner Jenő, 

v "Wartha Vince, Winkler Lajos, gr. Zichy Tivadar, Zsigmondy Arpád, Zsivny Viktor. 0. 
STR —" b) Vidéki rendes tagok: Acker Viktor, Gyalár; Ádámosi Ferenc, Désakna;z 
." JBothár Samu, Besztercebánya; Bradofka Frigyes, Hegybánya; Czirbusz . Géza, — ; 
. " Nágybecskerek; gr. Fösterházy Gyula, Pozsony; Gothard Jenő, Herény; Halmai 

, József, Nagybánya; Hollaki Imre, Acsuca; Jánk "Sándor, Rudabánya;- Junker 
. Ágoston, Besztercebánya; Iarczag István, Keszthely; Kazay Endre, Nagyszalatna; 
Kralovánszky Imre, Nemtibánya; Laczkó Dezső, Veszprém; Maderspach Livius, 
Zólyom; Martiny "István, Nagybánya; Mayer Márton, Szeged; Müller Sándor, Ózd; VES 

-- — Muntyán Izidor, Besztercebánya ; Noszky Jenő, Késmárk ; Oelberg Gusztáv, Zalatna sz 
"." — Pettenkoffer Sándor, Budafok; Podek Ferenc, Brassó; Profanter János, Aknasugatag; 
" Schaffer Antal, Visegrád; "Póth TIinre, Selmecbánya; Vitalis István, Selmecbánya; 

. Wolafka Antal, Debrecen. Tsz gés s. 8 ILGEŐB 

. e) Magyarországon kívül lakó rendes tagok: Botez Gh., Bucuresti; Fucha 7 
" Tivadar, Wien; IKatzer Frigyes, Sarajevo; Noth Gyula, Barwinek; Seligmann 

Gusztáv, Koblenz. vo / ÖNT SZA ENNE a 1 

"ay Rendes tagok jogaival biró intézetek: ÁII. polgári fiuiskola, Abrudbánya; 
—— . "Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka; Tud. Egyet. geologiai és 

1 . paleontologiai intézete, Budapest ; József műegyetem ásv.-földtani intézete, Budapest; 
m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi intézet, Budapest ; III. ker, áll. főgimnázium, 44 

. Budapest; VI. ker: áll. főgimnázium, Budapest; gyakorló főgimnázium, Budapest; 07 
X. ker. tisztviselőtelepi főgimnázium, Budapest; V. ker. áll. főreáliskola, Budapest; 7 
"VI. ker. áll. főreáliskola, Budapest; Egyet. Természettud. Szövetség, Budapest; 
Beocsini Cementgyári Unió, Budapest ; Egercsehi Kőöszénbánya r. t., Budapest; 

. Esztergom-Szászvári Köszénbánya r. t., Budapest; Felsőmagyarországi Bánya" és ÉT. 
. Kohomű r, t., Budapest; Kaláni Bánya és Kohomű r. t., Budapest ; Magyar Általános 
Kőöszénbánya r. t., Budapest; Magyar Petroleum Ipar r.t., Budapest; Salgótarjáni Köszén- 0 
bánya r. t., Budapest; áll. főreáliskola, Webrecen ; áll. főginmázium, Dés; Esztergom 
város tanácsa; r. kath. főgimnázium, Gyulafehérvár; ág. h. ev. lyceum, Késmárk; 

3 áll. polg. fiuiskola, Miskolc; Bányagondnokság,  Mizsérfa; Nagykőrös város tanácsa ; 
19 ű orsz.  astrophysikai" observatorium, Ógyalla; orsz. metéorologiai -observatorium, - 149 

Ógyala; áll. tanítónőképző intézet, Pozsony ; Selmecbánya várostanácsa ; Bányászati 7 07. 
. és Brdészeti Főiskola, Selmecbánya ; áll. főreáliskola. Sopron ; ref. Kuún Kollegium, 

" Szászváros; Csiktusnádi gyógyfürdő, Tusnádfürdő ; áll. agyagipari szakiskola, Ungvár: 0 
45 Veszprémvármegyei Muzeum, Veszprém; xr. kath. főgimnázium, Veszprém; áll 
ANYAT " főgimnázium, Zombor. 3 I kr A St pé f 

(2 Előtizetési díjat 1909-re fizettek: M. kir. bányahivatal, Abrudbánya ; 
á t m. kir. kohóhivatal, Aranyidka ;/ cist. r. főgimnázium, Baja ; áll. gimnázium, Bártfa ; 

Pénzügyministerium XIV. ü. oszt. Budapest; Tud. Egyet. földrajzi intézete, Budapest ; 
4) X. ker. kőbányai áll. főgimnázium, Budapest; II. ker. áll. főreáliskola, Budapest; 
. ta VI. ker. áll. tanítónőképző intézet, Budapest; Erzsébet nőiskola, Budapest; "Techno- 
! logiai Iparmuzeum, Budapest; Deutsch Zsigmond és tsa., Búdapest; Magy. Siemens- 
8; Schuekert művek villamossági r. t,, Budapest; Schultes Ágost szinyelipóci Salvator- 
p) forvrásvállalat, Budapest; Cegléd város tanácsa;  m. kir. gazdasági akadémia, 

Debrecen ; m. kir. vas- és acélgyár, Diósgyőr; áll. főgimnázium, Jászberény ; áll. 
főgimnázium, WIKaposvár; ref. főgimnázium, Karcág; m. kir. gazdasági akadémia, 
Keszthely; ret. főgimnázium, Kisújszálás; m. kir. gazdasági akadémia, Kolozsvár ; 
m. kir. bányahivatal Körmöczbánya; kir. főgimnázium, Lugos ;-m kir. bányahivatal, 
Magurka; Miskóle város tanácsa; áll. főreáliskola; Nagyvárad; ág. h. ev; főgim- 
názium, Nyiregyháza; m. kir. bányahívatal, Opálbánya; Salgótarjáni Köszénbánya 
r. t. igazgatósága, Petrozsény; kath. gimnázium, Privigye; Borsodi Bányatársulat, . 
Rudabánya; Bányászati és Erdészeti Főiskola, Selmecbánya; m. kir. bányahivatal, 7 
Szélakna; áll. főgimnázium, Szentes ; m. kir. főbányahivatal, Zalatna ; ref. Wesselényi 
Kollegium Zilah. ; 3 $ k 7. GEB Té 

Oklevéldíjat fizettek: Bányagondnokság, Mizsérfa; gr. Esterházy Gyula, 
Pózsony; Hillebrand Jenő, Budapest; Hunek Emil, Budapest; Jánk Sándor, Ruda- 00. 
bánja Koch Nándor, Budapest; Krizsó Jolán, Budapest; Neubauér Constantin, 7 
Budapest. j TE BEÁK 4 Tá 

a 
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"ús ARAN 3 BUDAPEST, 1909. 

AT A MAGYARHÓNI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISOHE MITTEILUNGEN,) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

. j ZUGLEICH ; 

AMTLICHES ORGAN DER KGL. UNGAR. GEOLOGISOCHEN REICHSANSTALT. 

REDIGIERT VON 

Dr. I LŐRENTHEY uvsp W. GÜLL 
SEKRETÁRBE DER GESELLSOHAFT., 

(INHALTSVERZEICHNIS S. AUF DER INNENSEITE.) 

BUDAPEST, 1909, 
s 

. my é / 

EIGENTUM DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 
e 

11) . —— "A Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala: Budapest, VII. ker., Stefánia-út 14. szám, 
) Het ; ahová mindennemü postai küldemény cimzendő. 

$ . Alle die Ungarische Geologische Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender 
" —— Adresse zu versehen: Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, VII., Stefánia-út 14. 



" drványtani és détényízkt MESS TE 13 a földtani : ismerei 

AT SENSÁA Megjelenik havonkénti kél vagy három nye 
"HAt AS sgt 

únyi TEEZETÁSAKA A KA ÁGÖ gát Pö ksésséte Társulat rendes vben 

A díjak a Tálsulat titkárságának (Budapest, VII, Stefánia-út 1 

küldendők be. — 

Figyelmeztetés az alapszabályok 18. §-ára : 
8 zkt 

c A 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 Hoz költséget a hátrálékos tag fi: 

E FÜZET TARTALMA. 

f1. ú Értekezések. 

; : ú LELT 
KocH Náwpog: A tatái Kálváriadomb földtani viszonyai .-.. --- --- -- --- 2557 

Dr. KocH NÁNDOR: Adatok a .Tmaegocerasv nem ismeretéhez ... ... .-. 275 

Sz. SzarHmáRY Lászró: A Wollastonit és mesterséges előállítása 

. Társulati ügyek. 

Szakülés : 1.909 306 JUBZA Sas ékezet sas zá 

Választmányi ülés: 1909 május 5.  .-. --- PERE ESoTtÉSeS 
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A magyar kir. Földtuni Intézet muzeuma u közönségnek díjtalamul 

nyitva van minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig egy korona 

személyenkénti belépő díj lefizetése után tekinthető meg. 

j 

A Mágyarhoni Földtani Társulat (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) 

a Földtani Közlöny V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. és XIIL 

(1875—1881. és 1883. évi) köteteinek tiszta példányait méltányos 

áron megyeszi. 

Kérelem Tagjainkhoz! 

4 Magyarhoni Földtani Társulat hazánk geologiai és 

rokon egyéb természeti ritkaságainak és szépségeinek 

megvédése tárgyában illetékes helyen lépéseket szándékozik 

tenni. Kérjük ennélfogva igen tisztelt Tagjainkat, hogy aki 

ilyen hazai természeti ritkaságot vagy szépséget ismer, adatait 

titkárságunkkal (Budapest, VII., Stefánia-út. 14.) mielőbb 

tudatni szíveskedjék, röviden megjelölvén, hogy mit ajánl a 

megvédésre és miért. 
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Intézetek, iskolák figyelmébe! 

Eladó: A m. kir. Földtani Intézet összes kiadványainak majdnem teljes 
sorozata (Évkönyv, Évi jelentések, Mitteilungen, alkalmi kiadványok, térképmagyarázó 
szövegek, térképek) valamint a Földrajzi Közlöny alig hiányos sorozata. A térkép- 
magyarázó szövegeket kivéve, az összes könyvek gyönyörű kötésben. Bővebbet a 
Társulat titkári hivatalában, Bpest, VII., Stefánia-út 14. 

A Magyarhoni Földtani Társulat (Budapest, VIL, Stefánia-út 14.) 

"a Földtani Közlöny V., VI., VII., VIII, IX., X., XI. és XIII. 

- (1875—1881. és 1883. évi) köteteinek tiszta példányait méltányos 

áron megveszi. 

Kérelem Tagjainkhoz ! 

4 Magyarhoni Földtani Társulat hazánk geologiai és 
rokon egyéb természeti ritkaságaiínak és szépségeinek 
megvédése tárgyában illetékes helyen lépéseket szándékozik 
tenni. Kérjük ennélfogva igen tisztelt Tagjainkat, hogy aki 

ilyen hazai természeti ritkaságot vagy szépséget ismer, adatait 

titkárságunkkal (Budapest, VII., Stefánia-út 14) mielőbb 

— tudatni sziveskedjék, röviden megjelölvén, hogy mit ajánl a, 

. megvédésre és miért. 

s Ejuti 1452 SZESANSSSSETÉ ÉBE lni TES KRESZ aT Eh OM ZS TO S ÉGRE NE fog BETELT EBBE 
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(1.) Rosrcky V.: Bin Beitrag zur Morphologie des Pyrits von Porkura. — (2.) 
s Rosicxy V.: Hessit von Botes in Siebenbürgen. — (3.) BALKAY BÉLA: Bin 
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FAK; MEtoGSEK Dr. : TEHETSZ aus den Artikel des Herrn. Dr. St. Gaál (Das í 
í feet des Jertiürén Salztones im Marostal bei Dévas... 

Kögwos, TEODOR Dr: Neuere Beitrüge z. Kenntn. d. pleistozünen Fauna 
. des Plateaus v. Óbuda-Ujlak (Kiscell) --- --- KSGE KÁ ME 

. Timkó, EmERIcH: Tschernosiom-, rendzina- und podsolartige Todestzds ) 
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,) Ciozaptés 2 EEEN de la premiöre conférence internationale agrogeologigue. — 
(2.) Führer im Museum der königl. Geologisehen Reichsanstalt. — (3.) B. v. 
INKxy: "De la relation entre létat propilitigue des roches andesitigues et 

. leurs films mineraux Ep TE ze ÉGNE S far ÖK BÉET 
a test 3 912 

Mat VA k Literatur. 

sJ0VI- ROSIOKY : Bin Beitrag Z. . Morphologie des Pyrits von Porkura. — (2.) 
V. Rosrcxky: Hessit "v. Botes in Siebenbürgen. —  (3.) v. BALKAY B.: Bin 

. neues  Berggesetz für Ungarn ed ég ks 

Intézetek, iskolák figyelmébe! 

. — Eladó: A m. kir. Földtani Intézet összes kiadványainak majdnem teljes 
sorozata (Évkönyv, Évi jelentések, Mitteilungen, alkalmi kiadványok, térképmagyarázó 

. szövegek, térképek) valamint a Földtani Közlöny alig hiányos sórozata. A térkép- 
. magyarázó szövegeket kivéve, az összes könyvek gyönyörű kötésben. Bővebbet a 

ja Társulat titkári MENETEL Bpest, VILI, Stefánia- út 14. 

3 A Magyarhoni Földtani Társulat (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) 

a Földtani Közlöny V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. és XUL 

(1875—1881. és 1883. évi) köteteinek tiszta példányait méltányos 

áron megveszi. ; 

Kérelem Tagjainkhoz! 

; A Magyarhoni Földtani Társulat hazánk geologiai és 
rokon egyéb természeti ritkaságainak és szépségeinek 
megvédése tárgyában illetékes helyen lépéseket szándékozik 

. tenni. Kérjük ennélfogva igen tisztelt Tagjainkat, hogy ali 

! ilyen hazai természeti ritkaságot vagy szépséget ismer, adatait 

i titkárságunkkal (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) mielőbb 
) tudatni sziveskedjék, röviden megjelölvén, hog y mit ajánl a 

. megvédésre és miért. d 



Tagsági, e elő Öfüszetési, ül.  okdevéldüje 909 ju 

december. 81-ig. Ma) tesztet 

Hátralékos tagsági díjat 1908-ra fizettek ú 

. Gaál István, Déva; Mennpia Andor, tésegeéset Toczka József, Budapest S 
Sándor, Hodrusbánya. ,7) pú 

Tagsági díjat 1909-re fizettek : 4 S AZA 

a) Budapesti rendes tagok: Ascher Antal, Bauer Gyula, Büdinszky Kázoly, j Emszt 

Kálmán, Erdős Lajos, Finger Béla, Frohner Román, Görög Gábor, Horusitzk 
Henrik, Kadié Ottokár, Klein Gyula, Kormos Tivadar, László Gábor, Lázár Vazul, sű 

Legeza Viktor, Leidenfrost Gyula, Leopold Andor, Liffa Aurél, Lóczy Lajos, TLöblov tz É 
Zsigmond, Moesz Gusztáv, Pinkert Ede, Pollák Lipót, Posewitz Tivadar, T. 11 

Lajos, Rozlozsnik Pál, Schuller Alajos, Schwarz Ignác, Szathmáry László, Téry ( 

. Treitz Péter. 

b) Vidéki rendes tagok: Baumerth Károly, Felsőbánya; Bene Géza, Anina ; 

Beutl Engelbert, Nadrág; Bibel János, Oravica, Böckh Hngó, Selmecbánya; B hn 

Ferenc, Nagysármás; Csató János, Nagyenyed; IEndrey Elemér, Ógyalla ; 
Lipót, Plavisevicza; Farbaky István, Selmecbánya; Forster Elek, Gyulakeszi ;. 

. István, Déva; Gerő Nándor, Salgótarján; Gesell Sándor, Beszterczebánya 38 

Artur, Osiz; György Albert, Anina; Gyürky Gyula, Ózd; Henrik Viktor, Petrozi 
Huber Imre, Kolozsvár; Hulyák Valér, Eperjes; Illyés Tibor, Szováta ; Inkey 

br., Rusinja; Jahn Vilmos, Nadrág; Jánk Sándor, Rudóbánya; Jex Simon, T. 

bánya; Joós István, Diósgyőr ; Joós Lajos, Oláhláposbánya ; IKlekner László, Na, 

rőcze; Kocsis János, Kaposvár; Krausz Nándor, Rozsnyó; Lackner Antal, Óradi 

Mamusich Bódog, Szabadka; Mándy György, Baksa; Mossóczy Sándor, Marosujvár ; 

Niagul Miklós, Temesszlatina ; Nopcsa Ferenc br., Ujarad ; Obicsán Lázár, Karácsony 
liget; K. Pauer Viktor, Nagybánya; Pelachy Ferenc, Abrudbánya; Reitzne 
Körmöcbánya ; Réz Géza, Selmecbánya ; Richter Aladár, Kolozsvár ; Roth Flóris 

. zsény ; Ruzitska Béla, Kolozsvár; Schmidt Lajos, Vrdnik ; Schreiner János, "Veszprém 

Sehuster Henrik, Arad; Schwarz Adolf, Esztergom ; Sikora Gyula, Pécs-Bányatelep ; 

Singer Bálint, Nagymányok; Somogyi Aladár, Ujlót; Starna Sándor, Hodrusbánya 

Steiger Zsigmond, Aknaszlatina; Szellemy László, Felsőbánya ; Szilády Zoltán, Nagy 

enyed ; Teschler György, Körmöcbánya ; Themák Ede, Temesvár ; Tweraser Károly, Karán: 

sebes; Vaszary Mihály, Esztergom ; Veres József, Szélakna ; Wattenwyl Lipót br., Bori. 

c) Magyarországon kívül lakó rendes tagok: Chesnais A., Paris; ED ésEUBB 

Vojtesti I, Bucuresti. 

d) Rendes tagok jogaival biró intézetek: Pannonhalmi főmonostori könyvtár, 

.Győrszentmárton ; Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum, Kassa; Egyetem Földraj 

"Intézete, Kolozsvár; áll. kereskedelmi iskola, Miskolc; ref. főginnnázium, IKima- 

szombat; Orsz. Bányászati és Kohászati Egylet, Selmecbánya; Szabadka sz. kir. 

város ; fürdőigazgatóság, Szováta. vk 

Előtizetési díjat 1909-re fizettek: Sóbányahivatal, Aknasugatag (IL. f. év); 

Főbányahivatal, Aknaszlatina (II. f. év); áll. tanitóképzőintézet, Budapest; M. kir. 

bányaiskola, Felsőbánya; áll. főgimnázium, Fánesztest] Sóbányahivatal, IRónaszék 7 

(II. f. év); áll. polg. fiuiskola, Szigetvár. ) 

Oklevéldíjat fizettek: Chesnais A., Paris; Welsőmagyarorsz. Rákóczi-Muzeum, 

. Kassa; Frohner Román, Budapest; Fürdőigazgatóság, Szováta ; Görög Gábor, Buda- 

pest; Illyés Tibor, Szováta; Niagul Miklós, Temesszlatina ; Obicsán Lázár, Karácsonyi 

liget; Kichter Aladár, Kolozsvár ; Schmidt Lajos, Vrdnik; Somogyi Aladár, Ujló; 

Székány Béla, Budapest ; Tweraser Károly, Karánsebes. 

FRANKLIN-TÁRSULAT  NYOMDÁJA, 
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