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332, 335, 338 — Agyagpala 68, 481, 622 — Alabastrom 344 — Alaun (277, 278, 

279, 280, 281, 282, 283) — Albit 186, 547 (283, 553, 587, 588) — .Alios 467 (502) — 

Almandin 548 (589) — Amethiszt 365 (440) — Amphibol 312, 480, 482, 546, 547 

(392, 518, 520, 521, 586, 587) — Amfibolandezit 38 (122) — Andezit 37, 42, 69, 

164, 375, 548, 628 (121, 123, 262, 449, 450, 588, 678) — Andesit breccia 165, 373 

(263, 448) — Andezittufa 373, 375 (448, 449, 450) — Andezittufás homok 165 — 

Anhidrit 317 (397) — Ankerit 486 (524) — Anorthoklasz 205 (291) — Antimonit 

186, 627 (281, 677) — Aragonit 47 — Argentit 363 (438) — Arany 42 — Argile 

(390, 392) — Arvedsonit 546 (587) — Arzenopirit 552 (592) — Augit 205, 482, 

549 (291, 521, 589, 590). 

Babérces vasas agyag 475, 476 Bádeni tályag 332 — Barkóit 565, 568 (600, 

603) — Barna erdei talaj 473, 474 — Barna humuszos talaj 413 — Barnapát 

363, 366, 367, 370 — Barnaszén 40, 209, 210, 319, 487 — Baryt 56, 186, 366 (284, 

441) — Bazalt 55, 69, 548, 549 (123, 589, 590) — Berek talaj 472, 473 — Biotit 

312, 315 (392, 393, 5961 — Biotitandezit 374, 375 (449, 450) — Biotitamfibolande- 

zit 375 (450) — Biotittufa 315 (396) — Bitumenes márga 209 — Bitumenes 

mészkő 176, 344 -— Bleiehsand (501, 502, 503, 504, 505, 508, 510) — Bleiglanz 

(438, 441, 445) — Blende (441, 445) — Bohnerz (512) — Bohnerzführender Ton 

(512, 513) — Braune Walderde 474 (510, 511) — Braunspat (438) — Braunkohle 

(296) — Breccia 348 (426) — Budai márga (-Mergel) 177 (274) — Bytownit 482, 

484. (521, 522). 
Carnotit 205 (291, 292) — Cementmárga 210 — Chessylit 205 (292) — Csillám 

Já6 — Chloritschiefer (591). 

Dachsteindolomit 42 — Dachsteinmészkő (-Kalk) 140, 176 (235, 273) — Dacit 38, 

202, 334, 344, 349, 373, 374 (122, 413, 423, 427, 448, 449) — Dacitbreccia 374 

(449) — Dacittufa 202, 203, 309, 332, 334, 343, 344 (289, 290, 390, 412, 413, 

423) — Degradált mezőségi föld 473 — Degradierter Schwarzboden (500) — 

Diabáz 206, 481 (293, 518, 519) — Diabáztufa 622, 623, 624 (672, 673) — Diallag 

480, 482 (518, 520) — Diatompala (-Schiefer) 375 (450) — Ditróit 542 (582) — 

Dolomit 41, 140, 180, 181, 182, 184, 188, 206, 363, 375, 559, 540, 568 (235, 236, 

277, 278, 279, 280, 281, 286, 292, 293, 450, 579, 580, 603). 

idesvizi mészkő 343, 344, 539 — Egirin 545 (586) -— Eisenerz (519, 520, 522, 523, 

524) — Eisenglanz 191 (288) — Eisenkies (441) — Eisenkonkretion (513) — Eisen- 

stein 24 — Eleolit 545 (585) — Eleolitszienit 541, 542, 543, 544, 545, 546 (581, 

583, 584, 585, 586) — Epidot 312, 628 (392, 678) — Erdei talaj (föld) 466, 467, 

468, 470, 471, 474, 475, 476, 478. 

Wakóföld 472, 473, 476 — Fakóhomok 469 — Feketeföld 470, 471 — Feldspat -(392, 

393, 443, 518, 519, 520, 521, 522, 581, 582, 586, 589) — Feldspatgabbro 518, 519) — 
Feuerstein (235, 236) — Fillit 37 (122) — Flugsand (496, 500) Fődolomit 176, 

een 
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181, 206 — Földpát 312, 313, 367, 480, 481, 482, 484, 541, 542, 546, 548 — Föld- 

pátgabbro 481 — Fornai agyag (-Ton) 181, 182 (278, 280) — Füredi mész (-Kalk) 

206 (293) — Futóhomok 461, 465. 

Gabbro 483, 484, 485 (521, 522, 523) — Galenit 360, 363, 366, 370, 552 (436, 438, 

441, 445, 592) — Gipsz 164, 180, 185, 306, 315, 316, 343, 344, 349, 476, 477, 479 

(261, 278, 283, 388, 396, 423, 427, 513, 514, 516) — Glimmer (586) — Globigerina 

márga (-Mergel) 190, 313 (287, 288, 593) — Gold (51, 591) — Granat 374, 375, 

548 (449, 450, 588, 589) — Gránit 140, 375, 540, 541, 622, 623, 624 (236, 449, 450, 

580, 581, 672, 673, 674) — Grasfiurboden (508) — Grödeni homokkő (-Sandstein) 

201 (289). 
Hematit 167, 191, 481, 551, 628 (265, 288, 519, 591, 678) — Haidesand (508) — 

Haide talaj 472 — Hardpan 467 (502) — Hárshegyi homokkő (-Sandstein) 177, 

375 (274, 450) — Hauptdolomit (181, 273) — Homok 70, 140, 156, 157, 158, 210, 

212, 312, 313, 316, 317, 318, 327, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

3533, 354, 355, 356, 357 — Homokkő 69, 156, 209, 307, 309, 312, 315, 316, 317, 

320, 333, 343, 344, 345, 348, 349, 373, 481, 539, 540, 622, 623, 624 — Homokos 

agyag 157, 319, 325, 345, 347, 353, 355, 356 — Homokos lösz 70, 171 — Homok- 

talaj 461 — Hornstein (432, 433). 

Ilmenit 205, 482 (292, 520, 521) — Iszap 47, 70, 170, 325, 538, 539, 540, 541 — 

Iszapos homok 176. 

Juramész (-Kalk) 179 (276). 

Kagylómész 206, 207 — Kalcit 177, 312, 366, 628 (274, 393, 441, 678) — Kalcit 

41 — Kalkopirit 363 (438) —  Kalkkonkretion (513) — Kalkmergel (422, 423, 

427) — Kalkschotter (688, 690) — Kalkstein (122, 235, 236, 27?, 274, 292, 293, 

422, 423, 426, 449, 450, 579, 580, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 4658) — Kalktuff 

(122, 264, 265, 270, 294, 579, 684) — Kammkies 184 (282) — Kaolinos agyag 

55l — Karnallit 324 (404) — Kavics 36, 37, 157, 167, 212, 319, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 374, 375, 649, 652, 654 — 

Kavicsos agyag 38 — Kálisó 39, 48, 49, 305, 306, 309, 316, 327, 333 — Kárpáti 

homokkő (-Sandstein) 37 (122) — Kátrány 333 — Kenngottit 625, 627 (674, 675, 

677) — Kennyt 204, 205 (291) — Keserűsó 310 — Kén 141 — Kiscelli agyag 

(-Ton) 177 (274) — Klippenkalk (122) — Kloritpala (-Schiefer) 551 (591) — Kohle 

(123, 230, 232) — Kohlenschiefer (295) — Konglomerát 207, 341, 344, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 357, 373, 539, 570 (294, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 433, 448, 

579, 605) — Konyhasó 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 
320, 321, 323, 324, 333, 334 — Korund 191 (288) — Kőolaj 17 — Kősó 17, 23, 42, 

55, 159, 306 — Kőszén 17, 23, 39, 45, 49, 68, 69, 135, 136, 141, 203, 487 — Kris- 
tályos pala 17, 540, 541, 551, 622, 623, 624 — Kristalliniscehe Schiefer (106, 450, 

580, 581, 591, 672, 673, 674 — Kvarc 186, 312, 313, 360, 363, 366, 367, 369, 551, 
627 (284, 392, 393, 436, 438, 441, 442, 445, 592, 677) — Kvarchomokkő 312, 315, 
622, 624 — Kvarz 360, 366 (435, 436, 441) — Kvarcporfirit 38 (122) — Kvarzit 

540 (580) — Kvarcitpala 551 (-Schiefer) (591) — Kvarcit 374, 375, 539, 540, 551 

(449, 450, 579, 580, 590) — Kvarcitpala (-Sehiefer) 375 (449) — Kvarckonglomerát 

209 (296) — Kupfererz (52) — Kupferkies (435, 438, 441). 

Labrador 482, 484 (521, 522) — Lajtamész 156, 157, 160, 332, 341, 342, 343, 344, 
349, 350, 315 — Lápi talaj 472, 478 — Laterit 465, 474 (500, 511) — Lehm (418) 

Leithakalk (253, 254, 257, 421, 422, 423, 427, 428, 450) — Liaszhomokkő (-Sand- 

stein) 622, 623, 624, (671, 672, 673, 674) — Liaszmészkő (-Kalk) (672, 673) — 

Liaszpala (-Schiefer) 622, 623 (672, 673) — Lievrit 480 (518) — Lignit 210 (296) — 

Limonit 180, 186, 353, 356 (278, 284, 430, 433) — Liparit 38, 39 (122) — Lito- 
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thamnium-mész (-Kalk) 177, 341, 342, 343, 344, 349, 567 (274, 421, 422, 423, 427, 

601) — Lösz (LöB) 35, 43, 4t, 70, 166, 170, 181, 182, 188, 207, 213, 312, 345, 347, 

349, 359, 374, 375, 465, 475, 476, 539 (119, 124, 264, 267, 268, 278, 279, 287, 294 

298, 392, 424, 427, 433, 419, 450, 500, 513, 514, 579). 

Mágnesvas 530 — Magnetit 44, 312, 480, 481, 482, 548 (392, 593, 518, 519, 520, 

521, 589) —  Malachit 205 (292) — Mangán 140 (235) — Mangánérc 43 — 

Márga 157, 188, 206, 207, 312, 313, 319, 326, 343, 314, 347, 349, 350, 354, 355, 

356, 857, 479, 618 — Márgás agyag 355 — Márgás homokkő 315 — Markaszit 

180, 1S1, 184 (278, 279, 282) — Márvány (Marmor) 140 (235) — Melafir 37, 38, 

341, 344, 349 (122, 421, 423, 427) —  Melafirkonglomerat 344 (423) — Mergel 

(255, 286, 292, 293, 295, 393, 416, 418, 423, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 516, 

667) — Mergelton (452) — Mészkonkréció 476 — Mészkonglomerát 570 — Mészkő 

37, 40, 131, 140, 177, 188, 206, 207, 312, 342, 348, 375, 540, 565, 566, 567, 568, 

569, 570, 610, 613, 622, 623, 624, 648, 649 — Mészmárga 342, 243, 349 — Mész- 

tufa 166, 167, 168, 169, 173, 174, 207, 646, 648 -- Mezőségi pala 309, 332 — 

Mezőségi talaj (föld) 470, 471, 472, 473, 474, 476, 4718 — Mezőségi tályag (-Tegel) 

164 (262) — Miargyrit 624, 625, 626 (674, 675, 676, 677) — Miascit 544 (584) — 

Mikroklin 312, 542, 543 (393, 582, 583) — Monazit 541 (581) — Muschelkalk 42 

(293) — Muszkovit 312, 317 (393, 397). 

Nefelin 546 (586) Nefelin szienit 204 (291) — Nummulitmészkő 51 — Nyirok 
375, 474 (450, 511). 

Oligoklasz 543, 544, 549 (583, 584, 590) — Oligoklasalbit 543, 544, 545 (583, 584, 

585) Oligoklaszföldpát 544 (584) — Olivin 205, 480, 482, 549 (291, 518, 520, 521, 

589) — Olivinbazalt 204 (291) — Olivingabbro 481, 482, 483 (518, 521) — Olivin- 

nefelinsyenit 205 (291) — Opál 39 — Orterde 467 (502) — Orthoklasz 56, 312,. 

542, 543 (393, 582, 583) — Ortstein 467 (502, 503, 504, 505, 508, 512). 

Pala 309, 333 — Pantellarit 205 (291) — Pegmatit 544, 546 (585, 586) — Perido- 

tit 481 (519) — Permi homokkő (-Sandstein) 201 (289) — Petroleum 13, 17, 22, 

23, 27, 40, 48, 333 (101, 107, 111) — Phenakit 56 — Physocardia mész (-Kalk) 

206 (293) — Piroxén 482 (520) — Plagioklasz 312, 543, 544, 545 (393, 583, 584, 

585) — Plumosit 627 (677) — Podsol 374, 375, (449, 502) — Por 70 — Por- 

firoid 37 (122) — Porfirittufa 206 (293) — Proustit 362, 363, 365, 368 (437, 

438, 440, 443) — Pyrargyrit 207, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 624 (295, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 674) — 

Pirit 48, 141, 180, 181, 184, 363, 366, 370, 486, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 627, 

628, (236, 278, 279, 282, 438, 441, 445, 524, 591, 592, 593, 594, 595, 677, 678). 

Ouarzsandstein (672, 673, 674). 

Rádium 52 — Rádiumére 204, 205 (291, 292) — Rendzina 478 (515) —- Reguienia 

mész (-Kalk) 173 (269) — Réti agyag 461, 472 — Réti talaj 478 — Rézére 51 — 

Rézkovand 360, 363, 366 — Riolit 38, 39, 202, 204 (122, 291) — Riolitos dacit- 
tufa 202 (290) — Rutil 185, 186, 312 (283, 281, 392). 

Salzton 42 (261) — Sand (125, 236, 253, 254, 255, 263, 272, 296, 297, 423, 424, 426, 

427, A28, 429, 430, 431, 432, 433, 448) — Sandboden (495) — Sandlöss (124) — 

Sandstein (123, 253, 294, 296, 423, 426, 427, 519. 597) — Schiefer (294) — Schlamm 

(124, 578, 579, 580, 581) — Sehotter (120, 121, 254, 264, 297, 424, 426, 427, 428, 

429, 430, 431, 432, 433, 434, 449, 686, 688) — Schwarzerde (495, 496, 507, 508, 
509, 513) — Schwefelkies (592) — Sehwerspath (441) — Siderit 186, 547 (284, 

587) — Sóagyag 42, 46, 163, 169 — Szfalerit 360, 366, 369, 370, 552 (435, . 441, 

445, 592) — Sprödglanz (438) — Steinkohle (107, 236, 290, 295) — Steinöl (107) — - 

Steinsalz 24 (107, 257) — Stephanit 363, 370 (445) — Steppenboden (513, 515) — 

Pe 
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Sumpfboden (515) — Syenit 48, 544 (584) —- Szarukő 176, 336 — Szénpala 209 — 

Szirtesmészkő 37. 

"Tályag 160 — Tegel (256, 257) — Tellur 51 — Terra rossa 180, 474, 476, 478, 

(277, 511, 512, 515) — Terebratulás márga (-Mergel) 343, 344 (423) — Tetraedrit 

360, 627 (436, 677) — Thorit 541 (581) — Timsó 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185 — Titán 481, 482, 483, 484, 485, 549 (519, 520, 521, 522, 523, 559, 590) — 

Titaneisenerz (520, 524) — Titanit 546 (586) — Titánvasére 482, 486, 633 — 

Ton (122, 235, 253, 254, 255, 261, 263, 264, 270, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
290, 295, 296, 297, 417, 422, 423, 424, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 445, 448, 449, 

450, 510, 511, 512, 592, 603, 605, 684, 686, 688, 689, 690, 691) — Tonmergel 

(431) — Tonschiefer (123, 519, 672) — Torf (124, 125) — Tőzeg 41, 46, 47, 69, 

70 — Trachyt bazalt 204 (291) — Trasz 42, 43 — Tsernosjom (507) — Tufa 

39, 141, 315, 317, 539 (122, 236, 396, 397, 579) — Tufás pala 207. — Tundra- 

talaj 472 — Turmalin 312 (393) — Tüzkő 140. 

Urgoaptien homokos márga (-sandiger Mergel) 618, 619, 620 (667, 668, 669) — 

Urgoaptien mész (-Kalk) 610, 611, 614, 615, 616, 620 (659, 660, 663, 665, 669) — 

Urgoaptien márgás homokkő (-mergeliger Sandstein) 612, 613, 616, 617, 619, 620 

(660, 661, 665, 666, 669). 

Vályog 312 — Vas 140, 530 — Vasas agyag 475 — Vasérc 49, 197, 481, 482, 483, 

484, 485, 486, 530, 533, 534, 629, 630, 631, 632, 633 — Vashegyit 56 — Vas- 

konkréció 476 — Vaskovand 366 — Vaskő 17, 23 — Vaskövesfok 467, 468, 469, 

470, 472, 473, 475 — Vörösagyag 173, 174, 180, 181, 182, 185, 345, 347, 349, 359. 

"Waldboden (502, 503, 504, 508, 509, 510, 511, 512, 515) — Wehirlit 480, 481, 482, 

483, 484, 485, 633, (5I8, 519, 520, 521, 522, 523, 524) — Wiesenboden (515) — 
Wiesenton (509) — Woilastonit 48, 52. 

TZeolit 41, 625 (678) — Zirkon 312 (392). 

IV. 

PALAEONTOLOGIAI NEVEK. 
(Paláontologiscehe Namen.) 

-Agropagia 161 (258) — Acteonella 209 (296) — Adacna (Cardium) ef. plicatum, 

BEichw. 349, 350 (426, 428); A. compressiuscula Eichw. 350 (428) — Adeorbis sp. 

161 (258); A. Woodi M. 161 (258) — Ammonites 52, 54 — Amalia 54, 55 — 

Ancillaria glandiformis, Lam. 162 (252) — Amphiclina sguamula Bittn. 176 

(273) — Alveolina melo Fichtl et Moll. sp. 159 (256) — Anatina Agassizii, d Orb. 

611 (660); A. Hugói n. sp. 611, 613, 619 (660, 661, 669); A. Marullensis (d Orb.) 

Pict. et Camp. 611, 612 (660) — Arca carinata. Sow. 612 (661); A. Cymodoce, 

Coguand H. 612 (661); A. diluvii Lam. 165 (262); A. (Anadara) diluvii L. 160, 

163 (257, 260); A. diluvii var. pertransversa Sacco. 160 (257); A. Raulini (Leym). 

ad Orb. 612 (661); A. n. sp. ind. 614 (663); A. Szontaghiana n. sp. 612, 619 (660, 

669) — Anomia ephippium L. v. ind, 346 (425) — Arianta arbustorum alpicola, 

Fér. 171 (267) —- Articulina sp. 159 (256) — Astraea sp. 346 (425) — Astarte 

Beaumontii Leym. 616 (665); A. obovata, Sow. 616, 617 (665, 666) ; A. transversa, 

Leym. 616, 617 (665, 666); A. triangularis Mont. 160 (257). 

"Balatonites 207 (293); Baroda 609 (658) — Barodia (Icanotia) elicita, Stol. 610 

(658) — Bos sp. 167 (265) — Brachydiastematherium 7 (94); B. transsilvanicum, 
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Böckh et Matty. 20 — Bsammobia Studeri Pict. és Ren. 610 (658) —  Buccina 

bina 141 (2361 — Buccinum baccatum Bast. 346, 347 (425) ; B. (Niotha) Schönni 

R. Hörn. et Auing. 162 (259); B. (Hima) styriacam Auing. 162 (259); B. sp. 

165 (263) — Bulla (Bulinella) eylindracea, Penn. var. convoluta, Brocc. 163 (260) ; 

B. convoluta Brocc. 350 (427); B. (Tornatina) Lajonkaireana Bast. 163, 350 (260 

427); B. sp. 350 (427, 428) — Bulimus Buchiana dOrb. 313 (596); B. doliolum, 

Brug. 175 (271). 

Caloppa sp. 347 (425) — Calyptraea chinensis L. var. parvula, Michti. 161 (258) —- 
Chemnitzia (Sandbergeria) perpusilla Grat. 162, 163 (259, 260); Ch. Pseudochem- 

nitzia) striata M. Hörn. 162 (259) — Campylaea banatica, Partsch. 45, 166, 168, 

169 (263, 268, 266); C. planospira Lam. 172 (268) — Caprotina inbricata d" Orb. 

611 (650) — Capsa elegans d Orb. 610 (658) — Capularia Haidingeri, Rss. 160 

(257); C. sp. 160 (257) — Cardita ef. bericorum Oppenh. 177 (274) — Cardium 

345 (424); C. cf. lithopodoliecum Dub. 348, 350 (426, 429); €C. ef. lithopo- 

dolicum var. Ruthenica Hilb. 349, 350 (426, 427, 428); C..obsoletum Eichw. 

346, 347 (425, 426); €C. ef.  obsoletum Eichw. 350 (428); C. pannonicum nov. 

sp. 177 (274); C. n. sp. 352 (429); C. sp. 160, 166, 346, 349, 350, 351 (258, 

262, 425, 427, 428, 429); C. sp. (hians ?) Brocc. 165 (262); C. turonicum May. 

165 (262) — Cecum trachea Mont. 161, 163 (258, 260) — Cellepora globutaris 

341 (421) — Ceratites Balatonicus 20; C. Reitzi 20; C. 207 (293) —  Cerithium 

aculeatum, Schloth. 621 (671); C.baccatum, Brgt. 621 (671); C. (Pirella) biguadra- 

tum, Hilb. 162 (259); C. (Clava) bidentata (Defr.) Grat. 162 (259); C. (Ptychoceri- 

thium) Bronni Partsch. 162 (259); C. Buboici Hörn. 346 (425); C. calcaratum, 

Brgt. 621 (671); C. campileianum n. sp. 618 (667, 668); C. Castellini, Brgt. 621 

(671); C€. disjunctum Sow. 3t6, 350 (425, 428); C. ef. disjunctum Sow. 349 (427); 

C. (Pirenella) Gamlitzense Hilb, 162 (259); €C. lignitaram Eichw. 346 (425); 

C. (Tiarapirenella) moravicum M. Hörn. 162 (259); C. (Pirenella) nodosoplicatum, 

M. Hörn. 162, 346, 350 (259. 425, 428); C. pentagonatum, Schloth. 621 (671); 

C. pictum Bast. 345, 346, 349, 350, 352 (424, 425, 427, 428, 429); C. pictum, 

Bast. var. 346 (425); C. cf. pictum, Bast. 347 (425); C. rubiginosum Eichw. 346, 

347 (425); C. rubiginosam Hichw. var. 346 (425); C. (Bithium) scabrum Olivi. 

162 (259); C. (Bithium) spina Partsch. 162, 163 (259, 260); C. sp. 162, 346, 350, 

352 1259, 425, 428, 429); C. terebroides, dOrb. 619 (668); C. Tourneforti, d" Orb. 

619 (668); C. vicentinum Bay. 621 (671); C. vivarii Oppenh. 177, 620, 621 (274, 

670, 671); C. Vulcani Brgt. 621 (671); C. vulgatum Brug. 162 (259) — Cervus sp. 

167 (265) —- OClausilia (Clausiliastra) laminata Mont. 174 (270); Cl. sp. 174 

(270) — Cochlicopa lubrica Müll. 171 (267) — Congeria sp. 346, 349 (425. 427); 

C. banatica 349 (427); C. n. sp. 350 (428); C. ecfr. Batuti Brus. 352 (429); C. or- 

nithopsis Brus. 352, 353 (429); C. Partschi Czjzek. 352, 353 (429, 430, 431, 432; 

C. sp. 352 (429); C. subglobosa, Partsch. 352, 355 (429, 432); C. triangularis 353 

(430); C. Zoici, Brus. 353 (430); C. Makovici Brus. 354 (431): €C. banatica 355, 

356, 357 (432, 433) — Conus (Chelyconus) fuscocingulatus Bronn. 162 (260); 

C. (Lithoconus) Mercati Broce. 152 (260) — Corbula gibba Olivi. 165 (263) — 

Crioceras (Ancyloceras) Matheronianum d Orb. 620 (669) — Cyeclostoma elegans, 

Müll. 172 (365) — Cypricardia Brogniarti Bay. 177 (274); C. Kohldorfiana n. 

sp. 617, 618 (666, 667); C. testacea Zittel. 617 (666, 667) — Cyprina 617 (666); 

C. Forbesiana, Stol. 617 (667) Cyrena Baylei, Bay. 621 (671) — Cytheraea 

(Callista) Pedemontana Ag. 161 (258); €. sp. 165 (263): C. hungarica Hantk. 

177 (174); C. hungarica Hantk. var. tokodenois Oppenh. 177 (274); C. Vértesensis 

Taeg. 177 (274); C. Vilanovae Desh. 177 (2741. ő 
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Darányia 156 (254) — Daudebardia (Libania) Langi, Pfr. 173, 174 (269, 270, 

271) — Dentalium (FEintalis) badensis Partsch. 161 (258); D. entalis, Linné. 161 

(258) — Diastoma costellata Lam. 177 (274) — Discorbinia planorbis dOrb. sp. 

159, 163 (257, 260) — Dorcasia Fruticum Müll. 168 (266) — Dosinia Adansoni 

Phil. 161 (258). 
Eguus caballus L. foss. 168 (265) — Elephas primigenius Blb. 167, 168 (265) — 

Erycina (Kellia) Letochai M. Hörn. 160 (257) — Ervilia podolica Bichw. 346, 

347, 349, 350 (425, 426, 428); E. podolica var. dissita Eichw. 349, 350 (426, 428) ; 

E. cfr. pusilla 161, 349, 350 (258, 426, 428); B. sp. 349 (426) — E. ef. trigonula 

Socol. 346, 349, 350 (425, 426, 428) — Euconulus fulvus, Müll. 171 (267) — 

Estheria 207 (293). 
Fossaria truncatula, Müll. 171 (267) — Fructicola leucozona ec. Pfr. 172 (268). 

Gonodus 207 (293). 
Halobia rugosa 207 (293) — Heliastrea Reusana M. Edw. 346 (425) — Helico- 

phanta Langi Pfeiffer 174 (271) — Helix, (Fructicicola) hispida L. 374 (449); 

H. lutescens Rm. 168 (266); H. (Eulota) fruticum Müll. 174 (270); H. (Pomatia) 

pomatia L. 174 (270) — Heterostegina costata dJOrb. 342 (422) — Homo 

Aurignacensis Hauseri 43; H. heidelbergensis 43; H. primigenius 43 — Hyalinia 

(Polita) glabra Stud. 174, 175 (270, 272); H. nitens, Mich. 172 (268) — Hippurites 

209 (296) Hydrobia (Saccoia) escoffiere Tourn. 161 (259); H. sp. 350, 354 (427, 431). 

Icanotia Rothi n. sp. 609, 610 (658, 659); I. impar Zitt. 610 (658) — Iguanodon 

52 — Inoceramus 209 (296); I. aff. neocomiensis d Orb. 614 (662); I. Salomoni 

d Orb. 619 (669) — Isocardia cor L. 342, 344 (422, 423). 

Lacuna (Epheria) Basterotina Bronn. Limax 54, 55 — Limnocardium Andrussowi 

Lőrenth. 350 (428); L. sp. 350 (428); DL. cf. Andrussowi, Lőr. 350 (428); 

L. Andrussowi var. spinosum Lőrenth. 350 (428); — Limnophysa diluviana 

Andreae 170, 171, 172, 173 (267, 268. 269); L. palustris var. diluviana, An- 

dreae 172 (269) — Lingula Suessi Dreger 69 (123) — Lithodomus sp. 347 

(425) — Lucena oblonga Drp. 171 (267); L. oblonga agonostoma K. 171 (267, 

268); L. Sehuhmacheri Andreae 171 (267, 268) — Lythoceras Sacya Forb. sp. 

620 (669) -— Lucina (Linga) columbella Lamk. 160, 163, 165 (258, 260, 262); 

L. (Loripes) dentata Bast. 160 (258); L. (Loripes) Dujardini Desh. 160, 163, 315 

(258, 260, 396); L. (Megaxinus) incrassata Dubois 160, 163, 165 (258, 260, 262) ; 

L. (Megaxinus) multilamellata Desb. 160 (258); L. (Divaricella) ornata Agass. 

160, 163 (258, 260). 

Mactra podolica Eichw. 346 (425): M. cfr. podolica Eichw. 346 (425); M. trian- 

gula, Ren. 313 (393) — Marginulina transverse-sulcata 191 (288) — Megatbyris 

decollata, Chemn. sp. 342 (422) — Melanella Holandri Fér. 45, 166 (263) — 

Melania stygis Brong. 177 (274) — Melanopsis (Lyrexa) cf. carinatissima, Sacco. 

346, 352 (425, 429); M. cf. Fuchsi, Brus. 352 (429); M. (Lyrecea) impressa var. 

Bonelli, Sism. 346, 347, 352, 353 (425); M. (L.) impressa v. 348, 353 (426, 430, 

431); M. (L.) Martiniana Fér. 352, 355, 356 (429, 432, 433); M. (Lyrcea) vindo- 

bonensis 349, 355, 356, 357 (427, 431, 432, 433) — Miliolida 181, 182 (278, 279) — 

Miliolina apposita Frnzn. 159 (256): M. consobrina d"Orb. sp. 158 (256); M. de- 

típiens. Rss. sp. 158 (256); M. gibba 4dOrb. sp. 158 (256); M. insignis Brady. 

159 (256); M. lucida Karr. sp. 159 (256); M. peregrina dJOrb. var. edendula, 

Frnzn. 159 (256); M. seminulum L. sp. 158 (256); M. sp. 159 (256); M. trian- 

gularis d Orb. 158 (256) — Modiola 348 (426); M. discors L. 160 (257); M. vol- 

bynica Eichw. 346, 347, (425); M. marginata Eichw. 350 (428); M. sp. 350 (428) ; 

M. volhynica Eichw. 348, 349, 350 (426, 428); M. marginata Eichw. 349 (427); 
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M. sp. 349 (427) — Monodonta (colliculus) angulata Bichw. 161 (258) — Mo- 

nophyllites (Mojsvarites, cfír. Agenor, Mojs. 176 (273) — Monopleura imbricata 

Math. 611 (659) — Murex craticulatus Hörn. 350 (428); M. (Occenebra) sublavatus 

Bast. var. grundensis, R. Hörn. et Au. 346 (425) — Myoconcha lombardica Hau. 

176, 207 (273, 294) — Myophoricardium lineatum Wöhrm. 176 (273) — Mytilus 

acutangulus Desh. 177 (274). 

Natica gaultiana, dOrb. 614 (663) ; N. cír. gaultiana dOrb. 614 (693) ; N. Rauliniana 

d Orb. 614 (663); N. Coguandiana dOrb. 615 (663); N. Gassule OCoguand. 615 

(664); N. nodosa Geinitz 615 (664); N. Sopotiana n. sp. 615 (663, 664); N. (Na- 

ticina) helicina Brocc. 161, 165 (259, 263); N. (Nevertina) Josephina Risso 161 

(259); N. millepnnetata Lam. 161 (259); N. (Neticina) pulchella Risso var. as- 

tensis Sacco, 161 (259); N. Vulcani, Brgt. 182 (279) — Nautilus neocomiensis 

4 Orb. 619 (669) — Nerinea 209 (296) — Nerita (Smaragdia) expansa, Rss. 161 

(258); N. (Puperita) picta Fér. 161, 163 (258, 260) — Neritina cf. Grateloupana, 

Fér. 346 (425); N. sp. 346, 350 (425, 428) — Neritopsis 616 (664) — Neritostoma 

putris, L. 171 (267) — Nodosaria proxima Silvestri, var. non costata 191 (288) — 

Nonionina communis dOrb. 159 (257); N. perforata, d Orb. 159 (257); N. sp. 

350 (428) — Nucula sp. ind. 610 (659); N. Jaccardia Pict. és Camp. 661 (659) ; 

N. Mayeri, M. Hörn. 165 (263); N. strigilata Goldf. 176 (273) — Nummaulites 

(Hantkenia) complanata Lam. 49. 

Orbitolina lenticularis 611, 620 (660, 669) — Orecula dolium Drp. 171 (267) — 

Ostrea cochlear, Poli. 165 (262); 0. (Pycnodonta) cochlear Poli. 343, 344, 349 

(423, 427); 0. digitalina Dub. 160, 165 (257, 262); 0. fimbriata Grat. 346, 347 

(425); 0. sp. 316 (425). 

Paludina (Cingulina) immutata Frfld. 161 (259) — Patella hungarica nov. sp. 177 

(274) — Patula ruderata 171 (268) — Pecten (Flabellipecten) Besseri Andrz. 160 

(257); P. OCottaldinus d4Orb. 616 (665); P. cristatus Bronn. 165 (263); P. efr. 

Deckei, Par. 176 (273); P. Hallensis, Wöhrm. 176 (273); P. lusitanicus Sharpe 

616 (665); P. raricostatus n. sp. 177 (274); Pecten sp. 347 (425) — Pectunculus 

(Axinega) pilosus L. 160, 346 (257, 425); P. sp. (pilosus?) Lam. 165 (263) — 

Peneroplis planatus Fichte et Moll sp. 159 (256) — Pentacrinus tirolensis Lbe. 
176 (273) — Petasia bidens 171 (267) — Pinus Douglasi 319 (401) — Phylloceras 

triasicum nov. sp. 176 (273) — Pirostoma pumila Z. 171 (267) — Placochelys 

placodonta 44 — Pleurotoma (Drillia) pustulata Brocc. var. 162 (260) — Polita 

pura Ald. 171 (267) — Polymorphina costata Egg. 159 (256); P. fracta Born sp. 

159 (256); P. gibba dOrb. sp. 159, 163 (256, 260); P. gibba, d"(Orb. var. orbicu- 

laris, Karr. 159 (256); P. gibba dOrb. var. ovoidea, Egg. 159 (256); P. gibba 

d Orb. var. pyrula Egg. 159, 163 (256, 260); P. ornata Karr. 159 (257); P. so- 

roria, Rss. 159 (256); P. striata Egg. 159 (256); P. tenera 159 (256) — Polysto- 

mella crispa L. sp. 159, 163 (257, 260); P. flexuosa dJOrb. 160 (257); P. Haueri, 

4 Orb. 160 (257); P. macella Fichtl k Moll. sp. 159, 163 (257, 260); P. Ungeriana 

Rss. 160 (257); P. subumbilicata Czjz. var. centro non depressa 191 (288) — 

Posidonomya 207 (293, 294) — Psammobia impar Zitt. 610 (658) — Punctum 

pigmeum 171 (267) — Pupa (Orcula) doliolum Brug. 174, 175 (270, 271); P. do- 

liolum, Brug. 175 (272); P. (Pupilla) muscorum L. 374 (449) — Pyrula (Melon- 

gena) Semseyiana 175 (272; P. cfr. Lainci Bast. 175 (272): P. sp. 346 (425) — 

Ptychites 207 (293) — Pupilla muscorum L. 171 (267). 

Vuingueloculina pauperata d Orb. 159 (256); Ou. prelonga Egg. 159 (256); Ou. 

Rákosiensis Frnz, 159 (256). sz ő 
Kadix ovata, Drp. (var?) 171 (267) Reguienia Lonsdalei Sow. 620 (669) — 
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Retusa truncatula Burg. 350 (427, 428); R. truncatula var. elavata 350 (428) — 

Rhinoceros 62 — Rhynchonella Fuggeri Bittn. 177 (274) — Rhizangia brevis- 

sima Desh. 177 (274) — Ringicula buccinea Desh. 162 (260) — Rissoa (Alaba) 

costellata Grat. 161 (259); R. sp. 348 (426) — Rissoina (Zebina) volaterrana de 

Stef. 161 (259) — Rotalia Beccarii L. 159, 163 (257, 260) — Rotalina sp. 350 (428). 

Seguoia Reichenbachi (Gein. sp.) Heer 620 (669) — Serpula guinguesignata v. 

tubulus, Rovereto 349 (426); S. cf. vernicularis, L. 349 (426); S. sp. 349 (426); 

S. Eichwaldi Rovereto 350 (428); S. ef. scalata Eichw. 350 (428); S. antiguata 

Sow. 616 (665) — Solen elegans Math. 610 (658) — Spaniodon nitidus Rss. 160 
(257) — Sphyradium columella 171 (267, 268) — Spirorbis heliciformis Eichw. 

350 (428) — Surirella striatula E. 375 (450) — Succinea Schuhmacheri Andreae 

170, 171, 172 (267, 268, 269); S. oblonga 172, 376 (269, 451). 
"Tapes (Calliostotapes) vetula Bronn. 160 (258); T. gregaria Partsch. 346, 347, 349, 

350, 351; T. ef. gregaria Partsch. 346 (425, 426, 428, 429); T. sp. 348, 349 (426, 

429) — Tellina sp. 161 (258) — Terebra (Acus) fuscata Brocc. 162, 163 (260) — 

Terebratula cf. ampulla Br. (—grandis Blum) 342, 344 (422, 423) — Thecospira 

tenuistriata Bittn. 176 (273) — Thracia papyracea Poll. 161 (258) — Tmegoceras 

45 — Tornatina (Bulla) Lajonkaireana Bast. 350 (428) — Toxaster sp. 619 (669) — 

Trachyceras Reitzi 206 (293); Tr. austriacum 206 (293); T. sp. 176 (273) — 

Trichia hispida L. 171 (267); T. terrena Cless. 171 (267, 268) — Trigonia Vec- 

tiana Lyec. var. hungarica Böckh J. 613 (662); Tr. Vectiana Lyc. 613 (662); 

Tr. aliformis, Pict. Renev. 613 (662) — Trigonifolia aliformis Tark. 613 (662) — 

Triloculina austriaca dOrb. 158 (256); Tr. gibba 4dOrb. 158 (256); Tr. Gibba 

dOrb. sp. 158 (256); T. sp. 350 (428) — Trochus cefr. marginatus, Eichw. 350 

(427, 428); Tr. papilla Brocec. 350 (427); Tr. ef. patulus Brocc. 165, 352 (263, 

429); Tr. sp. 345 (424); Tr. podolicus Dub. 346, 347, 349 (425, 427) ; Tr. pictus, 

Eichw. 349 (427) ef. 346 (425); Tr. (Strigosella) strigosa var. substrigosa, Sacc. 

346 (425); Tr. sp. 346, 347 (425); Tr. cf. papilla Eichw. 350 (428); Tr. piec- 

tus Eichw. 350 (428); Tr. podolicus Dub. 350 (428) — Tropidiscus umbilicatüs 

Müll. 171 (267) — Turbonilla costellata Grat. 161 (259); T. sp. 162 (259); T. 

(Sulcoturbonilla) turricula, Eichw. 161 (259) — Turritella (Arehimediella) Archi- 

medis Brong. 161, 346 (258, 425); T. subangulata Broce. 165 (263); T. turris 

Bast 165 (263); T. sp. 349 (427) — T. cf. vernicularis, Brocc. 352 (429). 

Ursus (aff. ornatus) Blainv. 167 (265); U. speleus L. 168 (265). 

Vallonia tenuilabris A. Braun 171 (267, 268) — Valvata antigua Sow. 169, 170); 

V. cristata Müll. 171 (267) — Venilicardia Stoliczkai 617 (666) — Venus cincta 

Gmel. 165 (263); V. (Amiantis) sp. 161 (258); V. (Amiantis) Umbonaria Lam. 

161, 351 (258, 429) — Vitrea erystallina Müll. 171 (267) — Viverra? sp. 168 

(265) — Voluta (Volutilites) rarispina, Lamk. 162 (259). 

"Waldheimia festiva Bittn. 177 (274). 

Xerophila striata Müll. 171 (268). 

Zonites verticillus Fer. 172 (268). 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
1—2. FÜZET, XL KÖTET, 1910, JANUÁRIUS—FEBRUÁRIUS, 

OLVASÓINKHOZ ! 

A mikor az 1910. évi februárius hó 10-én tartott közgyűlés bizal- 

mából a Magyarhoni Földtani Társulat vezetését az 1910—1912. évi 

ciklusra átvesszük, kötelességünknek tartjuk, hogy bár röviden, de mégis 

megjelöljük azt az utat, amelyen a jövőben haladni óhajtunk. 

Ha visszapillantunk a Magyarhoni Földtani Társulat hatvan éves 

multjára, azt látjuk, hogy társulatunk leghűségesebb támogatói és szö- 

vetségesei a bányászok és kohászok, a természettudományokkal foglal- 

kozó tanárok, orvosok és mérnökök, valamint a természetkedvelő bir- 

tokosok voltak. Ez a tény feljogosít arra a reménységre, hogy a jövőben 

is leginkább ezekre a lelkes szövetségeseinkre számítsunk. 

Alapszabályaink 2. §-a szerint a Magyarhoni Földtani 

Társulat tudományos egyesület, amelynek célja a föld- 

tannak és rokontudományainak mívelése és terjesz- 

tése. Hogy ezt a célt minél jobban megközelítsük, s hogy társulatunk 

fejlődését minél inkább biztosítsuk, elhatároztuk, hógy úgy társulatunk 

életében, miként a Földtani Közlöny szerkesztésében is — az alapsza- 

bályok korlátai között — némi változtatásokat végzünk. 

Szaküléseink rendezésében iparkodunk továbbra is a 
kipróbált utakon haladni, de mégis arra törekszünk, hogy ezekbe 

az előadásokba is több változatosságot és élénkséget öntsünk. Ezenkívül 

évenként egyszer vagy kétszer általánosabb érdekű előadásokat is tar- 

tunk, amelyeken úgy az elméleti, mint a gyakorlati geológia érdekesebb 

jelenségeit, napirenden levő kérdéseit — vetített képekkel élénkítve — 

viszszük a nagyközönség elé. 

A geológia terjesztését nagyon elősegítik a kirándulások. Ezért 

évente 2—3 kisebb kirándulást rendezünk a főváros környékére, fel- 

kérve egyes szaktársainkat, hogy a kirándulásokat rendszeresen elő- 

készítsék. Azonkívül évenként egyszer hosszabb kirándulást is tervezünk 

hazánk valamelyik érdekesebb vidékére, egyrészt az együttes kutatások 

fejlesztése céljából, másrészt azért, hogy a vidéki szakembereket is szo- 

rosabban magunkhoz fűzzük. 

A Földtani Közlöny szerkesztésében, a tudományos 

színvonalat megtartva, arra törekszünk, hogy minden füzetben legalább 
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is az első cikk olyan legyen, hogy azt minden művelt ember megért- 

hesse, hogy abban ne csak az iskolázott geológus gyönyörködjék, hanem 

hasznos tanulságot leljen benne a bányász, a gazda, a mérnök, az 

orvos, a tanár, az ügyvéd s a tudományt kedvelő tisztviselő egyaránt. 

Közlönyünkben a magyar szakirodalmat teljesen ismertetjük, de 

a külföldi nagyobb munkák ismertetésétől sem zárkózunk el. Élénk 

figyelemmel kisérjük úgy a hazai, mint a külföldi geológiai eseménye- 

ket. Tág teret nyitunk a kritikának, nemcsak a földtan, hanem az 

ásványtan, ásványkémia, bányageológia, közettan, talajismeret és az 

őslénytan terén egyaránt. 

Közlönyünk idegen nyelvű részében: a Supplementben, nem 

szorítkozunk csupán a német nyelvre, hanem ha alkalmas fordításokat 

kapunk, úgy leközöljük az értekezést angol, francia vagy olasz nyel- 

ven is. 

Igen fontos dolognak tartjuk azt is, hogy a Földtani Közlöny 

rendesen jelenjék meg, hogy ahhoz tagjaink épúgy hozzászokjanak, mint 

akárcsak az ujságolvasó a kedvelt hirlapjához. Sajnos anyagi viszo- 

nyaink ezidőszerint azt még nem engedik meg, hogy Közlönyünk, ere- 

deti rendeltetéséhez képest, minden hónapban megjelenhessék ; de addig 

is, mig ennyire juthatunk, oda törekszünk, hogy ezt tagjaink minden 

két hónapban pontosan kézhez kaphassák. 

Beköszöntőnket azzal az óhajtással végezzük, a mivel tulajdonkép 

kezdenünk kellett volna: vajha a Föld kincseinek a tudománya s külö- 

nösen bérces hazánk fölkutatása és rónáink ismerete minél előbb azon 

a fokon lenne, a melyet századunk rohanó kulturája méltán meg- 

kivánhat ! 

Budapesten, 1910 március hó 2-án. 

IGLói SzorraGH Tamás dr. SCHAFARZIK FERENC dr. 

másodelnök. elnök, 

VOGL VIKTOR dr. PaPP KÁRoLY dr. 
másodtitkár. elsötitkár. 







NAGYSURI BÖCKH JÁNOS ÉLETE ÉS MUNKÁLKODÁSA. 

(1840 okt. 20—1909 május 10.) 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1910. febr. 10-én tartott közgyűlésén előadta : 

IGLór SzorracH Tamás dr. választmányi tag. 

(Areképpel.) 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

A jelent csak egy szempillantás választja el a multtól, az életet 

csak egy vékonyka mesgye a haláltól. Az élet munkásságának szép és 

nagy mezejét elhagyni, — elenyészni — közös sorsa minden élőlény- 

nek. Váratlan időben elszakadni mindentől, a mi nekünk e földön ked- 

ves: — a hazától, családtól, munkásságunk alkotásaitól — a termé- 

szeti törvények okvetlen következése. Tudjuk jól, hogy ennek úgy kell 

lenni és mégis lelkünk egész fájdalmával, nagy bánkódással és meg- 

döbbenéssel gondolunk az elválásra, — az elmulásra. Talán azért van 

ez így, mert egy teljesen ismeretlen jövővel és erővel állunk szemben; 

talán azért is, mert sajnáljuk itthagyni mindazt, a mire életünk anyagát 

és erejét felhasználtuk. Fájdalommal és bánattal tölti el szivünket az 

elválás különösen akkor, a mikor egy kiváló munkás hazafi, kitünő 

családfő és jó ember távozik el körünkből abba az ismeretlen világba. 

Bánatunkban és csüggedésünkben némileg megnyugtat és vigasztal az, 

hogy a kiről mostan szeretettel és tisztelettel megemlékezünk, mint 

hazafi, mint családfő és mint ember hivatásának hiven megfelelt, tisz- 

tán futotta végig pályáját és igazán az emberiségnek és hazájának élt. 

Az élet célja és az ennek elérésére való törekvő munka az igaz 

embernél egy és ugyanaz. A küzdelemben csak a munkások változnak. 

A fáradt pihenni megy és megüresedett helyét új munkás foglalja el. 

Munkánk nem semmisül meg, hanem visszamarad utódainkra, a kik azt 

tovább fejlesztik és gyümölcsöztetik — az időben. Minden nyomból, a 

mely jeles elődeink után marad és az ő útjukat jelöli, a buzdítás, a 

lelkesítés nemes virága nő; amely sokszorosan hozza meg a magvak 

magvát, a gyümölcsök gyümölcsét. 

Ezzel nagy veszteségünk felett megnyugodva, lássuk BöckH JÁNos 

példás életét. 

BöckH János Pesten az 1840-ik év október hó 20-án született. 

Atyja BöckH ADALBERT Somorján (r. t. város Pozsonymegyében) városi 
1k 
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orvos volt, később pedig Pozsony sz. k. városában telepedett le. Anyja 

Deurscn Virma Pesten született. Árva lányka volt. Szülei testvérei 

egymásután haltak el a pusztító kolerajárványban. A mint hallottam 

BöcKkH ALBERTNÉ feltünően melegen érző, okos és vidám kedélyű nő 

volt. Gyors felfogása, világos észjárása és szilárd jelleme kiválóan ké- 

pesíté őt gyermekei nevelésére. JÁNos fia sokban reá hasonlított. Idő- 

sebb nővére PAULINA, SZLUBEK (Guszráv előkelő és tekintélyes pozsonyi 

gyároshoz ment férjhez. Öcsese BÉLA igen képzett és keresett orvos 

volt Pozsonyban. BöckH JÁNos zsenge gyermekkorát anyja gyöngéd és 

szerető gondozása alatt Somorján töltötte. Itt végezte az elemi iskolát 

is. Mint igen eleven és szemes fiúcska élte át a magyar szabadságharc 

lelkesítő napjait is. Sok érdekes kis élemény és megfigyelés maradt meg 

emlékezetének igazán dús tárházában. Az 1848—1849-iki időből bizal- 

mas körben, gyakran mondott el egy-egy érdekesebb eseményt s azt 

olyan élénken, elragadó szinekkel és hűséggel adta elő, hogy hallgatói 

figyelmét teljesen lebilincselte. 1850-től 1854-ig a pozsonyi kir. főgimná- 

ziumban tanult, 1854/55-ben egy évre, főképen a rajzolás alaposabb 

elsajátítása végett ugyanott a főreáliskolába lépett át. Katonai pályára 

készülvén, az 1855-ik év őszén, atyja a krems-i mérnökkari (genie) 

iskolába adta. Itt tanult 1858-ig. Tornászás közben azonban lábát törte 

s meggyógyulván, a katonai pálya folytatása helyett, még 1858 őszén 

a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémiára ment. A selmec- 

bányai akadémiát 1858—1862-ig, mint rendes ösztöndíjas bányászati 

hallgató látogatta s 1862-ben hagyta el, a szabályszerű oklevelet meg- 

kapván. Szorgalmával és tebetségével, valamint egyenes, de tapintatos 

fellépésével nemcsak tanárai bizalmát és elismerését nyerte meg, hanem 

hallgató társaiét is. Selmecbányán abban az időben élénk és pezsgő 

volt az élet. A politika és társadalmi élet egyre jobban mozgó s Pest- 

ről kiinduló hullámgyűrűjének fodrai különösen ottan emelkedtek ki, a 

hol főiskolák voltak, a hol már érettebb és férfiasodó ifjúság képezte a 

hullámok gerincét. Selmecbányának akkor még a német előadási nyelv 

miatt meglehetősen nemzetközi társadalmi élete és szinezete volt. Ez 

adta meg az ottani akadémiai élet egészen sajátságos jellemét. Az álta- 

lános aBurschenschafts-on kívül, a melynek az összes akadémikusok tag- 

jai voltak, minden nemzet, még egy külön rLandsmannschaftv-ot is tar- 

tott fenn, a melyek ünnepélyes alkalmakkor, mint például karácsony- 

estén és újévkor egymást meglátogatva nagy felköszöntőkkel szilárdí- 

tották meg a jóbarátságot, az egykor oly bíres bányászati szellemet. 

A német, olasz és magyar hallgatóság szabad gondolkozásával és irány- 

elveivel az osztrák rendőri intézmény sehogysem tudott megférni és 

elnéző lenni. Surlódások és kellemetlen természetű összekoccanások:- 

igen gyakran ismétlődtek. Ilyenkor BöckH János, mint a sMagyar tár- 

Pe 
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saság, elnöke és vezérlő akadémikus, grakran adta higgadtságának, 

okosságának tanuságát. Az ifjúsági vívó-egyesületet, mint jó vívó ő 

vezette. A boldog aranyidő első szakaszának végeztével megkezdődött 

életének második része: az önnálló munkásság ideje. 

Az 1862. év őszén, november hó 18-án már mint bányászgyakor- 

nokot 75 kr. napidijjal a cs. kir. vasgyári igazgatóság bányamérnökségé- 

nél és bányaművelésénél Stájerországban, Eisenerzben találjuk. Mint 

ösztöndíjast ide rendelték szolgálatra. Az 1863-ik év október elsején az 

alsóausztriai Reichenauba helyezték át és pedig a cs. kir. hirschwangi 

hengermű főgondnokságához, a hol 1864 őszéig működött. Mint pontos, 

szorgalmas és kiválóan képzett fiatal hivatalnok feljebbvalóinak kitün- 
tető jóindulatában részesült és ennek révén szabad idejében vadászó 

kedvteléseinek is élhetett. A gazdag cs. és kir. vadászterületen nem egy 

fajdkakast hozott terítékre. 1864 december 17-én tisztjelölt lett s a cs. 

kir. pénzügyminiszterium rendeletére a wieni cs. kir. földtani intézet- 

hez (k. k. Geologische Reichsanstalt) hívták be: az ottan életbeléptetett — 

és kiváló fiatal bányászok geológiai továbbképzésére szolgáló — elmé- 

leti és gyakorlati geológiai tanfolyamra. A következő két évben (1865 

és 1866) ebben a tanfolyamban vett részt, de egyszersmind a wieni cs. 

kir. tudományegyetemen is hallgatott szakmájába vágó előadásokat. 

Wienben, de az egész akkori birodalomban is a k. k. Geologische 

Reichsanstalt igazgatója HAIDINGER ViILMos és mellette legképzettebb 

tanítványa HavER FERExc lovag, irányították a mindinkább fejlődő és 

tért foglaló geológiai tudományt. A cs. kir. tudományegyetemen dr. SUEss 

EpváRp tanár volt a geológia legmagasabb színvonalán álló, igazi és 

hivatott prófétája. Böckn János ezektől a kiváló férfiaktól és tudósoktól 

nagy lelkesedéssel és szorgalommal tanult és a geológia iránti szere- 

tete mindinkább megszilárdult. A többiek között az utolsó években is 

gyakran emlékezett vissza dr. SvuEss egyetemi tanár remek és mesteri 

előadásaira. Az 1865. és 1866. év tavaszán társaival együtt FÖTTERLE FERENC 

cs. kir. bányatanácsos és főgeológus vezetése alatt meglátogatta Magyar- 

ország, Nyugat-Galicia, Cseh- és Morvaország jelesebb bányatelepeit és 

érekohóit. Ugyanezen évek nyarán részt vett a Magyar Birodalom át- 

nézetes geológiai felvételeiben is. Az 1865-ik évben a cs. kir. birodalmi 

földtani intézet II-ik osztályában, a melynek fővezetője HAVER FERENc 

lovag bányatanácsos s főgeológus volt, dr. SracHE Guipó osztálygeoló- 

gus közvetlen főnöksége alatt Vác északi környékén tanult bele a 

geológiai térképezésbe. Még ugyanebben az idényben önálló munkára 

képesítették. Dr. SracHE a törzskari térkép XXXIV. kol. 46. és 47. 

szekcióteli lapját adta át Böcgm Jáwvosnak s a Nógrád vármegye terü- 

letére eső Szirák, Buják, Ecseg és Herecsény községek környékét veszi 

fel. A rövid felvételi jelentés Geologische Verhültnisse der Um- 
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gebung von Buják, Ecseg und Herecsény címen a sJahrbuch 

der k.k. Geologisehen Reichsanstalts 16. kötetében 1866-ban 

jelent meg s ez volt BöockH János első önálló értekezése. A következő 
év nyarán, tehát 1866-ban, dr. Sracux Gurpóval a borsodmegyei Bükk- 

hegység, valamint a határos előhegység és az Alsó-Sajó és Hernádvölgy 

átnézetes felvételére érdemesítették, dr. Sracmm a jelentés kidolgozását 

Böcrn Jánosra bízta, a ki Die geologisehen Verhültnisse des 

Bück-Gebirges und der angrenzende Vorberge címen a Jahr- 

buchderk. k. Geologisehen Reichsanstalt 1867. 17. köt. 2. füzeté- 

ben a rábízott feladatnak meg is felelt. Ez volt a második munkája, a 

melynél dr. SracHE közreműködésével már nehezebb geológiai kérdése- 

ket is megoldott. A Geologische Reichsanstaltbeli tanfolyam végeztével 

1866. évi december hó elején a wieni cs. kir. pénzügyminisztérium bá- 

nyászati osztályába hívták be; de már 1867-ben október hó 24-ikén 

saját kérelmére, a m. kir. pénzügyminisztériumba helyezték át. Az oszt- 

rák cs. kir. pénzügyminisztériumban nem szivesen váltak meg a kiváló 

fiatal erőtől. Főnökének HixGesau bárónak azonban minden marasz- 

talása hiábavaló volt. Hazájának alkotmányos élete erősen vonzotta s 

az újjáalakítás dicső és hatalmas munkájában szerényen bár, de ő is 

részt óhajtott venni. Az 1867-ik év őszén Budán a m. kir. pénzügy- 

minisztérium elnöki osztályában, GRAENZENSTEIN Guszráv államtitkár- 

helyettes mellé lett beosztva. Itten HENGEMÜLLER LÁSszLó (ma nagykövet 

az amerikai Egyesült-Államokban) volt a szobatársa. Azonban BöcEH 

Jáwsos csak 1868 augusztus elsejéig dolgozott a m. kir. pénzügyminisz- 

teri irodában. 
Ekkor már alkotmányos életünk minden irányban kezdett bonta- 

kozni. A védekezzünk jeligét virrad, haladjunk váltotta fel. 

Az eredmények egymásutánja gyors és messzemenő munkára buzdítot- 

ták hazánk vezérlő férfiait. A Wienben székelő k. k. Geologische Reichs- 

anstalt, a Magyar birodalom területén való munkálkodását folytatni 

óhajtotta s ilyen irányban tett a magyar királyi kormánynak ajánlatot 

is. Ajánlatának csomópontja az volt, hogy a geológiai átnézetes felvé- 

telt a mi költségünkre tovább folytatják és a gyűjtött másodpéldányo- 

kat a Pesten felállítandó gyűjteménynek szolgáltatják be. Dr. SzaBó 

JózsEr egyetemi tanárnak, ZsIGMoNDY VILMos bányamérnöknek és FEsT 

Imre államtitkárnak ezen ajánlat nem tetszett s felvilágosító javasla- 

tukra (GoRovE Isrván m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

miniszter, a ki különben is nagyműveltségű és tág látókörű férfi volt, 

készséggel járult ahhoz a tervhez, hogy a Magyar birodalom területét 

ezentúl magyar geológusok kutassák át és vegyék fel. 1868-ban a mi- 

nisztérium keretében fel is állították a m. kir. földtani osztályt.. ZSIG- 

MONDY VILMOS és maga GoRovE miniszter is dr. Szasó Józseret óbajtá 
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az osztály élére állítani, de ő tanár maradt s ajánlatára PRUDNIRI 

HANSTKENS Mixsa nemzeti múzeumi őr lett az új intézmény vezetője. 

BöckH János a m. kir. pénzügyminiszteri iroda hivatalos levegőjében 

nem valami jól érezte magát. Vágya és hajlama a geológusi pályára 

csalogatta. Kivágyott a szabad természetbe. A m. kir. földmívelés-, ipar- 

és kereskedelemügyi miniszter megkeresésére a m. kir. pénzügyminisz- 

ter már az 1568-ik év augusztus elején szabadságolta s ideiglenes minő- 

ségben a földtani osztályhoz rendelte ki. Igy tehát. már az első orszá- 

gos részletes felvételben is résztvehetett. 1869 márczius 21-én LówNyaY 

MENYHÉRT m. kir. pénzügyminiszter, tiszteletbeli fogalmazóvá és 1869 

december hó 22-én GonRovE Isrvásx m. kir. miniszter, az időközben szer- 

vezett m. kir. földtani intézethez segédgeologussá nevezte ki. Ugyan- 

ezen év márcins hó 15-én a cSiebenbürgische Verein für Natur- 

wissenschaften zu Hermannstadti rendes tagjának választja. 

A földtani osztály tagjaiból a m. kir. földtani intézethez PRUDNIKI 

HANTKEN MIxsA igazgató mellé Kőszegi WINKLER BEnő m. kir. bánya- 

tisztjelöltet, dr. HorMaNN KÁáRoLY műegyetemi rendes tanárt és BöCKH 

Jáwsos m. kir. tiszteletbeli fogalmazót nevezték ki. Az 1868-ik évben 

találkozott először HOoFMANN ZAKARIÁS előkelő és köztisztelésben álló 

bányatulajdonos leányával, ANTóNIÁVAL. Két év mulva újra találkoztak 

s ekkor már a kartársával: dr. HorMaANN KáRoLylyal való szoros barát- 

ság közelebb hozta BöcgHöt a HoFMANN családhoz. HoFMANN KÁROLY dr. 

Awxrówxiának testvérbátyja volt. Három évi ismétlődő találkozás után, 

1873-ban, augusztus hó 11-ikén Paulison (Arad vármegyében) kötötték 

meg a mindvégig oly igen boldog házasságot. Az 1874-ik évben szüle- 

tett Hucó fia, 1876-ban Virma leánya: férjezett HAGER GUSZTÁVNÉ és 

1878-ban BÉLA fia. 1871 november hó 30-án első osztálygeológussá, 

1872 november hó 23-án második főgeológussá lépett elő. 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1872-ben első titkárának, a Ma- 

gyar Tudományos Akadémia pedig 1876 június hó 8-án levelező tag- 

jává választotta. Székét a III-ik, vagyis mathematikai és természettudo- 

mányi osztályban 1880 április hó 12-én sAdatok a Mecsekhegység 

és dombvidék jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez, 

cimű értekezésével foglalta el. 1876-ban dr. PETERS KÁRoLY egykori 

budapesti, később grazi egyetemi tanár, leveleiben ismételten arra céloz, 

hogy a grazi és prágai egyetem geológiai és paleontológiai tanszéke rö- 

videsen megüresedik. Igen óhajtaná tudni, hogy a Bakony geológiai 

ismertetője és a Brachydiastematherium leirója, állandóan a magyar 

földtani intézethez szegődött-e? s hogy miként vélekedik a fentemlített 

egyetemi tanszékek egyikének elfoglalását illetőleg?! BöcgH a burkolt 

alakban való meghivást megköszönte s itthon maradt. A m. kir. föld- 

míivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Böckn Jánost 1882. évi 
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januárius hó 26-ikán a m. kir. földtani intézet vezetésével megbízta, 

majd 1882 június hó 22-ikén Ő FeEnséGE osztálytanácsosi címmel és 
rangban az intézet igazgatójává nevezte ki. A Magyarhoni Föld- 

tani Társulatnak 1889. év február hó 13-án alelnöke lett és 1895 feb- 

ruár hó 6-tól 1901 február hó 6-ig elnöke volt. 

Az 1896-ik évi ezredéves kiállítás idejében az országos előkészítő 

bizottságának tagja, valamint a VII. I. és 17 agrogeológiai hidrogeoló- 

giai és VIII/A geológiai és gyakorlati geológiai alcsoport elnöke és a 

kiállítás biráló tagja volt. 
Ő cs. és apostoli királyi Felsége 1896. évi október hó 

10-ikén Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával BöckHnek az ezred- 

éves országos kiállítás szervezése és rendezése körül szerzett kiváló 

érdemei méltánylásául a III. osztályu vaskorona rendet adományozta. 

Az 1897. évben, mint a m. kir. földtani intézeti palota építését vezető 

bizottság tagja, az arra vonatkozó előmunkálatokat vezeti és ugyanezen 

év március hó 11-én a Magyar Földrajzi Társulat tiszteleti tagjává vá- 

lasztja. Az 1898. év nyarának derekán dr. DARÁNYI IGwnác m. kir. 

földmivelésügyi miniszter különös kivánságára, a szentpétervári VII. 

nemzetközi geológiai kongresszuson, mint a Magyar biroda- 

lom kiküldöttje szerepel, aminek elismeréseül 1899. tavaszán az orosz 

császár a csillaggal diszített Szt. Szawsiszrtó rend II. osz- 

tályú jelvényét adományozza neki. A Magyarhoni Földtani 

Társulat 1900-ban tudományos érdemeiért a SzaBó Józser-emlék- 

éremmel tünteti ki. Ugyanebben az évben mint a kormány kikül- 

döttje a párisi VIII-ik nemzetközi geológiai kongresszuson szerepel és 

a párisi nemzetközi világkiállítást előkészítő országos bizottság tagja, 

valamint a VII/38. és XI/I1-ik alcsoport elnöke volt. 1901-ben a Magyar- 

honi Földtani Társulat közgyűlése, — miután az elnökséget továbbra 

nem vállalta — egyhangulag tiszteleti tagnak választotta meg. 

1902-ben Ő felsége a király miniszteri tanácsosi címmel tünteti ki. 

1904-ben a cSiebenbürgisebe Verein für Naturwissenschaften zu Hermann- 

stadtv levelező tagsággal tiszteli meg. 1907-ben, mint a tudományos 

kisérleti ügycsoport elnöke, tevékeny részt vett a m. kir. mezőgazdasági 

muzeum végleges rendezésében és cs. és apostoli kir. Ő felségétől a 

közszolgálat és mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréseül utó- 

daival együtt a magyar nemességet NaGysukgki előnévvel kapta. 

1908. évi julius hó 13-ikán állandó nyugalomba lépett és ekkor cs. és 

ap. királyi Ő felségének legmagasabb elismerésében részesült. Az 1909. 

év április hó 15-én Budapesten tartott első nemzetközi agrogeologiai 

konferencia tagjai pedig a m. k. Földtani Intézet egykori nagyérdemű 

igazgatóját a legszívélyesebben üdvözölték. s 

Nyugalmazását nem a pihenésre kérte, hanem azért, hogy minden 
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más munkától szabadulva egyedül a tudományos buvárkodásnak szen- 

telhesse napjait. Másképen volt azonban ez a sos könyvében megirva. 

Böckn János 1909. év tavaszán, egy könnyebb természetü lábsebét 

gyógykezelve otthon dolgozgatott; május hó 9-én a Balatoni Mono- 

grafia részére irt utolsó tanulmányának német fordítását javítgatta ; 

10-ikén reggel azonban csendesen, észrevétlenül szívszélhüdés követ- 

keztében elhunyt, 69 éres korában. Ezzel röviden végig futottuk BöckH 
Jásos nemes és hasznos életének pályáját. 

Áttérek mostan munkálkodásának ismertetésére. A Magyarhoni 

Földtani Társulatnak az 1867-ik évben rendes, az 1871-ik évi április 

hó 26-ikán választmányi tagja lett. 1872—73-ban, vagyis az 1872. évi 

március hó 13-ikán tartott közgyűléstől az 1873. évi januárius hó 

22-iki közgyülésig, tehát 10 hónapon át társulatunk első titkára volt, 

a mely idő alatt a társulat havi folyóiratát a Földtani Közlönyt 

is szerkesztette; eleintén KocH ANTAL, utóbb SAJÓHELYI FRIGYES másod- 

titkárral. Rövid titkársága alatt teljes odaadással foglalkozott társulatunk 

ügyeivel; hivatalos elfoglaltsága miatt azonban kénytelen volt e tiszt- 

ségéről csakhamar lemondani. Böckn János 1886 május bó 12-ikén 

mint a kiküldött bizottság elnöke, a nemzetközi európai geológiai térkép 

magyar birodalmi részletét mutatta be társulatunknak. A vezetése alatt 

készült munkával mindenki meg volt elégedve. Ugyanekkor emelte a 

társulat, Böcrm Jáwos választmányi tag ajánlatára, titkárainak még 

mostan is elég szerény tiszteletdíját. Az 1837. év december hó 7-ikén 

Böcxkn János tisztelői és barátai a vigadó kistermében, baráti lakomára 

gyülekeztek. A földtani társulat titkársága rendezte ezt az összejövetelt, 

a mely az ő és baráti kartársa, GESELL SÁNDOR főbányatanácsos, fő- 

bányageologus választmányi tag hivatalnoki szolgálatának 25-ik évfor- 

dulóját ünnepelte. Az ünnepeltek tiszteletére és üdvözlésére mintegy 

50 budapesti társulati tag és jóbarát jelent meg. Ott találtuk a m. kir. 

földtani intézet tiszti karán kivül dr. SzaBó Józseret, a társulat nagy- 

érdemű elnökét, SEMSEY ANxDoR muzeumi tiszteleti főőrt, BEDŐ ALBERT 

miniszteri tanácsos, főerdőmestert, dr. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR műegye- 

temi tanárt és nemzeti muzeumi őrt, dr. TÖRÖK AUVRÉL egyetemi tanárt, 

dr. ILosvax LaJos műegyetemi tanárt, WEiv Jánost, a fővárosi vízművek 

igazgatóját, ALMáÁSY SÁNDOR m kir. erdőfőrendezőt, SzaTHMÁRY BéÉLa m. 

kir. bányakapitányt és az ünnepeltek sok más tisztelőjét. A szívből jött 

felköszöntők hosszú sorához számos üdvözlő távirat és levél csatlako- 

zott és a keresetlen vidám hangulat legjobban bizonyította azt, hogy 

az ünnepeltek iránti igaz tisztelet és szeretet hozta össze a társaságot. 

Dr. SrauB MóR akkori társulati főtitkár az ünnepélyről a Földtani Köz- 

löny 1887. évi 12-ik füzetében számol be. Ugyanitt közli BöckH JáÁNnos 

és GESELL SÁNDOR köszönő levelét is. ZsiIGmorpy ViLmos halálával BöcEHr 
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Jásos 1889. évi február hó 13.-án a Magyarhoni Földtani Társulatnak 

alelnöke lett. Mint ilyennek a tevékeny dr. Szapó JózsEF elnök mellett 

nem nagy szerep jutott; de amikor szükség volt reá, amikor érde- 

keinknek szolgálatot tehetett, mindég a legnagyobb készséggel állott a 

Társulat rendelkezésére. Társulatunk megbizásából elődjéről ZSIGMONDY 

Virnmosról az 1890-ik évi közgyűlésen emlékezik meg. A terjedelmes, 

123 oldalt tartalmazó, megemlékezés már inkább tanulmánynak tekin- 

tendő. Böcxkn János e tanulmányában nemcsak ZSIGMONDY VILMmos életét 

és munkásságát ismerteti a legnagyobb részletességgel, de gyakran fog- 

lalkozik az akkori eseményekkel és viszonyokkal is. A nagy gondosság- 

gal és szeretettel megirt tanulmány igen érdekes és becses része bizo- 

nyára az, a mely ZsiGMoxpYy ViLmos mély furási munkálatainak és ide- 

vonatkozó irodalmi működésének ismertetésével foglalkozik. Munkája 

hűségesen tükrözi vissza az ő egész egyéniségét. Lekiismeretesen, a 

legnagyobb pontossággal kezeli a legkisebb részletet is. Fáradhatatlan 

szorgalommal összegyűjti egy munkában gazdag élet adatainak halmazát, 

hogy ezt tiszteletének és szeretetének megnyilatkozásaival feldolgozva, 

méltó és hervadhatatlan koszoruként tegye le a megemlékezés oltárára. 

A borura derű következik. Társulatunk 1892. évi április hó 6-ikán 

nagyrabecsült elnökének dr. SZENTMIKLósI SzaBó Józsernek 70-ik szüle- 

tésnapját ünnepli. Az ünneplés egészen családi jellegű. A Magyar 

Tudományos Akadémia kistermében tartott ünnepi szakülésen, tagtár- 

saink családjukkal jelennek meg. A fiatalosan mozgó és gondolkodó 

társulati elnököt tiszteletteljesen és őszinte szeretettel üdvözli mindenki. 

Böckn János alelnök lendületes és tartalmas beszéddel nyitja meg az 

ünnepi szakülést. Minden szavában a mesterkedés nélküli közvetlenség 

melegsége érezhető. Gondolatait nemes érzés vezeti és azokat igazán 

szónoki formába foglalja. 

Az 1895-re tervezett, de csak 1896-ban megnyitott nemzeti évezre- 

des országos kiállítás országos bizottságába az 1892. évi rendkivüli 

választmányi ülésen társulatunk BöcxH János alelnököt választja meg. 

Böcxn János jól ismerte a kiállítások belső reális értékét, tehát azok- 

nak csak ipari és kereskedelmi jelentőséget tulajdonított ; máskülönben, 

különösen tudományos tekintetben nem volt azoknak valami nagy ba- 

rátja. Tudta azt is, hogy a vezetése alatt álló m. kir. Földtani Intézet 

kikerülhetetlenül nagyobb szabásu részvétele mennyi dolgot fog neki 

adni. De azért a tisztséget elfogadja és megbizatásának a legnagyobb 

lelkiismeretességgel felelt meg. 1893-ban TELEGDI Rorm Lasossal .és 

dr. SCHAFARZIK FERExccel szövetkezve, kidolgozza s benyujtja társula- 

tunknak a Krassó-Szörényi hegység déli részének elnevezésére és. fel- 

osztására vonatkozó tervezetet. i 
Az 1894-ik év április hó 10-én ismét megritkul társulatunk régi 

Ét 
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gárdája : SZENTMIKLósI Szasó Józseret, a vezért, a nagyérdemű megala- 

pítók egyikét, társulatunk egykori titkárát, alelnökét, legutóbb 11 év 

óta elnökét veszítjük el. Böckn Jánsos alelnök a május 2-iki szakülésen 

először is dr. Szasó Józserről emlékezik meg. Különösen kiemeli azt a 

nagy szolgálatot, a mit az elhunyt elnök a geológiának Magyarország- 

ban való fejlesztésével és társulatunkban való díszes és kiváló szerep- 

lésével, valamint tanításával, úgy az egyetemes tudománynak, mint 

hazánknak is tett. Az 1895-ik évi közgyűlésen mutatja be a Magyar 

Birodalom 1:1000000 mértékü geológiai térképének próbanyomatát. Ez 

az első ilyen nagyobb térkép, amelyet hazai erők állítottak össze s 

amelyen a hazai geológusok elérte ujabb eredmények is a lehetőségig 

kivannak már tüntetve. Ez a térkép is az ő vezetése alatt és közre- 

működésével készült el. Közgyülési elnöki beszédét buzdítólag azzal 

zárja be, hogy ő működésünkben haladást lát, tehát a netaláni tespe- 

désről s így a visszaesésről szó sem lehet s nincs okunk azon csüg- 

gedni, ha tagjaink száma mostanában apadóban is van, mert a mint 

mondja ca hol a munkában való haladás oly tiszta jeleivel találkozunk, 

mint társulatunk körében, ott lehet, hogy számban apadunk, de munka- 

erőben bizonyára nemo. Ő tehát a munkásságban látta a társulat jövő- 

jének biztosságát. Ebben is igaza volt! Ezen a közgyülésen az 1895— 

1898. időre elnöknek egyhangulag BöckH Jánost választották meg. 

Az 1896. évi közgyülésünkön PécH Awrarról a jeles magyar bá- 

nyászról és kiváló magyar emberről a Bányászati és Kohászati 

Lapok megalapítójáról, Poserwxy FERENscről a Rézbányai mono- 

grafia és sok más jeles bányászati tanulmány megirójáról emlékezik 

meg. Mind a kettőhöz igazi régi barátság füzte BöcgH Jánost. Az utóbbi- 

val együtt végezte a wieni k. k. Geologische Reichsanstalt kiképző év- 

folyamát. Az egész nemzet ereje és munkássága már nehány év óta 

az 1896-ik évi országos kiállítás minél impozánsabb megtartására irá- 

nyult. Mostan már lázas és igazán megfeszített munka és igyekezet 

veszi igénybe a nagyszámu kiállító és rendező idejét. Hiszen arról van 

szó, hogy a nyugoti országoknak bemutassuk haladásunkat és képessé- 

geinket! Böcrn János az 1896. februárius hó 5-ikén tartott közgyülésén 

a következőket mondja : 

aTisztelt Közgyülés! Alig egy negyed év választ el bennünket 

azon időponttól, melyben megkezdjük ünnepélyeinket a Magyar Biroda- 

lom első 1000 éven át való fennállása alkalmából. Ha így hazánk fenn- 

állása kétségkivül ősrégi s mi ennek teljes szívünkből örvendünk, ko- 

rántsem állíthatjuk ezt, eltekintve budapesti egyetemünktől, tudományos 
intézeteink és társulatainkról. Aránylag rövid az idő, hogy nemzetünk 

tudományos instituciói felállításához és modern szellemben való kifejlesz- 

téséhez hozzáfoghatott. A gátló okok mindegyikünk előtt ismeretesek? . 
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Őszinte igaz képet rajzolt e néhány szavával megboldogult elnö- 

künk. Miután az ezredéves ünnepi kiállítás a multra való visszapillan- 

tást is felkarolta, alapos tudással ő maga írta meg a Geológia fej- 

lődésének rövid történetét Magyarországon, 1774-től 1896-ig. 

Ez a tanulmány kivonatosan a Földtani Közlöny 1897-iki évfolya- 

mában meg is jelent. Az ezredéves országos kiállítás vége felé meg- 

jelent Magyarország geológiai térképe is. A szeptember hó 25. 

és 26.-án Budapesten megtartott Ezredéves bányászati kohá- 

szati és geológiai kongresszuson résztvevők már megkapták az 

elég jól sikerült térképet, a mely mint régen várt nagy kelendőségű 

kiadvány, pár esztendő alatt teljesen el is fogyott. A jól sikerült ezred- 

éves bányászati, kohászati és geológiai hongresszus előkészítésében 

Böckn János szintén részt vett és a kongresszuson mint társelnök 

szerepelt. Az 1898-iki év közgyülésén, elnöki beszédében ismét a társu- 

lat tagjainak folytonos apadásával foglalkozik. A társulat jövőjére gon- 

dolva azonban nem csügged, mert megnyugtatja az, hogy a kipróbált 

régi gárda hiven karolja fel minden ügyünket. Ebben a lelkes munká- 

ban látja ő a jövőre való főbiztosítékot. Azt mondja, hogy rez apadás- 

nak okai különben általánosan ismertek, hiszen tudjuk, hogy ezt nem 

kis mértékben okozzák az évről-évre keletkező ujabb társulatok és egye- 

sületek, amelyek így a már is meglevők tagjainak számát, — különö- 

sen a mai nehéz életviszonyok közt — némileg módosítjákv. Nemcsak 

a közvetlen tapasztalatok és geológiai ismeretek megszerzése és tágítása 

miatt, hanem azért is, hogy a vidéki netalán érdeklődőkkel közvetlenül 

érintkezhessünk s ezzel a geológia ügyét előbbre vigyük, ugyanezen a 

közgyűlésen melegen ajánlotta a geológiai kirándulások megujítását. 

A javaslatot örömmel fogadtuk s lelkesedésünk első tüzében, három 

ízben meg is tartottuk a tanulmányozó kirándulást. De a lelkesedés 

tüze csakhamar kialudt s a kirándulások elmaradtak. 

Említett elnöki beszédjében bővebben foglalkozik a VII. nemzet- 

közi, Szentpétervárott tartott kongresszus üléseivel és kirándulásaival 

is. Mint a magyar királyi kormány, a Tudományos Akadémia és a 

Magyarhoni Földtani Társulat kiküldöttje és a kongresszus egyik alelnöke 

sok tiszteletben részesült. Az 1898. év társulatunk legbelső életében 

igen válságos volt. Már az 1898. év végén tartott választmányi ülése- 

ken merültek fel nézeteltérések a főtitkár és a választmány többsége 

között. Dr. Sraus MóR, a kitünő és teljes lelkesedéssel társulatunknak 

élő első titkár, akit mindnyájan becsültünk és tiszteltünk, kelleténél 

érzékenyebben fogja fel e nézeteltéréseket és állásáról lemond. Hasonló- 

képen cselekszik Böckn János is, bár közte és a választmány között 

nézeteltérés nem merült fel. Az 1899 januárius hó 14-én tartott rend- 

kivüli választmányi ülés egyhangú megállapodása az elnököt maradásra 
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kéri és ennek tolmácsolására küldöttséget meneszt hozzá. Böckn az 

elnökséget továbbra is elfogadja, amit a választmány örömmel és meg- 

nyugvással vett tudomásul. Ezzel a hullámok elsimulnak. 

Az 1898-ik évi közgyülésen Böckn János elnök beszámol az európai 

nemzetközi geológiai térkép ügyének állásáról. Örömmel jelenti, hogy 

immár a D V lapon, igen szép kivitelben a Szentistván korona országai 

területének még visszamaradt részei megjelentek. A magyar geológusok 

megnyugvással pillanthatnak erre a munkájukra is vissza. BöckH JÁNos- 

nak e térkép megalkotásánál úgy a szellemi, mind anyagi részt illető- 

leg igen sokat köszönhetünk. 

Az 1900. évi közgyülésen megemlékezik arról, hogy julius hó 

6-ikán lesz társulatunk megalakulásának 50-ik évfordulója. Röviden 

visszapillantva azt mondja, hogy hódolatunk és köszönetünk azon férfiak 

emlékének, akik a nehéz időkön át szorgosan ápolták a közel 50 év 

előtt ültetett fiatal csemetét, mert csakis nekik köszönhető, hogy a 

nehéz viszonyok között a bazai talajban gyökeret vert, még pedig úgy, 

hogy ma mint egészséges, terebélyes fa áll előttünk. 

Ezen a közgyűlésen érte Böcxn Jánost az a kitüntetés, hogy a tár- 

sulat választmánya az első dr. SzaBó JózsEr-emlékérmet egyhangulag 

neki adományozta. A választmány kiküldte jelölő bizottság jelentése 

a következőkép szól :! 

c1. BöcgH János. Adatok az Izavölgye felső szakasza geoló- 

giai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani 

petroleum-tartalmu lerakodásokra (A m. kir. Földtani Intézet Év- 

könyve. 1894. X. kötet); valamint ugyancsak 2. BöcgH János. cA három- 

székmegyei Sósmező és környékének geológiai viszonyai, kü- 

lönös tekintettel az ottani petroleum-tartalmu lerakodásokra 

(ugyanott 1893. X. k.) cimű két nagy és igen becses műve emelkedik ki. 

Kimerítő speciális kutatások és tanulmányok eredményei e művek, amelyek- 

nek megalkotásakor a harminc évet meghaladó geológusi pályafutásán szerzett 

bőséges tapasztalatok alapján BöcgH János az Iza völgyében Szacsalon, Mára- 

maros vármegyében jelölte ki azt a pontot, a melyet megfurásra ajánl. És a 

megfurt ponton 1896. évi augusztus havában csakugyan erős sugárban tört ki 

a petroleum — az első petroleumsugár, közvetlen erre a célra furott artézi 

kutból Magyarország területén. Az óriási erővel feltóduló petróleum azonban 

a furó csöveket össze-vissza görbítette el annyira, hogy a képződött torlasz 

a petróleum kiömlését megakasztotta s a kut eldugult. Ezt az akadályt eltá- 

volítani s vele a bajt orvosolni máig sem sikerült. És ennek ellenére, hogy 

azóta BőóceH Jáwsos másik pontot is jelölt ki a megfurásra, a munka még 

most is szünetel. Mindezen sajnos kalamitások azonban mit sem változtatnak 

azon, hogy Magyarországon az első petróleumsugár felszökkenése, e régóta 

1 Földtani Közlöny XXX., 1900, Budapest, 63. oldal. 
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keresett és kincseket érő nyers anyag megtalálása Böckn János éleslátásának 
és geológiai tapasztaltságának köszönhető. Ez alkalommal, hogy dr. ScHmIDT 

Sánpok társunknak az ezredéves kiállítás bányászati részét ismertető közle- 

ményének szavaival éljek anemcsak a tudomány egy igazi győzelmével állunk 

szemben, hanem a mélységnek egy igen fontos kincse is az, melynek ipari 

és közgazdasági nagy jelentőségét bizonyára nem is szükséges hangsulyozni !s 

Böcgn János utmutatása és annak első, bár technikai okok miatt nem egész 

sikere a legfényesebb és a legreálisabb eredménye a tiszta tudományos kuta- 

tásoknak a gyakorlati élet hasznára való alkalmazásában; oly eredmény, a 

melynél szebbet Magyarországon eddigelé nem ismerünk !s 

A jelentés végül kiemeli hogy az öt jutalmazandónak véleménye- 

zett dolgozatból — tekintettel arra, hogy ha két vagy több kitüntetésre 

méltó munka kerülne egymás mellé, ne csupán az évközbeli szellemi 

termelés vétessék döntőnek, hanem az illető tudósoknak megelőző összes 

munkálkodása is tekintetbe vétessék, — ezt a feltételt igazságosság és 

méltányosság okáért okvetlenül szem előtt kell tartani, midőn a magyar 

geológiai munkálkodás legnagyobb kitüntetéséről van szó. Ezek a szem- 

pontok vezérelték a kijelölő bizottságot és a választmányt is, amikor 

az első 1894—1899. évi időközre szánt Szazó JózsEr-emlékérmet 

Böcgn Jáwosnak, oly tudósnak itélte oda, a ki azonkívül, hogy első- 

sorban kitüntetendő munkáival versenyzett, egyszersmind harminc évet 

jóval meghaladó geológiai munkálkodásával a Magyar Birodalom geoló- 

giai kutatása és megismertetése, valamint e tudománynak felvirágozta- 

tása körül igen nagy érdemeket szerzett és döntő sikereket aratott. 

A közgyűlésen dr Kocn AwxTaL alelnök őszinte baráti szivből átérzett 

szavakkal nyujtja át BöckH Jáwsosnak a Szasó JózsEF tisztelőinek, tanít- 

ványainak és barátainak adományából alapított emlékérmet. A kitüntetett 

élnök az ő természetes szerénységével erre azt elismeri, hogy a jutalma- 

zásra nála vannak érdemesebbek, de meg van arról győződve, hogy 

senki sem fogadja azt mélyebb tisztelettel, mint ő. 
Böckn János társulatunkat a k. k. Geologische Reichsanstalt fenn- 

állásának 50-ik évfordulója alkalmával az 1900-ik évi junius hó 9-ikén 

Wienben tartott ünnepén, valamint Selmecbányán, a m. kir. bányászati 

akadémia uj épületének felavató, 1900-ik évi junius hó 30-ikán tartott 

fényes ünnepélyen is képviselte. Mint a m. kir. kormány kiküldöttje, 

részt vett az ugyanezen évi augusztus hó 16—27-ikén Párisban tartott 

VIII. nemzetközi geológiai kongresszuson. Mindezekről 1901. évi 

februárius hó 6.-án tartott közgyűlésünkön számol be. Az 1901. évi 

közgyűlésen bekövetkezvén a társulat tisztujítása, Böckm János, mmint- 

hogy az elnökséget semmi körülmények között nem hajlandó továbbra 

elfogadni, meghatott hangon bucsuzik el a társulat tagjaitól, a kik közt 

az elnöki tisztséget 1895 től 1901. február hó 6-ig, azaz 6 évig viselte. 
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Kiváló érdemeinek elismeréséül a közgyűlés egyhanguan és közakarattal 

a társulat tiszteleti tagjának választotta meg. 

A választmány ajánlata a következő : 

Böcgn Jásos miniszteri tanácsos ur nemcsak mint a Földtani Társulat- 

nak volt első titkára, majd alelnöke s legutóbb elnöke tett Társulatunk 

ügyének számos éven át hasznos és becses szolgálatokat, de mint a m. kir. 

földtani intézet igazgatója is folyvást legéberebb gondjai közé foglalta a tár- 

sulat érdekét és soha sem mulasztotta el az alkalmat, hogy — valamikor 

csak lehetett — gyámolítsa és javát előmozdítsa. Böckn Jáwsos továbbá mint 

szaktudós is oly kiváló érdemeket szerzett a geologia terén, a melyekért 
egész nagyrabecsült multját és jelenét tekintve, a megelőző közgyűlés neki 

nyujtotta át a Szabó József-emlékérem legelső koszoruját. Ezen az alapon, 

társulati alapszabályaink 10. §-a értelmében, a választmány tisztelettel ajánlja 

a mai közgyűlésnek, hogy ajánlatát határozattá emelni méltóztassék.! 

Elhagyván az elnöki széket, nem vált meg egészen társulatunktól 

s üléseinkben szorgalmasan és tevékenyen vett részt, egészen az 1907. 

év őszéig a mikor betegeskedése miatt elmaradt. Nem is láttuk többé 

sorainkban. Gyászos ravatalánál, Társulatunk nevében dr. KocH ANTAL 

elnökünk megható és érdemesítő szavakkal bucsuzott el. Társulatunknak 

41 évig volt vezérlő és egyik legmunkásabb tagja. Alkotmányos életünk 

kezdetétől, a mikor minden téren nehéz és nyomasztó évek mulasztásait 

igen szerény körülmények között kellett pótolni és fejleszteni, a haza 

és a tudomány iránti lelkes szeretettel vett részt társulatunk minden 

munkájában. Társai tisztelettel és szeretettel voltak hozzá és higgadt, 

okos fellépése mindig a társulat hasznára és dicsőségére szolgált. 

Ezzel a mélyen tisztelt Társulat szomoru megbizásának úgy ahogy 

eleget tettem. 

Elmult idők képeit elevenítettem fel a mélyen tisztelt Közgyűlés 

előtt, a mikor társulatunk történetéből a Böckm Jáwxosra vonatkozókat 

mondottam el. De az elhunyt törekvéseinek és munkálkodásának eddig 

csak olyan töredékét mutattam be, a melyet okvetlenül ki kell egészí- 

teni, ha nemes egyéniségét méltóan akarjuk kialakítani. 

Mostan már a m. kir. földtani intézet levelesládáját kell fel- 

nyitni, hogy hiven, de rövidre foglalva folytassam Böckm János mél- 

tatását. Az 1868. év augusztus hó 1.-én a m. kir. földtani osztályban 

elfoglalván állását, még ebben a hónapban megkezdte a felvételi mun- 

kát, Fóth, Gödöllő, Aszód környékén. Ezzel kezdődik az a lankadatlan 

kitartó és igazán nagy munka, a melylyel a m. kir. földtani intézetet 

egyforma lelkesedéssel és hüséggel 40 évig szolgálta, vezette s kialaki- 

totta. Belépésétől kezdve alapos tudása, nagy munkaképessége és erélyes 

1 Földtani Közlöny, XXXI. köt., 45. oldal. 
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természete folytán, a kis geológus csapat vezetője lett. Úles látású 

felvevő-térképező geológusnak bizonyult, de nagy szeretettel foglalkozott 

paleontológiai tanulmányokkal is. Erős, egészséges szervezete és igény- 

telen természete a legfárasztóab és legnehezebb külső munkára is ké- 

pessé tette. Hogy a m. kir. földtani intézetnél végzett, úgy mondjam, 

korszakot alkotó munkásságát lehető rövidre szabva átte- 

kinthessük, legeceélszerübb azt két részre osztani. Az első 

felkarolja a belépésétől, 1868-tól 1882-ig, azaz az intézeti igazgatóság 

átvételéig tartó időt. A második 1882-től 1908-ig, azaz a nyugalomba 

való visszavonulásig fog működésével foglalkozni. 

AJ) Úgy tartom, hogy BöcgH János életében az első szakasz volta külső 

munkára és tudományos működésére a legvirágzóbb. Férfikora java éveiben 

családi nagy boldogsága éltető erejének és a nemzeti életben megindult erő- 

teljes, friss, rohamos áramlat befolyása alatt, — a mikor egy népnek felszaba- 

dult akaratereje, elnyomott, elburkolt folyását elhagyva, mint a gátját áttörő 

hegyi patak, hullámozva és gyors futással igyekszik betölteni a már-már szá- 

radásnak indult medrét, mondjuk az ujjá alakulás első idejében: ösmerve 

természetét és jellemét, könnyen megérthető az ő nagy tevékenysége is. Itthon 

a munkatér olyan uj, nagy és szabad volt, hogy a hivatásos geológust a lel- 

kesítő szép feladat egészen magával ragadta. Mindjárt kezdetben nagy időt 

fordít a geológiai, térképezési munkára és 1869—1872 között Veszprém és 

Zala vármegyében a Bakonyhegység déli részében, majd Zalaegerszeg Sárvár 

vidékén : 1873-tól 1876-ig Baranya- és Somogy vármegyében, lent a Dráva 

folyóig, Báttaszék és Pécs város vidékén, valamint Moson vármegyében a 

Fertőtó környékén végzett geológiai részletes térképezési munkákat. 1875-ben 

az intézeti igazgatóság megbizásából még Pécs város vizellátásának tanulmá- 

nyozásával is foglalkozik. Ebben az időben jelentek meg jóformán legértékesebb 

munkái is és pedig a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében. A Bakony déli 

részének földtani viszonyai cimű, feltünő rövid időben (1872—1874.) 

megirt két részből álló munkájában irodalmi tanuságát adja geológiai nagy 

tudásának és munkaképességének. Éles szemmel megállapítja a még akkor 

elég vad és elhagyott Déli-Bakony geológiai felépülését. Különösen ki kell 

emelni az ottani triasz geológiai szintájainak felismerését és osztályozását, 

a mely annyi idő mulva, — sokkal kedvezőbb körülmények közötti kutatások 

és vizsgálatok után — mai napig is helyesnek bizonyult. 1876-ban megjelenik 

Pécsváros környékének földtani és vizi viszonyai címü, a város 

vizellátására vonatkozó terjedelmes tanulmánya. Derék és alapos hidrogeológiai 

munka, a melynek igazságai Pécs város legujabb vizellátási munkálatainál is 

bebizonyultak. Pécsváros köztörvényhatósága a közönségnek  megbizásából 

forró köszönetet mond Böckn Jáwsosnak a vizellátás ügyében való felejthetetlen 

működéseért. A Déli-Bakonyra vonatkozó közleménye tudományos esznxecse- 

rére is ad alkalmat. HANTKEN Mixsa, az intézeti igazgató egyik akadémiai 

értekezésében. nem egészen ért egyet BöcgkH Jáwos megfigyeléseivel és meg- 

határozásaival. Erre BöckH aMegjegyzések stb." címen válaszol és álláspontját 
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tisztázza, 1877-től 1881-ig a Krassó-Szörényi Középhegységben fog- 

lalkozik a földtani részletes felvétellel. A nehezen hozzáférhető, vad vidéken 

gyakran hónapokon át sátorból végzi munkáját. Küzd a mostoha helyi viszo- 

nyokkal és térszini nehézségekkel. A geológiailaz kevéssé ismert vidéken kala- 

pácscsal és térképpel kezében oldja meg a nehéz kérdéseket. Behatóan foglal- 

kozik a kristályos palák osztályozásával s három elég élesen elválasztható 

csoportot választ ki. Ezzel a nagy területen és nagy tömegben előforduló 

kőzetek sztratigrafiái elhelyezését is tetemesen megkönnyíti. 

A m. kir. földtani intézet lelkes kis munkáscsapatja pedig igen szerény 
viszonyok közt és a kezdet annyi nagy nehézségeivel szivósan megküzdve, tisz- 

teletre méltón halad előre. Közlemények, térképek sürün adnak munkásságuk- 

ról tanubizonyságot. A gyűjtemény és könyvtár egyre szaporodik. 

De azért a belső életben baj van. Az intézeti igazgató és a tagok nem 

értik meg egymást. Ebből ellentétes nézetek élesednek ki és az állápot már- 

már tarthatatlanná lesz, a mikor igazán épen a kellő időben HANTKEN MIksa 

átlép a tudomány egyetemre tanárnak és a m. kir. földtani intézet igazgatója, 

az egész testület nagy örömére és megelégedésére Böcxgn János főgeológus 

lesz. 1882 januárius hó 26-ikán veszi át az igatóság annyi nagy és nehéz 

gondját. 

B) Mostan kezdődik Böcgn Jáwsos működésének második szakasza, a 

melyben munkásságát jóformán egészen az intézet vezetése foglalja le. Még 

élő kartársai, barátjai és családja tudják legjobban, hogy minő munkát végzett 

az első években. Reggeltől késő estig rendezte az intézet ügyeit, de azért 

1882—1892 között, tehát még tiz évig, hivatalos elfoglaltsága mellett is, szabad 

idejében Krassó-Szörény vármegyében felvételeit folytatta és be is végezte. 

Ez a fárasztó nehéz munka volt az ő pihenése. Az 1885. és 1886. évben.a 

székesfőváros Dunabalparti végleges vizmű kérdésének megoldása ügyében a 

várostól É-ra fekvő vidék hidrogeológiai viszonyait tanulmányozta. Szakértői 

véleményét irásban nyujtotta be s ezért a főváros törvényhatósági bizottsá- 

gának köszönetében és elismerésében részesült. Böcem Jáwsos munkásságának 

leghübb krónikája az a 25 igazgatósági jelentés, a melyben 1882-től 

1907-ig, tehát 25 éven át az intézet tevékenységéről beszámolt. Ebből látjuk, 

hogy a nehéz időben a lelkiismeretes vezetés mennyire igénybe veszi. Tudo- 

mányos munkák helyett, most már sajnos kiállítási, kongresszusi jelentések 

és megemlékezések kerülnek ki tollából. Csak mintegy ki-ki csillanó fénysugárt 

említem fel, hogy 1888-ban értékes kis közleményében mutatja ki először és 

biztosan, kövületek alapján Krassó-Szörény vármegyében a triaszt. 1894. és 

1895-ben jelenik mega Máramarosi Izavölgyi és Háromszékmegyei 

Sósmező kőolajelőfordulását igen bőven-tárgyaló két nagyobb munkája, a 

melylyel a hazai kőolajkutatások irodalmát indította meg. 1896-ban a m. kir- 

pénzügyminiszter megbizására Galicia kőolaj eljövetelét tanulmányozza. 1898-ban 

GESELL SÁNDOR intézeti főbányatanácsos közreműködésével, megszerkeszti a 

Magyar korona országai nemes fém, érc, vaskő, ásványszén, 

kősó-előfordulási térképét és a hozzá való magyarázót. 

A m. kir. földtani intézet pedig ezalatt rohamosan fejlődik tovább. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 2 
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A nagyobbodó munkakörrel szaporodnak a tagok is. Gyűjtemény, könyvtár, 

laboratoriumok az alkalmatlan helyiségben megszorulnak, alig használhatók. 

Ezzel természetesen bizonyos pungás és elmaradás áll be. Böckn János jól 

látja a veszedelmet és tudja annak forrását is. Dr. Szasó JÓZSEF és ZSIGMONDY 
Virmos elhunyta óta az intézet egyedüli igaz és nemeslelkü barátja dr. SEMSEx 
AwpokR. Böcxgn fáradhatatlan, önzetlen és komoly munkásságával egészen meg- 

nyeri dr. SEMSEY ANDpoR barátságát s ezzel ő az intézet jövőjét is biztosítva 

látja. Mostan a földtani intézet önálló hajlékának felépítésén fáradozik. SzÉ- 
CHÉNYI PáL gróf minisztersége idejében terve nem sikerült. De már 1895-ben 

FEsrTEricH ANDoR gróf, földmivelésügyi miniszter, dr. SEmseY Anpontól elfogadja 

az intézeti épületre felajánlott 50,000 forintot. Ezzel BöcgmH fáradozása és 

terve a megvalósuláshoz közeledik. A m. kir. földtani intézet ezen életbevágó 
kérdését azonban csak DaRányri IGsác dr. miniszter oldja meg, a ki tág látó- 
körü körültekintésével és az ország tudományos, valamint gyakorlati érdekeit 

felismerő helyes méltatásával, csakhamar keresztülviszi BöckH és SEMSEY tervét. 
Az intézet DaRÁnyi miniszter közreműködésével tágas és világos hajlékot és 

kellő anyagi támogatást kap. Mostan már szabadon fejlesztheti ágait. Virá- 

gozhat és bőven gyümölcsöztethet is! Bőckn János mindez idő alatt legtöbb, 

jóformán minden idejét és lankadatlan munkásságát, egészen az intézet éle- 

tének szenteli. Hat, alkot és gyarapít. A terebélyessé vált fa pedig ezalatt 

elhullatja egy-két virágát és amikor még tavaszának kezdetén pompázik, el- 

veszíti öreg kertészét is, aki őt csemete korától kezdve annyi igaz és nemes 

szeretettel ápolta és felnevelte ! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ez lenne Böckn János életének és mun- 

kásságának rövid ismertetése. Ha gyenge is az a kép, amit róla mostan 

ecseteltem ; egyéniségének három főjellemvonása: a hazaszere- 

tet, a tiszta jellem és a munkásság talán valahogyan mégis ki- 

domborodik abban. Hazaszeretetének tanubizonysága nemcsak 

az, hogy minden külföldről igérkező anyagi és társadalmi előnyt vissza- 

utasítva, hüségesen megmaradt a haza szolgálatában, hanem az is, hogy 

annak szellemi, valamint anyagi fejlesztésében önzetlenül, példásan, 

teljes akaraterejével és tudásával utolsó szívdobbanásig részt vett. És 

azt még kiemelem, hogy anyagi elmaradásunk talán nagyobb volt a 

szelleminél, a minek főoka hazánk politikai, nemzetiségi, valamint ipari 

és kereskedelmi viszonyainak visszás állapota. Böckn János jól látta 

ezt és vezérlő feljebbvalóinak az anyagi előbbrevitel nehéz munkájában 

is, a lehetőségig a legjobb és legőszintébb tanácscsal segédkezet nyujtott. 

A nehéz közszolgálatban egyik főtámasza és kalauza szilárd jelleme 

volt. Ezzel kapcsolódott össze az ő alapos és sokoldalú tudása is. Hiszen 
a tudás csak akkor lesz bennünk igazán azzá, ha az elménket teljesen 

áthatja és jellemünkben is megnyilatkozik. Jellemével járt egyenes őszin- 

tesége is; azon erő, a mely sok késedelem és habozás nélkül, az észszel 

egyetértésben, kifejezésre jut. A jellem minden életpályán kifejti a maga 
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sajátságos erejét. Így volt ez nála is. Irányt adott többi társainak s 

törekvéseinkre buzdítólag, nemesbítőleg hatott. Közhasznú és tudományos 

munkásságát minek is bizonyítgassam. Maradandó alkotásai arról, leg- 

fényesebben tanuskodnak! Az ember életét, cselekedeteit, lelki érzé- 

seinek megnyilatkozásaiból itélhetni csak meg. Mennél több közhasznú 

munkát végez, mennél többet gondolkodik és érez valaki, — annál 

többet él. 

BöckH János korának kiválóbb egyénei közé tartozott s azért a 

kitüntetésből és elismerésből is kijutott része. Szerény és visszahuzódó 

természete azonban sohasem változott meg. Mindig a szív, a kedély és 

a munka egyszerű embere maradt. Szeretetreméltóságára még mind- 

nyájan jól emlékezünk. Jó és nemesen érző szíve volt s ezzel függött 

össze néha-néha fellobbanó természete is. Családját végtelenül szerette, 

de azért okos szigorusággal vezette gyermekei nevelését. Szerette bará- 

tait és kartársait is, akik tisztelettel és ragaszkodással csoportosultak 

mintegy patriarkájuk köré, de kötelességének pontos és becsületes tel- 

jesítését mindenkitől elvárta, megkövetelte. Ebben is mindig ő járt 

elől, ő adta a példát. 

Midőn visszaemlékezünk felejthetetlen elnökünkre, nemcsak köte- 

lességünknek teszünk eleget, hanem arról is tanuskodunk, hogy a Tár- 

sulat nem felejti el a neki tett jó szolgálatokat. 

Lehet, mélyen tisztelt Közgyűlés, hogy BöcgkH Jáwxosról megemlé- 

kezve, kissé elfogult is voltam. De ha iránta mindig érzett hálás, igaz 

szeretetem és tiszteletem egy-egy pillanatra téves ösvényre vezetett 

volna is, minden szavam csak őszinte véleményemet és meggyőződé- 

semet tolmácsolta; mást pedig nem adhatok, mint a mi a lényegem. 

Midőn a mélyen tisztelt Közgyűlés nagybecsü türelmét a leg- 

mélyebb hálával köszönöm, azzal a megnyugvással zárom megemléke- 

zésemet, hogy BöcgH Jáwos e türelmet igazán megérdemelte ; mert élete 

nemes megnyilatkozásokban gazdag, tartalmas és szegény hazánknak 

hasznos volt! 

BÖCKH JÁNOS MUNKÁI. 

A következőkben időrendben felsoroljuk mesterünk irodalmi termékeit. 

És pedig Aj először könyvekben közzétett munkáit, B) másod- 

szor a térképezés terén kifejtett munkásságát. 

A) IRODALMI MUNKÁI. 

1866. Geologiscehe Verhültnisse der Umgebung von Buják, Ecseg und Heren- 

csény. Jahrb. der k. k. geologischen Reichsanstalt Wien 16 B. II. Heft. 

1867. Die geologischen Verhültnisse des Bück-Gebirges und der angrenzenden Vor- 

berge. Jahrb. der k. k. geologischen Reichsanstalt Wien 1867. 17. B. 2. Heft. 

Jr 
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1879. 
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A Bakony triasz képletének taglalása. Földtani Közlöny I. k. 1871. 
29—37. oldal. 

2. Fóth-Gödöllő-Aszód környékének földtani kigágááát? Földtani 

Közlöny II. k. 6—18. oldal. 

A Ceratites Balatonicus egy új lelhelye s ennek szintje a Bakonyban. Föld- 
tani Közlöny II. k. XV. sz. 163—167. oldal. 

Rövid levél, a bakonyi kavics és conglomerát-képlet koráról. Földtani Köz- 

löny II. köt. XVI. sz. 173. oldal. 

A Bakony déli részének földtani viszonyai. I. rész. V kőnyomatú 
táblával. A M. k. Földtani Intézet Évkönyve. II. köt. II. füzet. 

Egy új Cephalopoda-faj a Bakony Cer. Reitzi szintjéből. Földtani Közlöny 

III. k. III. sz. 61—64. oldal. 
A Déli Bakony Liasz lerakodásainak taglalása. Szakülési jegyző- 
könyv. Földtani Közlöny III. k. IV. sz. 78—80. oldal 

Die geologischen Verhültnisse des südlichen Teiles des 

Bakony. I. Teil mit 5 Tafeln. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königl. 
ungar. Geologischen Anstalt. II. B. II. Heft. (Übersetzung aus dem Unga- 

rischen.) 

A Bakony déli részének földtani viszonyai. II. rész. VII kőnyo- 
matú táblával. A M. k. Földtani Intézet Évkönyve. III. köt. 1. füzet. 

Die geologischen Verhültnisse des südlichen Teiles des 

Bakony. II. Teil mit 7 Tafeln. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der 

königl. ungar. Geologischen Anstalt III. B. I. Heft. (1874—79.) 

Erdély eocen rétegeiben talált új Pachyderma-nemről. (Brachydiastematherium 

transsilvanicum. BöckH et MArYv.) Szakgyűlési jegyzőkönyv. Földtani Közlöny. 

V. évf. 5. szám 133—134. oldal. 

Brachydiastematherium tramssilvanicum BöckH et MArYv. egy új Pachyderma- 

nem Erdély eocen rétegeiből. Magyar kir. Földtani Intézet Évkönyve. IV. köt. 

2. füzet. 2. tábla. 

Brachydiastematherium transilvanicum BöckH et Mary. Bin neues Pachyder- 

men Genus aus den eocánen Schichten Siebenbürgens. Mit 2 lith. Tafeln. 

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. Geol. Anstalt. IV. B. 3. Heft. 

Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai. Egy színe- 

zett földtani térképpel. A Magyar kir. Földtani Intézet Évkönyve. IV. kötet. 

4. füzet. 

. BöckH Jásos beható kritika alá vonja az cÚj adatok a déli Bakony 
föld és őslénytani ismertetéséhezs című munkát, a melynek szer- 

zője HANTKEN MIKsA. Szakülési jegyzőkönyvkivonat. Földtani Közlöny VIL. évf. 

5. és 6. szám 171. oldal (az első 171; mert tévesen e szám a 7. és 8. számú 

füzetben ismétlődik). 

Megjegyzések az Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani 

ismeretéhezs című munkához. A M. k. Földtani Intézet Évkönyve VI. köt. 

1. füzet. 

Bemerkung zu der Neue Daten zur geologisechen und palaeonto- 

logischen Kenntnis des südlicehen Bakonys betitelten Arbeit. 

öné EGE ENA aus dem Jahrbuche der kel. ung. Geologischen Anstalt VI. B. 

. Heft. (Übertragung aus dem ungarischen Original.) s 

BELÉ megye déli részére vonatkozó geologiai egyzetek. 

Földtani Közlöny IX. köt. 1—2. szám. 1—30. oldal. 

Auf den südlichen Teil des Com. Szörény bezügliche geologische 
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Notizen. Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen) IX. Jahrgang. No. 1., 2. 

Pag. 64—98. 

Adatok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakorbeli lerako- 

dásainak ismeretéhez. I. Stratigrafiai rész. Székfoglaló értekezés. Buda- 

pest, 1880. Értekezések a természettudományok köréből. M. Tud. Akadémia. 

X. köt. 10. sz. (Nur ungarisch erschienen.) 

Az 1881. évben Krassó-Szörénymegyében végzett felvételre vonatkozó geolo- 

giai jegyzetek. Havi jelentései alapján közli. Földtani Közlöny XI. évfolyam. 

9—12. sz. 233—244. oldal. 

Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 im 

Com. Krassó-Szörény. Auf Grund seiner Monatsberichte mitgeteilt. Föld- 

tani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) XI. Jahrg. No. 9—12. Pag. 303—316. 

Geologiscehe und Wasser-Verhültnisse der Umgebung der 

Stadt Fünfkirchen. Mit einer geologisehen Karte. Mitteilungen aus dem 

Jahrbuch der kgl. ung. Geologischen Anstalt. IV. B. 4. Heft. (Das Originale 

erschien in ungarischer Sprache 1876.) 

Adatok a Mecsek-hegység és dombvidéke jurakorbeli lerako- 

dásainak ismeretéhez. II. Palgontologiai rész. 10 tábla rajzzal. Magy. 
Tud. Akadémiai Értekezések a természettudományok köréből. XI. köt. 9. sz. 

(Nur ungarisch erschienen.) 

A Magyar kir. Földtani Intézet évi jelentése 1882-ről. Igazgatósági Jelentés. 
Földtani Közlöny XIII. köt. 1—3. füzet. 

Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 1882. I. Directions- 

bericht. XII. B. Heft 1—3. 

Az 1882. évben Krassó-Szörénymegyében végzett fölvételekre vonatkozó geo- 

logiai jegyzetek. Földtani Közlöny XIII. köt. 4—6. füzet. 

Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1882 im Komitate Krassó- 

Szörény. Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) XIII. B. 4—6. Heft. 

A M. k. Földtani Intézet évi jelentése 1883-ról. I. Igazgatósági Jelentés. 

Földtani Közlöny XIV. köt. 4—8. füzet. 

Jahresberiecht der kg]. ung. Geologiscehen Anstalt für 1883. 

I. Direktionsbericht. Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) XIV. B. 

4—8. Heft. 

. A M. k. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről. I. Igazgatósági 

Jelentés. Földtani Közlöny. XV. köt. 6—10. füzet. 

. Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 1884. 

Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) XV. B. 11—12. Heft. 

A M. k. Földtani Intézet és ennek kiállítási tárgyai. Az 1885. évi 
budapesti általános kiállítás alkalmából. (A M. k. Földtani Intézet kiadványai.) 

Azeurópaigeologiai térkép magyarországirészének elkészí- 

tése. Szakülési jegyzőkönyvi kivonat. Földtani Közlöny XVI. köt. 5—6. füz. 

Das Resultat der Anfertigung des ung. Teiles der geol. Karte 

von Europa. Fachsitzungsbericht, Földtani Közlöny. (Geologische Mittei- 

lungen.) XVI. B. 5—6. Heft. 

VI. Csoport. Földtan, Bányászat és Kohászat. I. Földtan. Hivatalos jelentés 

a budapesti 1885-iki országos általános kiállításról. II. kötet, 487—572. old.— 

S7 lap. Nagy 89. (Nur ungarisch erschienen.) 

Az árvamegyei szén. Levél a "Nemzets szerkesztőjéhez. Melléklet a Nemzet, 

1886. évi 56-ik február 25. számához. 

Adatok a Bozovicstól északnyugatra emelkedő hegység geo- 
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logiai ismeretéhez. A M. k. Földtani Intézet 1886. évi dejsélésó 117— 

144. oldal. 
Daten zur geologisehen Kenntnis des nordwestlich von 

Bozovics sich erhebenden Gebirges. Jahresbericht d. kgl. ungar. 

Geologisehen Anstalt für 1886. Pag. 135—168. 

Triaskorbeli lerakodások fellépte Szászkabányán. Földtani 

Közlöny XVIII. köt. 5—7. füzet. 182—-194. oldal. 
Das Auftreten von Trias-Ablagerungen bei Szászkabánya. 

Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) XVIII. B. Pag. 280— 294. 

. ZsiGmospY Vitwmos (1821—188$.). Földtani Közlöny XX. köt. 8—10. füzet. 

257—366. oldal. k 

WILHELM von ZsiGMoNDY (1821—15888.). Földtani Közlöny. (Geologische Mit- 

teilungen.) XX. B. 8—10. Heft. (Pag. 367—380.) 

. Dr. Hormass KáRoLY 1839-——1891. Különl. a M. k. Földtani Intézet 1890. Évi 

Jelentéséből. 

2. Dr. KARL HoFMmaNns 1839—1891. Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen 

Anstalt für 1890. (Separatabdruck.) 

. Adatok az Iza völgye felső szakasza geologiai viszonyainak 

ismeretébkez, különöstekintettelazottanipetroleumtartalmú 

lerakodásokra. Egy geologiai térképpel. A M. k. Földtani Intézet Év- 

könyve XI. köt. 1. füzetében. (Mint különlenyomat is megjelent 1—79. oldal. 

5. A háromszékmegyei Sósmezőés környékének geologiai viszo- 

nyai, különös tekintettel az ottani petroleumtartalmú le- 

rakodásokra. Egy földtani térképpel. M. k. Földtani Intézet Évkönyve. 

XII. kötet. 1. füzet. 1—194. oldal. (Mint különlenyomat is megjelent. 

A magyar királyi Földtani Intézet és ennek kiállítási tár- 
gyai. Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából. Magyar királyi 

Földtani Intézet. Az 1896. évi ezredéves orsz. kiállítás geologiai alcsoportja. 

(Különlenyomat.) 1—11. oldal. 

A geologiai fejlődésének rövid története Magyarországon 

1774-től 1869-ig. Magyar kir. Földtani Intézet. Az 1896. évi ezredéves 

orsz. kiállítás geologiai alcsoportja. A Magyar királyi Földtani Intézet és 

ennek kiállítási tárgyai. Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmá- 
ból. Különlenyomat. 11—23. oldal. 

A geologia fejlődésének rövid története Magyarországon 1774—1896-ig. Föld- 

tani Közlöny XVII. kötet. 1—4. füzet. 4—15. oldal. 

Kurze Geschichte der Entwickelung der Geologie in Ungarn 

vom Jahre 1774—1896. Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) 

XXVII. B. 1—4. Heft. 109—122. Seite. 
Daten zur Kenntniss der geologischen Verhültnisse im obe- 

ren Abschnitte des Iza-Thales mit besonderes Berücksichti- 

gung der dortigen Petroleum führenden Ablagerungen. Mit- 

teilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. 
XI. B. 1. Heft. Mit Tafel 1. 

Jelentés PuUsSZTA-SZENT-GYÖRGYI és TETÉTLENI DARÁNYI IGNÁC dr. földmívelés- 

ügyi m. kir. Miniszter Úr Ő Nagyméltóságához, az 1897. évi augusztus 29-től 

szeptember 5-ig Szent-Pétervárott megtartott VII-ik nemzetközi geologiai 

kongresszusról. A hivatalos jegyzőkönyvek, egyéb közlemények és saját jegy- 

zetek szerint egybeállítva. A Magyar kir. Földtani Intézet 1897. Évi Jelentésé- 
ből. (Különlenyomat.) 170—196. oldal. 
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Bericht an Se. Excellenz den Herrn kgl. ung. Ackerbauminister, Dr. IGNAZz 

DARÁNYI de Puszra-SzENT-GYÖRGY und TETÉTLEN, über den von 29. August 

bis 5. September 1897 zu St.-Petersburg abgehaltenen VII. internationalen 

geologisehen Kongress. Nach den offiziellen Protokollen, sonstigen Publika- 

tionen und eigenen Notaten zusammengestellt. Aus dem Jahresbericht der 

kgl. ung. Geolog. Anstalt für 1897. (Auch Separatabdruck.) 

Rövid közlemény a baranyamegyei Vasas és Hosszú- Hetény 

közt fekvő, ROosENFELD BERNÁT bécsi lakos tulajdonát képező 

liaszbeli kutatási területről. Földtani Közlöny XXX. kötet. 10—12. 

füzet. 255—261. oldal. 
Kurze Mitteilung überdaszwischen Vasas und Hosszú-Hetény, 

im Komitate Baranya befindliche liassisehe Schurfterrain 

des Herrn BERNHARD ROSENFELD in Wien. Földtani Közlöny. (Geologische 

Mitteilungen.) Supplement XXX. B. 10—12. Heft. Pag. 289—295. 

Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke forrásvizei ügyé: 

ben. Pécs. (Nur ungarisch erschienen.) 

Die geologischen Verhültnisse von Sósmező und Umgebung 

im Komitate Háromszék, mit besonderer Berücksichtigung 

der dortigen Petroleum führenden Ablagerungen. Mit Tafel I. 

Übertragung aus dem im Jahre 1895 erschienenen ungarischen Original. 

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ung. Geologischen Anstalt. XII. B. 

1. Heft. Pag. 1—222. 
Emlékbeszéd HAUER FERENC külső tag felett. Olvastatott a M. Tud. Akadémia 

1901 október 28-án tartott összes ülésén. A Magyar Tudományos Akadémia 

elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Szerkeszti a főtitkár. XI. kötet. 

2. szám. 1 
Dr. JuLtius PerHő: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien, 

1902. No. 12. 
A petroleumra való kutatások állása a Magyar szent korona 

országaiban. (Budapest, 1907 márczius 1.) Magyar kir. Földtani Intézet 

Évkönyve. XVI. kötet. 6. füzet. 369—479. oldal. 

Der Stand der Petroleumschürfungen in den Lündern der 

ungarischen heiligen Krone. (Budapest, Márz 1907.) Übertragung des 

Verfassers aus dem ungarischen Original. Mitteilungen aus dem Jahrbuche 
der kgl. ungarischen Geologisehen Reichsanstalt. XVI. B. 6. Heft. Pag. 

409—539. 

BöckH János, T. RórH LAJOS és SCHAFARZIK FERENC. Javaslat a Krassó- 

Szörény megyei hegységek délibb részeinek elnevezése és felosztása tárgyá- 

ban. Földtani Közlöny XXIII. kötet. 9—10. füzet. 258—261. oldal. 

BöckH J., RórH L. und SCHAFARZIK F. Vorschlag betreffend die Benennung und 

Einteilung der südlicheren Teile der Gebirge des Komitates Krassó-Szörény. 

Földtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) Supplement. XXIII. B. 9—10. 

Heft. Pag. 291—293. 
A Magyarkirályi Földtanilntézet és ennek kiállítási tárgyai. 

Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából összeállította: BöckH 

JÁNOS és SZONTAGH TAMÁS. Magyar kir. Földtani Intézet az 1896. évi ezred- 

éves orsz. kiállítás geologiai alcsoportja. 

A Magyar korona országai területén mívelésben és feltáró- 

félben levő nemesfém, érc, vaskő, ásványszén, kősó és egyéb 

értékesíthető ásványok előfordulási helyei. A M. kir. Bánya- 
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kapitányságtól nyert hivatalos és egyéb adatok nyomán, bányakapitánysági 

kerületek szerint összeállították BöCKH JÁNOS és GESELL SÁNDOR. (Egy tér- 
képpel.) A Magyar kir. Földtani Intézet kiadványai. 

1898. Die in Betrieb stehenden und im Aufschlusse begrifífenen 

Lagerstütten von Edelmetallen, Erzen, Bisensteinen, Mineral- 

kohlen, Steinsalz und anderen nutzbaren Mineralien auf dem 

Territorium der Lünder der ungarisehen Krone. Nach den von 

den kgl. ung. Berghauptmannschaften erhaltenen ümtlichen und anderen Daten 

nach den Berghauptmannsehaítlichen Bezirken zusammengcestelt von JOHANN 

BöcCKH und ALEXANDER GESELL. Mit einer Karte. Publikationen der kgl. ung. 
Geologischen Anstalt.- 

1900. A Magyar királyi Földtani Intézet. DARÁNYI IGwsÁc, Földmívelésügyi 

M. k. Miniszter megbízásából írták BöckH JÁNOS és SZONTAGH TAMÁS. 

— Diekönigliech ungarische Geologische Anstalt. Im Auftrage des 

kgl. ung. Ackerbauministers IGNaz von DARÁNYI geschrieben von JOHANN 

BöCKH und THOMAS von SZONTAGH. 

B) TÉRKÉPEK. 

Tudvalevőleg a magyar királyi Földtani Intézet fennállásának első 

14 évében a Dunántúlt egészen felvette és térképezte. E nagy munkában BöücKH 
Jásos az 1868—1876. évek folytán 194 négyszügmérföldnyi terület geologiai fölvé- 

telével vett részt. Fölvételeit a következő lapok (mindig az 1: 144000 és mértékű 

speciális lapokat értve) foglalják magukban. 

1. Budapest vidéke: a G. 7. jelű osztálylapnak $/2-ed része (a keleti s 
részben északi szegély) — 15-36(] mérföld. 

2. Tata és Bicske vidéke: az F. 7. jelű osztálylapnak ?/-ed része (a dél- 

nyugati szegély) — 7-6S(0 mérföld. ú 

3. Sárvár-Jánosháza vidéke: a D. 8. jelű osztálylap egészen — 3456CI 
mérföld. 

4. Sümeg-Zalaegerszeg vidéke: D. 9. jelű osztálylap egészen 3456(1 

mértföld. 

5. Nagyvázsony-Tihany vidéke: az E. 9. jelű osztálylap (a délkeleti 

zeglet kivételével) csaknem egészen — 33-60L] mértföld. 

6. Pécs és Szekszárd vidéke: az F. 11. jelű osztálylapnak "/9-ed része 

(a déli és keleti részek) — 19:20(] mértföld. 

7. Mohács vidéke: az F. 12. jelű osztálylap !/9-ed része (az északnyugati 

sarok) — 384(]) mérföld. 

8. Légrád vidéke: a D. II. jelű osztálylap 9 -ed része (a délkeleti sarka) 

3840] mérföld. 
9. Belovár vidéke: a D. 12. jelű osztálylapnak magyarországi része a 

Dráva folyóig; a lapnak északkeleti sarka — mintegy Vö56(0 mértföld. 

10. Kaposvár és Bükkösd vidéke: az E. 11. jelű osztálylapnak ? s-ed 

része (déli harmada) — 10:52[] mérföld. 

11. Szigetvár vidéke: az E. 12. jelű osztálylapnak magyarországi a Dráva 

folyóig terjedő része, kereken mintegy 24-96(] mérföld. aA 

12. Magyaróvár vidéke: a D. 6. jelű osztálylap északnyugati részén, 

Nezsider, Parendorf, Bruck és Gátha környékét, kereken 4í] mérföld. 

Két nyáron résztvett a dunáninneni részek geologiai felvételében is, a midőn 

a wieni geologiai intézethez volt beosztva. Ez alkalommal 1865-ben, a É 
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13. Vácz vidéke: G. 6. jelű osztálylapon Szirák, Buják, Heseg és Heren- 

csény nógrádvármegyei helységek környékét térképezte. 

14. Fülek-Putnok-Pétervásár: a H. 5. 
15. Gyöngyös-Kápolna Eger: H. 6. 

16. Miskolc-Szikszó-Ónod: I. 6.; vidékét magukba foglaló osztály- 

lapokat 1866-ban SracHE GuiIpo geologussal közösen térképezte. 

17. Az eddig felsoroltakon és kiadott térképközléseken kívül Böckn 1877-től 

fogva 1890-ig a Krassó-Szörény vármegyei középhegységben, Bozovics, Berszászka- 

Ogradina, Fehértemplom, Szászkabánya és Ómoldova vidékét" magában foglaló 

négy 1: 75,000-es osztálylapon mintegy 246] mérföldet vett föl. 

Ezek a felvételek azonban még nem jelentek meg. 

BöckH Jáwsos tehát Magyarország különböző részén mintegy 230 négyszög- 

mérföldet vett föl részletesen és térképezett is geologiailag. Irodalmi működésének 

ezek a geologiai térképezések igen lényeges részét képezik. 

BÖCKH JÁNOS TEMETÉSE. 

Említettük, hogy NaGysugr Böcgem Jáwsos 1909 május hó 10-én reggel 

6 órakor váratlanul hunyt el, szerető felesége karjaiban. A Földtani Intézet 

igazgatóságának és tagjainak óhajára azonban ravatalát a m. kir. Földtani 

Intézet lépcsőházában állítottuk fel. Temetése 12-én volt, a melyen dr. DARÁNYI 

Igwsác akkori m. kir, földmívelésügyi miniszter, MEzőssY BÉLA államtitkár, 

valamint a megboldogult számos ismerőse, tisztelője és barátja jelent meg. 

A római katolikus egyházi szertartás végeztével a búcsúztatók sorát a m. kir. 

Földtani Intézet megbizásából dr. SzosxracH Tamás aligazgató a következő 

beszéddel nyitotta meg : 

Mélyen tisztelt Gyászoló Gyülekezet ! 

BöckH Jásos nemesen érző szíve már kihült, a fáradhatatlanul dolgozó agy 

örökre megpihent. Váratlanul olyan igen hirtelen szakította el tőlünk a halál! 

Negyven éves kitűnő munkálkodása fényes eredményeinek színhelyén válunk el 

tőle másodszor, mostan már örökre. Mindegyikünk tudja, hogy milyen igaz szere- 

tettel, valódi hivatással mívelte választott tudományát; milyen rajongó szeretettel, 

odaadással kutatta hegyeink, völgyeink és síkságaink rejtelmes és szövevényes tör- 

ténetét. Érdemeit minek is sorolnám fel. Erről a Magyarföld e kincsesháza gyarló 

szózatomnál jobban, fényesebben tanuskodik. Sok küzdelemmel, de szívós kitartás- 

sal építette fel 40 év alatt azt, a mit már ma a m. kir. Földtani Intézet munkás- 

ságában felmutathat, a mi hajléka is. Mint hazafi, mint családfő, mint tudós, mint 

hivatalnok, mint barát és mint ember, mindig fényesen megállotta helyét. Család- 

ját nagyon szerette, de mindjárt kedvesei mellett állott ez az intézet és állottunk 

mi is. Mindnyájunknál azonban jobban szerette hazáját, mert nemes életének java 

részét, egész erejét és tudását, önzetlenül, becsületesen neki szentelte! Elköltözött 

szeretett Mesterünk szelleme! Nem abban a hideg márványlapban vagy te meg- 

örökítve, hanem a te önzetlen nemes munkálkodásodban, a te alkotásaidban és 

mindnyájunk tisztelő, hálásan szerető szívében. Ime a te alkotásod boltívei alatt 

búcsúzunk el tőled, távollevő munkatársaink nevében is. Te reád emlékezve foga- 

dalmat teszünk, hogy a te nemes, hazafias munkálkodásod örökét, szerény erőnkhöz 

mérten hűségesen fogjuk őrizni, gondozni és fejleszteni. Nekem mint egyik régi 

munkatársadnak jutott az a nagyon fájó és nehéz feladat, hogy Tőled e helyen 
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mindnyájunk nevében búcsút vegyek. Isten veled! Áldás és szeretet kícérje 
emlékedet ! [ j 

Majd dr. Kocn Awsrar a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke a társulat 

nevében a következőket mondotta : 

Felejthetetlen Tagtársunk! Mint a Magyarhoni Földt. Társulat ezidei elnöké- 

nek, nekem jutott a szomorú föladat, hogy Hozzád társulatunk nevében a végső 

búcsúszót intézzem. Vegyes érzelmekkel idézem vissza emlékezetembe az 1869. évi 

május havát, a mikor mint a megalapított m. kir. Földtani Intézet első geologusai 

együtt jártuk be kutatva Vértes erdős magaslatait és megtanultam ismerni szak- 

tudományunk iránt való nemes lelkesedésedet, a földtani kutatásokban való kiváló 

buzgóságodat és jártasságodat és élveztem először szíves barátságodnak melegítő 

hatását, a melyek most íme, nagy bánatunkra Veled együtt sírba szállanak. 1872-ben 

Társulatunk szerény keretében mint titkártársadat ismét közös munkára a társulat 

ügyeinek vezetésére és a sFöldtani Közlönys II. évfolyamának szerkesztésére 
hozott bennünket össze a jó sors, hogy azután főképen a m. kir. Földtani Intézet- 

nek szenteljed kiváló munkaerődet és tehetségedet, melyekkel hosszú, becsületes 

munka árán ez új állami intézetünket fejlődésének mai magas fokára emelned 

sikerült. E mellett azonban nem szüntél meg szerény társulatunk ügyeit tovább is 

hathatósan előmozdítani, sok éven át mint buzgó választmányi tagja, azután nagy 

elnökünk: néhai SzazBó Józser tanár mellett mint elnöktárs és 1894-ben bekövetke- 

zett halála után 1901-ig mint elnöke Te voltál társulatunknak egyik vezére és fő- 

támasza, úgy, hogy visszavonulásod után örök hálára kötelezett társulatunk a 

SzaBó JózsEr-emlékéremmel és a tiszteleti tagsággal méltán kitüntethetett Tége- 
det, mert erre valóban rendkívüli érdemeket szereztél volt. 

A nagy útra, melyre most indulsz, elkísér társulatunk örök hálája, tagjainak 

osztatlan elismerése, őszinte tisztelete és szeretete, amelyekkel áldásos életedben 

mindnyájan szívből adóztunk Neked. Múlandó tested békén pihenjen az Általad 

annyira szeretett és tanulmányozott anyaföld ölében; szellemed és emléked közöt- 

tünk fog maradni és tovább öröklődni, a meddig a hazai geologiának művelője 

lesz. Isten Hozzád drága Halott! Legyen áldott emléked ! 

Végül dr. Lóczy LaJos tudományegyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Föld- 

tani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia ésa Magyar 

Földrajzi Társulat képviseletében a következő beszédben búcsúzott el a 

megboldogulttól : 

Megrendülve állok e ravatal előtt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 

és a Magyar Földrajzi Társaság nevében búcsúszót intézzek BöckH JÁnos kihült 

földi maradványaihoz és elköltözött egyéniségéhez. 

Hosszú évek tisztelete és szeretete, ifjúságom kezdetétől fűzött engem hozzá ; 

régtől fogva munkatársa is valék és utóbb hazánk egyik nagy és remek vidékének 

tanulmányozásában, a Balatonmellék kutatásában legszorosabb követője lettem. 

Elhunyt szeretett társunk és Széniorunk! Váratlan halálod megdöbbenéssel sújtott 

mindnyájunkat, magyar geológusokat; hiszen friss szellemedtől, tiszta itéletedtől, 

nagy tudásodtól és erős munkabírásodtól még annyit vártunk. A Magyar Földrajzi 

Társaság balatoni monografiájának volt szentelve utolsó napjaid munkássága, ebbe 

a nagy munkába írt értekezésed befejezése közben hullott ki a toll a kezedből. 

Hálás érzülettel búcsúzok el tehát a Magyar Földrajzi Társaság nevében is. Aka- 

démiánknak harminchárom év óta volt érdemes tagja a math. és természettudo- 

mányi osztály keretében. Hivatásának nagy feladatai: egy országos tudományos és 
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gyakorlatilag jelentős intézetnek fejlesztése, otthonának megalapítása töltötték be 

BöckH JÁwos életének nagy részét. Ezeket a feladatokat fényesen megoldotta. A m. 

kir. Földtani Intézet palotája, múzeuma, munkaköre elismert kiválóságúvá lett veze- 

tése alatt az egész földkerekségen. Akadémiánk szapora munkásai között nem sze- 

repelhetett, mert hiszen a Földtani Intézet fejlesztése kötötte le minden idegszálát. 

Ebből a központból azonban a magyar haza összes hegységeit, rónaságait, az altalaj 

felismerhető titkait ritka buzgalommal vizsgálta egy hosszú emberöltőn keresztül 

és klasszikus munkákkal ajándékozta meg nemcsak a magyar tudományos irodal- 

mat, hanem a világirodalmat is. A Bakony déli részének, a Pécsi hegységnek 

geológiai leírása, a Krassó-Szörény vármegyei hegységek geológiai felvétele, melyet 

kitünő munkatársaival nem régen fejezett be, a magyarországi petroleumtelepekről 

írt tanulmánya mindenkorra maradandó kincsei a magyar tudományos munkának. 

Szeretett társunk! Szellemedtől nem búcsúzom el, szeretetünktől, kegyele- 

tünktől környezve közöttünk marad az, hogy a tudományodat művelő utódokat 

vezesse, irányítsa és buzdítsa. Kedves jó BöckH János Bátyánk! az önzetlenség, a 

becsületesség mintaképe, a magyar geológusok dísze! Vidd magaddal utolsó utadra 

mindnyájunk háláját, köszönetét irántunk mindig tápláit jóságodért, szeretetedért 

és mindazért, a mit hazánk földjének megismertetésére cselekedtél. Nyugodjál 

békében, Isten veled, Isten veled! 

A gyászoló közönség nagyrésze azután kikísérte BőcgH János koporsóját 

a székesfővárosi központi temetőbe, a hol a városi tanács felajánlotta dísz- 

helyen borult porhüvelyére az anyaföld sírdombja. 

NaGyYsuRI BöcgH János elhunytával, a Magyarhoni Földtani Társulat 

elnökségéhez a következő részvétek érkeztek : Budapesti kir. Magyar Tudomány- 

egyetem Tanácsa; Magyar kir. József-műegyetem Tanácsa; Kolozsvári m. kir. 

Ferenc József Tudományegyetem Tanácsa; Institutul Geologic al Rumaniei 

Bucuresti; Comité (Géologigue de Russie St.-Petersbourg Igazgatósága ; 

Geologische Gesellschaft in Wien; K. K. Geographische Gesellschaft in Wien ; 

Deutscher Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein für Böhmen cLotos,, 

Prag ; Die Offiziere und Beamten des k. u. k. Militárgeographisechen Institutes 

in Wien; II Presidente del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Palermo ; 

Dr. Guido Stache Görz; V. Uhlig Wien; Beocsini cementgyár unió-részvény- 

társaság ; Teschler György Körmöcbánya; Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási 

társaság forgalmi igazgatósága Budapest; Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási 

társaság bányaigazgatósága Pécs; Esztergom-Szászvári köszénbánya részvény- 

társaság Budapest; Felsőmagyarországi Bánya- és Kohóműrészvényvtársaság 

Budapest; Franklin-Társulat Budapest; Magyar kir. állami vasgyárak köz- 

ponti igazgatósága Budapest; Magyar Siemens-Schuckert Művek villamossági 

részvénytársaság Budapest; Magyar Petroleum-ipar Részvénytársaság Buda- 

pest; Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület Budapest; Salgótarjáni kő- 

szénbánya részvénytársulat Budapest. 

A napilapokon kívül, bővebben megemlékeztek az elhunytról : 

PaPPp KáRonY dr. A Bánya, II. évf. 20. számában; PárrY MóR dr. a 

Bányászati és Kohászati Lapok 42. évf. 11. számában ; a Jó Szeren- 

csét II. évf. 33. számában; Papp KáRoLry dr. a Vasárnapi Ujság 56. évf. 

23. számában; TELEGDI Róru LaJosa Verhandlungen der k. k. geologi- 

schen Reichsanstalt 1909. évi 8. számában; a Magyar Vas- és Gép- 



28 Dr SZONTAGH TAMÁS 

ujság XXVII. évf. 14. számában; Dr. G. 8. a Természettudományi 
Közlöny 1909. évf. 11. számában; továbbá Papp KáRorY dr. a Földtani 

Közlöny XXXIX. kötetének 545—546. oldalain. ; 

Végül ide iktatjuk egy magyar élclap (Borszem Jankó 1909. évi 

20. sz.) komoly és hangulatos megemlékezését : 

Német névvel, magyar szívvel 

Nagy HANTEEN nyomába lépve, 

Te a magyar tudománynak 

Egy új ágát hoztad létre. 

De csak, hogy ime megtértél, 

Te is közanyánk ölébe: 

Most tudod meg a nagy titkot, 

Mit rejt a magyar föld méhe. 



EMLÉKBESZÉD 

GÜLL VILMOS TÁRSULATUNK MÁSODTITKÁRA FELETT. 

(1876—1909.) 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1910. évi február hó 10-iki közgyűlésén tartotta : 

Timkó IMRE m. kir. osztálygeológus. 

(Arcképpel.) 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Meggyújtva az emlékezés fák- 

lyáját, bepillantást nyertünk az imént Társulatunk egy kiválóan érdemes 

tiszteleti tagjának, — hosszú időn át elnökének — tevékeny életébe. S ha 

szomorúsággal emlékeztünk meg elvesztéséről annak, aki a természetnek 

rendes menete szerint tisztes életkor határáig, szellemi tehetségének 

teljességét szabadon kifejthette, érvényesíthette; mennyivel szomorúbb s 

lehangolóbb a kegyeletnek az az adója, a melylyel társulatunk egy fiatal, 

buzgó tagja emlékének tartozunk, akit a sors kegyetlen szeszélye — 

miután a sok küzdelem után végre tehetségének megfelelő munkakör- 

höz jutott — még sokat igérő tevékenysége küszöbén körünkből 

kiragadott. Kegyeletes szívvel idézzük fel emlékét ezen a helyen GÜLL 

Virmosnak, Társulatunk fáradhatatlan másodtitkárának, aki mult évi 

közgyűlésünk alkalmával itt ült még közöttünk ifjú hévvel s pezsgő 

munkakedvvel vevén részt a Magyarhoni Földtani Társulat munkás életé- 

ben. Gondoljunk vissza reá oly szeretettel, amilyennel ő intézni segí- 

tette s a milyen buzgalommal törekedett felvirágoztatni kis hatásköré- 

ben is Társulatunk ügyeit. 

Egy fiatal élet hirtelen kilobbanása mély részvétet vált ki minden érző 

ember szivében ; bánatot, szomorúságot, fájdalmat azokéban, kik az elhunyt- 

ban fáradhatatlan, önzetlen munkatársat, szerető barátot vesztettek. 

Néhány hónapja, hogy megrendülve állottuk körül ravatalát, elbucsuzva 

örökre tőle, de az idő korántsem volt elegendő arra, hogy bánatunk 

megenyhüljön s megnyugvás és megengesztelődés szálljon a szivünkbe 

a halállal szemben, amely őt oly váratlanul ragadta el tőlünk. Újra meg 

újra megszólal lelkünkben a kérdés, miért kellett elvesztenünk őt oly 

korán? Miért kellett eltemetnünk vele annyi reményt, miért nem nyúl- 
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tak évei addig, míg nehéz küzdelmek árán kivívott pályáján munkájá- 
nak, sikereinek gyümölcsét is élvezhette volna? Ha a tisztes öregkor 

határán oltja ki a sors éltünk mécsét, ott a természet rendjén még 

okunk van megnyugodni, de alig találunk okot a megnyugvágsra itt. 

A kegyetlen sors elleni rezignációnkat, kínzó kétségünket csak az eny- 

híti némikép, hogy a mit elköltözött barátunk rövid földi pályája alatt 

tett, munkált, alkotott, az mind szép, jó, nemes volt s arra való, hogy 

alakját tiszta fényességben szivünkbe vésve megőrizzük. Engem tizen- 

négy éves ismeretség s ugyanannyi éves barátság kötött GÜLL VILMOS- 

hoz, aki előzékenységével, becsületes jó szivével rajtam kívül is sok 

barátot szerzett. 

A geológiai kutatás terére 1900-ban lépett, mint 24 éves ifjú. 

Erős és türelmes akaratát, itéletének nyugodt biztosságát, elméjének 

érettségét s egész egyéniségének teljes kiforrottságát — amely rende- 

sen csak gazdag élettapasztalatoknak köszönhető —  megcsodáltuk az 

ifjúban. Hogy és honnan lépett a fiatal kezdő, mint egész ember az 

életbe, gyermek- és ifjúkorából néhány adattal kivánom megvilágítani. 

GÜLL Virmos 1876. évi október hó 22-én született Pozsonyban. 

Édesatyját egész kis korában elvesztvén, már úgyszólván gyermekévei- 

ben nehezednek rá az önfentartás gondjai. Német anyanyelve dacára 

már az elemi iskolában elsajátítja teljesen a magyar nyelvet úgy, hogy 

mint 13 éves harmadik reáliskolás tanulót őt ajánlják tanárai egy ezre- 

des fiának a magyar nyelvben való oktatására. Mint a pozsonyi főreál- 

iskola tanulója diákéveiben órák adásával tartja fenn magát; még vaká- 

cióit is üdülés és szórakozás helyett a pozsonyi törvényszék telekkönyvi 

hivatalában erős munkában tölti, ahol Perőcz GáBoR törvényszéki elnök 

juttat neki szerény jövedelmet, annak elismeréseül, hogy fiát kiváló 

sikerrel tanította. Elvégezvén Pozsonyban középiskoláit, a pesti tudomány- 

egyetemen a bölcsészeti fakultás természetrajz-kémiai szakcsoportjára 

iratkozik be s az önfentartás nehéz munkája folytatódik itt. Az élet- 

küzdelem korán férfiassá edzette a gyermeklelket; mert a sors a játszó 

gyermekkorból neki bizony majdnem semmit sem juttatott. A munká- 

ban kellett keresni, mint láttuk, fentartóját, örömét, szórakozását. Mily 

keserű sorsa ez egy gyermek és ifjú léleknek, mikor az élet gondtalan 

élvezetének öröme helyett a becsületes szegénység jut csak osztályrészül, 

mely nem kér, hanem kemény munkával küzdi ki nemcsak mindennapi 

kenyerét, de tudományát is, amelylyel hazájának óhajt szolgálni. El- 

végezvén egyetemi tanulmányait, a budapesti V. ker. főreáliskolában 

látjuk, mint tanárt működni. Ebben az időben megnősült, nőül vevén 

1899-ben MÁJER REGiwsa úrhölgyet. A családi tűzhely vonzotta lelkét, 

hogy abban megpihenjen, kárpótlást leljen gyermek és ifjú évei küzdel- 

meiért. 1901-ben született TiBoR s 1908-ban Vitma gyermekük. 
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Az 1900. év október havában DARÁNYI IGNÁác földmívelésügyi minisz- 

ter a m. kir. Földtani Intézethez geológussá nevezte ki. E minőségében 

mindjárt kezdetben egy évet töltött a magyaróvári gazdasági akadémián, 
mint vendéghallgató, hol néhai CSERHÁTY SÁNDOR és dr. KossuTÁNY TAMÁS 

tanárok laboratoriumaiban talajismereti buvárkodást folytatott. Az 1901-ik 

év nyarán már részt vesz az országos geológiai felvételekben, még pe- 

dig kezdetben dr. PáLrY MóR oldala mellett Offenbánya, Muncsel, Lupsa, 

Mogos vidékén, majd TRErirz PéÉrER társaságában Dunavecse környékén. 

Mint az agrogeologiai osztály tagja ebben az évben már önállóan 

dolgozott Szalkszentmárton vidékén, melyről szóló munkáját 1902-ben 

közli sAgrogeológiai jegyzetek Dömsöd és Tass vidékéről s 

a Csepelsziget déli részérőls címmel a Földtani Intézet 1902-iki 

Évi Jelentése. Az 1903-ik év nyarán folytatja felvételi munkálatait a 

Nagy-Magyar-Alföldön. Vizsgálati eredményei sAgrogeológiai jegy- 
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zetek Kunszentmiklós és Alsódabas vidékérőls címen jelen- 

nek meg 1904-ben. Ezt követik 1905-ben vAz Öreg Duna mentérőls; 
1906-ban A Duna jobbpartjáról és Ujhartyán vidékéről; 

1907-ben elrsa, Czegléd és Örkény közötti területrőls; továbbá 

Nagykőrös, Lajosmizse és Tatárszentgyörgy közötti terü- 

letrőls a Földtani Intézet Évi Jelentéseiben megjelent munkái. Kéz- 

iratban maradt az 1908. évi felvételeinek eredményeit összegező sAgro- 

geológiai jegyzetek Baracspuszta, Ladánybene és Tatár- 

szentgyörgy vidékéről című munkája, továbbá jegyzetekben hagyta 

reánk utolsó, 1909. évi országos felvételi munkáját a Sebes-Körös 

völgyének talajviszonyairóli. Munkái német nyelven is meg- 

jelentek a Jahresberichte der kgl. ungar. geologischen Anstalt 1905— 

1908-iki köteteiben. Ezek mindegyikében -értékes geológiai s talajisme- 

reti megfigyelési adatok vannak lefektetve. Ezeket az adatokat mind- 

azok, kik Alföldünk fölötte változatos talajviszonyaival, nem egyszerű 8 

még korántsem teljesen tisztázott geológiájával foglalkoznak, kellő ér- 

téke szerint fogják becsülni. 1902-ben Lirra AURÉL és társaságomban 

részt vett az Ecsedi láp agrogeológiai felvételében, melyről szóló munka 

"Az Ecsedi láp agrogeológiai viszonyais címen 1905-ben a 

Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve XIV. kötetében jelent meg, 

németül pedig ceÜber die agrogeologisehen Verhültnisse des 

Ecsedi Lápv címen a Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kel. Ung. 

Geolog. Anstalt XIV. Band. 5. füzetében, 1906-ban. 
Fáradságot nem ismerő buzgó munkatársunk volt ebben a közös 

vállalkozásunkban is úgy kint a felvételeken, mint bent a laboratoriumi 

munkánál. Figyelemreméltó cikke jelent meg a Földtani Közlöny XXXV. 

kötetében 1905-ben A talaj alkotó részeinek csoportosításáról, 
a melyben Atterberg Albert svéd pedologusnak munkálata nyomán hazai 

talajaink fizikai elemeit amazével egybevetve csoportosítja. Az 1907-ik 

év telén rövid idei külföldi tanulmányuton volt, a mikor is Bécs, Prága, 

Möckern, Halle, Berlin geológiai- és gazdasági muzeumait és talajisme- 

reti laboratoriumait tanulmányozta. Nagy örömmel és lelkesedéssel indult 

utjára, amelyről jelentésében a többek között így emlékezik meg: 

scKözvetlenül átérzem az ilyen kiküldetés nagy hasznát, mert hisz a 

közvetlen szemlélés hatása alatt nemcsak a látókör tágul, hanem az 

itélő képesség is nagyban fokozódik. Két olyan tényező nyer tehát tápot, 

amelyek nemcsak a személyre, hanem az intézményre is nagyfontos- 

ságuak.v 

Munkásságának jelentős részét tette a Földtani Intézet összes ki- 

adványai, továbbá a Földtani Közlöny németnyelvü részének szer- 

kesztése. Fáradhatatlan volt az a buzgalom, amelylyel e reá. bizott 

terhes munkát végezte. Fordításaiban nem a lélek nélküli egyszerű át- 
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ültetés volt irányelve, hanem igyekezett a legklasszikusabb német nyel- 

ven visszaadni a magyar szerzők munkáit. Ez irányban való fáradozását 

és sikereit a külföldiek számos esetben elismeréssel honorálták. Hazai 

szerzők geológiai munkáinak buzgó ismertetője volt KEILHAcKk Zentral- 

blattjában s úgy a magyar, mint a német geológiai munkáknak Köz- 

lönyünkben. Társulatunk ügyét úgy titkársága idején, mint azelőtt 

mindig szívén viselte. Gondosan gyűjtötte a tagokat, lelkesen toborzott 

hiveket társulatunk szellemi .s anyagi ereje gyarapítására. Tevékeny 

részt vett az elmult év tavaszán a Budapesten ülésező Első Nemzetközi 

Agrogeológiai Konferencia előkészítése és rendezésében, a melynek egy- 

szersmind egyik agilis jegyzője volt. Lelkesedéssel nyujtott segédkezet e 

konferencia munkálatainak szerkesztésére, amely munkálatokban jelent 

meg utolsó dolgozata, a konferencián tartotl előadása: Über die Dar- 

stellungsmethoden agrogeologiseher Übersiehts und $§pe- 

zialkarten címmel. 

A sokoldalú fáradhatatlan munkásság közepett pihenőt kis családi 

fészkében keresett. Rajongásig szeretett családja körében kárpótlást 

talált sok nélkülözéssel és küzdelemmel teli gyermek és ifjú éveiért; 

erőt és kitartást férfkora munkálkodásához. Szerető . gonddal tervezgette 

gyermekeinek nevelését. Jólétet és boldogságot akart biztosítani nekik, 

hogy ne érezzék $oha a sors mostohaságát, az élet keserüségét, amiből 

neki gyermekéveiben annyi jutott. A szerető férj, gondos jó apa ter- 

vezgetéseit keresztül huzta a kegyetlen végzet. 

A mult év november hó 14.-én még örömmel vette körül kisded 

családja, szeretettel becézte kicsi gyermekeit, jókedvvel dolgozott, derült 

arccal járt közöttünk s másnap november hó 15.-én reggel könnyező 

szemmel álltunk halottas ágya "mellett. Nemesen érző becsületes jó 

szíve megszünt dobogni. Mélységes bánattal kisértük sírjába, átérezve 

veszteségünk nagyságát! Munkás ideális célok felé törekvő fiatal élet 

lett benne a halál áldozata. 

Társulatunk nevében dr. KocH ANTAL elnökünk bucsuztatta el ha- 

lottunkat, mint a Magyarhoni Földtani Társulat szorgalmas buzgó és 

fáradhatatlan másodtitkárát; Papp KÁROLY dr. osztálygeológus pedig a 

szeretett kartársnak mondott utolsó istenhozzádot. 

Egy szép jövő szállt vele sírba ; mert aki önbirálattal, öntudatosan, 

képességeinek tiszta felismerésében — távol minden nagyzástól — 

higgadtan és józanul munkálkodott fiatal korában : abban egy szép jövő 

zálogát birhatjuk. Saját erejét tárgyilagosan meg tudta itélni s szerényen 

minden önhittség nélkül is hozzá járult ereje és legjobb tudása szerint 

a hazai geológiai — speciálisabban a talajismereti tudomány szinvona- 

lának emeléséhez. Nem kivánkozott előre a nagyok közé soha, az úttörők. 

útjelzők sorába sem, hanem a másod, harmadsorba vagy még hátrább 
a 
2 Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 
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csupán, de abban a sorban derekasan megállta helyét. Minden megbi- 
zatásában szorgalmas, lelkes, okos tudott lenni. Nem egyes műveivel, 

mint inkább szereplése egészével szerzett érdemet megemlékezésünkre. 

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint buzgó másodtitkárának 

megfogja őrizni emlékét épp úgy, mint mindazok, akik őt megismerve 

szeretni, tisztelni és becsülni tudták. Pályafutása rövid — ifjúsága 

rögös, göröngyös út volt, férfikora a családi boldogság rózsás útja, a 

mely fájdalom korán, nagyon gyorsan megszakadt. Emléke maradjon 

közöttünk ! 
x 

A Magyarhoni Földtani Társulat az elhunyt emlékének, a jegy- 

zőkönyv tanusága szerint, a következőképpen adózott : 

"Az 1909 december hó 1-én tartott ülésén, dr. Kocn ANTAL egyetemi tanár, 

társulati elnök megnyitván a szakülést, mély megilletődéssel és őszinte fájda- 

lommal bejelenti azt a nagy veszteséget, mely társulatunkat, tiz éven át volt mun- 

kás tagjának és három éven keresztül buzgó másodtitkárának, GÜLL ViLmos m. kir 

agrogeológus urnak folyó évi november hó 15-én történt váratlan halálával érte: 

Mivel az elhunytnak kedves barátja és tiszttársa Timkó IMRE tagtársunk méltón 

meg fog emlékezni az elhunytnak élete folyásáról és tndományos működéséről, 

csak azt kivánom itt még bejelenteni, hogy ezen gyászeset alkalmából társulatunk 

is sietett az elhunytnak szelleme iránti háláját és kegyeletét leróni, a midőn : 

1. nagy számmal megjelentek társulatunk tagjai az elhunytnak ravatalánál; 

2. társulatunk nevében is gyászjelentést adtunk ki; 3. koszorut helyeztünk el az 

elhunytnak ravatalára; 4. elnöki minőségemben a végbucsun néhány szavát intéz- 

tem az elhunyt drága tiszttárs szelleméhez és 5. az elhunyt busan visszamaradt 

családtagjainak mély részvétünket kifejeztük. 

Kérem az Elnökségnek emez intézkedéseit szives tudomásul venni. A szakülés 

az elmondottakat szomoru tudomásul veszi. 

A megboldogult özvegyéhez : szül. MaJER REGrsához a gyászeset alkal- 

mából Dagányri IGvác m. kir. földmivelésügyi miniszter ő excellenciája, társula- 

tunk tiszteletbeli tagja részvétiratot intézett és a temetésen is képviseltette 

magát. A m. kir. Földtani Intézet stefánia-uti palotáján három napig lengette 

az őszi szél a gyászlobogót. Temetése 1909 november hó 17-én d. u. 4. órakor 
volt a rákoskereszturi uj temető halottas házából. A végtisztességen megje- 

lentek a m. kir. Földtani Intézet összes tagjai s alkalmazottai IGLÓI SZONTAGH 

Tamás dr. királyi tanácsos aligazgató vezetésével, minthogy Lóczy Lasos dr. 

egyetemi tanár, intézeti igazgató ekkortájt Londonban időzött. Azonkívül ott 

voltak a Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége s választmánya, továbbá a 

Természettudományi Társulat számos tagja, és az elhunytnak igen sok tisz- 

telője. A katolikus egyházi szertartás végeztével dr. KocH AwraL társulatunk 

elnöke a következő szavakkal bucsuztatta el a megboldogultat : 

Drága Halott! Szomoru érzelmekkel lépek bus ravatalod elé, hogy a 

Magyarhoni Földtani Társulat nevében a végbucsu néhány szavát intézzem elköl- 

tözött szellemedhez. Áldásdus életedben, mely sajnos oly hamar megszakadt, mint 
társulatunk tagja és közel három évig volt másodtitkára, oly buzgalommal és 
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szép sikerrel szolgáltad annak ügyeit, hogy lehetetlen mély hálával meg nem em- 

lékeznünk ezen kiváló működésedről is. Hálás elismerésünket vidd magaddal sirodba ; 

drága emlékedet hiven megfogjuk őrizni Társulatunk kebelében is! Derék volt 

tiszttársunk! Isten veled! 

A m. kir. Földtani Intézet nevében dr. ParPpP KáRorxY m. kir. osztály- 

geológus a következőképen bucsuztatta el boldogult kartársunkat : 

Gyászoló Gyülekezet! Küzdelem az élet, nyugvás a halál! E koporsó födele 
küzdelemteljes életet,sok szép reményt és örömet zárt le. Mert aki e koporsóban 
immáron örök álmát alussza, életében a munkából bőven kivette a részét, hirnév- 

hez is jutott s férfikora hajnalán a boldogságban is volt része. De miként a ván- 

dormadarat a zord idő más hazába üzi, úgy üzött Téged is drága Barátom a sors 

ádáz keze a tulvilági hazába. Nagyon is korán csapott le Rád a zord idő fagyos 

szele, hisz fészkedet alig hogy felépítetted, kicsinyeidet még szárnyra sem bocsát- 

hattad, s már is eltávoztál közülünk. Pedig mi, bánatos tiszttársaid, még sok szép 

reményt füztünk munkásságodhoz. 
Gyászoló Gyülekezet ! Alig kilenc éve, hogy GÜLL ViLmos a m. kir. Földtani 

Intézet agrogeológiai osztályába belépett, de ez alatt a kilenc év alatt fáradhatatlan 

munkásságával valamennyiünk tiszteletét és becsülését kivivta. Az országos agro- 

geológiai felvételekben szorgalommal vett részt s úttörő munkái az Öreg Duna 

mentéről, a Duna—Tisza közének löszdombjairól és futóhomok 

buckáiról tisztes nevet biztosítanak neki mindenkoron a magyar geológiai iro- 

dalomban. Alig pár hete, hogy a külső munkálatokból, az Aradvidéki sikságról 

megérkezett s szükebbkörü kartársaival nagyratörő terveket szőtt a Nagy Magyar- 

Alföld talajviszonyaink földerítéséről. S ime mind ezt a sok szép tervet megakasz- 

totta most az a rejtélyes mélység, aminek a neve: Halál. 

Mindenható Uristen! Aki a tudós lángelméje előtt ép olyan elérhetetlen ma- 

gasságban vagy, mint a tanulatlan ember értelme fölött, aki életet és halált osz- 
togatsz szegénynek és gazdagnak egyaránt: tekints alá magas trónusodról s adj 

nyugodalmat e koporsó csendes lakójának, de adj enyhülést és vigasztalást itt maradt 

övéinek, a gyászba borult özvegynek és a kis árváknak. 

Elköltözött Barátom és Tiszttársam! Te immár az örökkévalóság hazájában 

vagy, a hol sem földi küzdelem, sem emberi hiuság, sem öröm, sem fájdalom 

többé nem háborgatnak; de mi itt maradtak, a kik tovább járjuk az élet útját, 

szomoruan álljuk körül koporsódat s fájó szívvel bocsátunk utolsó utadra. Szavamat 

ugyan már nem hallod, de azért mégis bucsuszót mondok Neked a Földtani Intézet 

összes tagjai és személyzete nevében: Kedves Kartársunk, GÜLL VILMOS, 

Isten Veled! 
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(1.) Elóadások Frdély morfológiájáról és geológiájáról. A Magyar 

Földrajzi Társaságban februárius hó folyamán két érdekes elő- 

adást hallottunk, amelyek igen szépen egészítették ki egymást. Az 

egyik előadást dr. SaAwicki LyuDoMIR lovag tartotta Erdély morfolo- 
giájáról, a másikat Gaár Isrván dr. tanár a Marosvölgy geológiá- 

járól. Ezen előadások lényegét a következőkben foglalhatjuk össze. 

I. Dr. Sawrcki LyupomIiR lengyel tudós, a ki Dawis MoRRIS WILLIAM 

amerikai geografus egyik legkitünőbb tanítványa, csaknem öt esztendeje ku- 

tatja a Kárpátokat. Ez idő alatt beutazta hazánk legtöbb hegységét és CHoL- 

voxky JEső kolozsvári egyetemi tanár társaságában hónapokon át tanulmányozta 

az Erdélyrészi Medencét és a környező hegységeket. A februárius hó 17-én 

tartott előadásában morfologiai tanulmányainak eredményeként kimutatja, 

hogy Erdély öt izben emelkedett s ezeknek az emelkedéseknek nyoma a régi 

kavicslerakodásokban, völgyfenék maradványokban és a lekopott hegységek 

félsikságaiban még ma is világosan felismerhető. Az erdélyrészi hegységek 

oldalain, így az Arad-hegyalja peremén négy terraszt világosan meg lehet 

különböztetni, az I. 70 m.; a II. 120—135 m., a III. 170 m. és aIV. terrasz 

245 méter magasan van az Alföld fölött. Sorra vette az előadó a Maros völ- 

gyét, a Bihari,s Gyulai havasokat, az Erdélyrészi halomvidéket, a Hargitát, a 

Csiki és Gyergyói Medencéket, sok tekintetben új nézőpontokkal világítva meg 
Kelet-Magyarország földrajzi alakulását. 

SawIckI előadásához CHorwoxkx Jenő tanár hosszasabban szólott, kiemelve, 

hogy Erdélyre még nagyon sok geomorfológiai kutatás vár. Vázolja a Keleti 

Kárpátok tektonikai szerkezetét, a 4 északdéli irányu vonulatot s az ezeket 

keresztező keletnyugoti csapásu Fogarasi-havasokat, a melyeken az erozió 

sajátságos komplikációt idézett elő. Majd a Mezőség hidrográfiáját ecseteli, 

hangsulyozva, hogy az itt levő tavak mind mesterségesen duzzaszt- 

vák föl. CHorwsoky tanárnak ez a kedvenc témája talán kissé tulzott, mert 

valószínünek látszik az, hogy a csekély esésü patakok helyenkint maguktól is 

elposványosodtak, illetőleg, hogy apró tócsák és pocsolyák sorozatából is ki- 

alakulhatott a mai völgyrendszer. A mezőségi palák természete ugyanis olyan, 

hogy már eleve is nagyon alkalmas tócsák képződésére. A Mezőségen számos 
apró tócsa ösmeretes, a melyek csuszamlásos helyeken maguktól képződtek. 

Az ember tehát csak elősegítette a természet utmutatását akkor, a mikor egyes 

nagyobb völgyeket elgátolva, vizüket tavakká duzzasztotta. 

Sawicki előadásához azután SCHAFARZIK FERENc dr. társulatunk elnöke 

is hozzászólott, főkép a kavicsterraszok kérdésében. Z 
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Végül Lóczy LasJos dr. a Magyar Földrajzi Társaság elnöke szólalt föl. 

Igen érdekesnek találja a hallott fejtegetéseket, különösen ő, a ki a szóban- 

levő vidékeket már közel negyven esztendeje ismeri, hisz itt van a szükebb 

hazája is. Sawickr magyarázatainak nagy részével teljesen egyetért. Neveze- 

tesen mindazt a mit a Hargitáról és a Gyergyói fensikról mondott, egyetemi 

előadásaiban már évek óta úgy adja elő, mint azt most hallottuk. Bizonyos, 

hogy a Hargita, Jáva szigetéhez hasonlóan, a vulkáni kupok egész sorából 

épült fel s hogy a Keleti Kárpátok folyói valószínüleg felső folyásai voltak 

azoknak a folyóvizeknek, amelyek már a Hargita nyugati lejtőjén erednek. 

Az andezit kitörések előtt tehát kelet-nyugati hidrografiai irányok ural- 

kodtak. j 

A Marosvölgy terraszait illetőleg Lóczy tanárnak alapos két- 

ségei vannak s valószínü, hogy Sawirckinak a Maros völgyéről adott elmés 

leirása erős megfigyelési hibákból támadt. A miként Cvwic sem nyujtotta hű 

képét az Al-Duna szorosának, úgy SaAwicxkinak a Maros völgyéről adott leirása 

sem fogja megállani a helyét. Lóczy elnök már 1876-ban megírta a Maros- 

völgy Dobra-Paulis között levő szakaszának a morfológiáját. A vita további 

folyamán azt a kérdés veti föl, vajjon milyen paleogeografiai s fizikai körül- 

mények között keletkezhettek a hátságok s a rajtuk levő kavicstakarók. Lóczy 

maga azt hiszi, hogy ezek a széles, kiterjedt kavicsterületek, óriási törmelék- 

kupok gyanánt csak igen száraz, sivatagi klima alatt, a hegység peremén 

keletkezhettek. A pontusi sekély tó eltünése után a fiatalabb pliocénban 

vagy az ó-pleistocénben Magyarországon és az Erdélyrészi Medencében konti- 

nentális, sivatagi klima uralkodott s az erdélyrészi területnek nem volt le- 

folyása. 

II. GxAár Isrvás dr. dévai főreáliskolai tanár, ez az élesszemű kutató, a 

Magyar Földrajzi Társaság f. é. februárius hó 24-iki szakülésén a Marosrölgy 

geológiájáról tartott igen érdekes előadást. 

Bevezetésül megjegyezte, hogy a cím csak annyiban födi előadá-ának 

tartalmát, a mennyiben a Marosvölgynek dévai szakasza a mai Maros geo- 

grafiai kialakulásának egyik legfontosabb kulcsa. Tulajdonkép tehát csak a 

dévai szakaszról szól, amelynek viszonyait hat éven keresztül pontosan meg- 

figyelte. A környék sztratigrafiai viszonyainak tárgyalásánál a karbon (?) 

fillitet, mint legrégibb képződményt ösmertette legelső sorban, amelyhez 

azonos koru porfiroidok és mészkövek is számítandók. Ez a képződmény 

a Maros mindkét partján kimutatható, míg a korban legközelebb álló képződ- 

mény, a melafir (triasz) csak a Csetrás területen van meg. Épp úgy a tithon 

szirtes mészkő, valamint a kárpáti homokkő (neokom) is csak a 

jobb parton nyomozhatók, ugyancsak a melafir hasadék mentén. A cenoman 

homokkövek azonban a balpartról — a hol tekintélyes elterjedést mutatnak 

átterjednek a jobb partra is és úgy a térképen is igen jól szemlélhetővé teszik 

azt a földszorost, amely a terciér tengereknek, a közép és felső miocén ko- 

ruaknak, ezen területen gátat szabott Ny-felé. Mert amint tudva van, a har- 

madkor első felében a Csetrás és Pojana-Ruszka közötti terület száraz volt s 

csak a k. miocén tenger hatolt egészen az említett gátig; a szarmata brakviz 
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sem terjedt tovább. A pliocén képződmények teljesen hiányozni látszanak. 
A pleisztocénből terraszmaradványok, valamint mésztufa lerakodások láthatók, 

sőt az is elég tekintélyes (7—8 m.) a Maros mai árterén. 

A tektonikai viszonyokra térve át, előadó kiemelte az első melafir- 
törésnek fontosságát, mert ez mintegy előre jelezte a Marosvölgy itteni szaka- 

szának irányát (K-Ny.). Keletkezését úgy hajlandó magyarázni, hogy ez volt 

a Bihar és Pojána-Ruszka egyensulya megbillenésének első következménye. 

Ezzel párhuzamos törés az is, amely Vajdahunyad és Gyalár közt nyomozható 
s a melyen a vasércek találhatók. Nem valószínütlen, hogy ezek egykoru 

törések s azt mutatják, hogy ez a terület K-Ny irányu árkos vetődésre mutat 

hajlandóságot. Mert igaz ugyan, hogy a következő, még szintén mezozói 

törések, melyeken kvarcos porfiritek tódultak föl, az előbbieket derékszög 

alatt metszik, de a paleogénben ismét határozottan K-Ny-i irányú hasadék- 
rendszer mutatható ki. S ez utóbbi törésvonalak határozták meg a miocén 

tenger partvonalait. Ezekhez a partvonalakhoz alkalmazkodnak a fiatalabb 

miocén törések, amelyeken a dacit s főkép az amfibolos andezitek föltódultak. 

A miocén legvégén, sőt esetleg a pleisztocénben egy ujabb árkos vetődés 

nyitotta csak meg az Erdélyi Medence vizeinek utját az említett paleogén 

gáton keresztül. Fölemlíti előadó, hogy a Déva vidéki sósvizek, sekély vizi 

miocén faunák, a miocén üledékek magukban is mind ellene szólnak az 

eddigi Nopcsa-féle föltevésnek, mely szerint a mai Marosvölgy már a miocén- 

ban is tengerszoros volt. Érdekes, hogy a többször említett gát még ma is 

kitünik annyiban, hogy a földrengések alkalmával határozottan hullámtörő- 

nek bizonyul. Ezen a gáton át nem nyult át az Erdélyi Medence belten- 

gere a Magyar Medencébe. Az erdélyi miocén tengeröböl tehát csak Déváig 

terjedt, erre mutat az is, hogy a sótelepülés utolsó nyoma Déva mellett van. 

Az Erdélyi Medence egész a pliocénig zárt tó volt s a Marosvölgy 

kialakulása csak a pliocént követő időkben történt. 

GaáLr tanárnak felfogására nézve megjegyezhetjük, hogy a dévai gát 

tényleg valószínünek látszik, azonban az is bizonyos, hogy a Fehér-Körös 

mentén Brád és Nagyhalmágy között az erdélyrészi miocén tengeröböl köz- 

lekedett a Nagy: Magyar Alföld miocén tengerével. 

GaáL tanár nagyon figyelemreméltó adatokat közölt a riolitok kitörési 

idejéről, a melyet a felső oligocénbe helyez, épúgy miként a helyi üledé- 
keket is a felső oligocénbe sorozza. Az előadónak eme megfigyelése 

azonban nem épen új dolog. Ugyanis dr. Pánrx Mór 1906. évi fölvételi jelen- 

tésében (111. oldal) a liparit erupcióját már az alsó mediterrán 

felső részére helyezi. Nagyág környékén a mediterrán mélyebb rétegében 

már régebben észleltek trachitos kőzetzárványokat, amiket összetévesztve a 

dacitokkal, ezeknek korát jóval idősebbnek gondolták, holott ezek a zárványok 
liparittól származtak. Dr. Párrv kimutatja, hogy a liparit erupciója Nagyágon 

jóval előbb következett be, mint Tresztya környékén. A helyi üledékekre 

vonatkozólag 1905. évi jelentésében (65. old.) kifejti, hogy a vörös kavicsos 

agyag alsó részének vörös tarka kifejlődése annyira emlékezett a Sárd-borbándi 

Szigethegységben kimutatott felső oligocén rétegekhez, hogy ezen réteg- 
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csoport alsó részét talán már oda lehet számítani. Ugyancsak dr. Pánry Món 

a Földtani Közlöny 1909 márc.—áprilisi füzetében (188. old.) a dr. SzáDEczkY 

Gyura előadása után megindult vitában előadja, hogy a helyi üledék leg- 

alsó része esetleg még az oligocénbe tartozik, főtömegét azonban az alsó 

mediterránba helyezi. A riolitokról (— liparitek) pedig kimutatja, hogy azok 

az alsó mediterrán felső szakaszában törtek fel, minthogy tufájuk a globige- 

rinás rétegek alatt levő anyagokban található. Úgy a helyi üledékek, valamint 

a riolit kérdésének eldöntése azonban még igen sok részletes megfigyelést és 

alapos tanulmányt igényel. 
GaáL tanár előadásához SCHAFARZIK elnökünk szólott hozzá, hangsulyozva, 

hogy az előadónak becses tanulmánya számos vonásban összhangzást mutat 

SawicxyY mult heti előadásával. 
Úgy Sawrcki, mint Gaár tanár tanulságos előadásának a rendezése 

CHorwsoxy Jesőnek, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkárának az érdeme, aki 

a fizikai földrajz körében fáradhatatlanul buzgólkodik a geológia művelésén 

és terjesztésén. PaK 

A magyar geológiai irodalom repertóriuma az 1909. évben, 

Repertorium der auf Ungarn bezüglichen geologischen Literatur im Jahre 1909. 

Ebben a repertóriumban mindazok a geológiai, palxzontológiai, petro- 

grafiai, geomorfológiai, talajismereti, mineralógiai, ásványkémiai és bánya- 

geológiai munkák szerepelnek, a melyek a Magyar Korona országaira vonat- 

koznak, illetőleg a miket egyrészt magyar szerzők külföldi folyóiratokba, más- 

részt külföldi szerzők hazai folyóiratokba írtak. 

Abzinger, Gy.: A magyarországi opálbányászat. Jó szerencsét. III. évf. 10. sz. 

pag. 183—184; 11. sz. pag. 202—204; 12. sz. pag. 219—220; 13. sz. pag. 

243—246. Selmeczbánya 1909. 

— Adatok az opáltermeléshez. Bány. és Koh. Lapok. XLII. évf. II. k. pag. 

167—68. Budapest 1909. 

Adatok a m. kir. kincstári bányászat és azzal rokon ágazatok 1907. évi álla- 

potáról. Közzéteszi a m. kir. pénzügyminiszterium. pag. 1—194. Buda- 

pest 1909. 

Andreics, J. de Glogon: A magyar köőszénbánya-viszonyok rövid ismertetése. 

Bány. és Koh. Lapok. XLII. évf. I. k. pag. 46—57. Budapest 1909. 

— Kurze Übersieht der Kohlengrubenverhültnisse der Lünder der Ungarischen 

Krone. Montanistiscehe Rundschau. 1. Jahrg. pag. 212, 248, 307, 333. 

Aradi, V.: Kálisó Magyarországban. Bány. és Koh. Lapok. XLII. évf. II. k. 

pag. 159—161. Budapest 19C9. 

— A szén és szénvegyületek geologiája. IV—VI fej. Bány. és Koh. Lapok. 

XLII. évf. I. k. pag. 597—602. Budapest 1909. 
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— Triasz, mint jura. Bány. és Koh. Lapok. XLII. évf. I. k. pag. 771—72. 

Budapest 1909. ; ú 

—  Bányageologiai tanulmányok az erdélyi érchegységben. Bány. és Koh. 

Lapok. XLIII. évf. II. k. pag. 154—157. Budapest 1909. 
— Bosznia bányászata és kohóipara. Jó szerencsét. II. évf. 28. sz. pag. 455— 

457. Selmeczbánya 1909. 
— Magyar Petroleum. Jó szerencsét. II. évf. 38. sz. pag. 621—623. Selmecz- 

bánya 1909. 

— Zwei neue Köhlenfelder in Ungarn. Allg. österr. Chemiker- u. Techniker- 

zeitung. Jahrg. 1909. pag. 155. Wien 1909. 

— Das Erdöl in Ungarn. Allgem. österr. Chemiker- und Technikerzeitung. 

Jahrg. 1909. pag. 36. Wien 1909. 

Atterberg, A.: Die Bestandteile der Mineralböden. Compt. Rend. de la prem. 

Conf. intern. agrog. pag. 289. Budapest 1909. 

Bács-Bodrog vármegye természeti viszonyai. Magyarorsz. Vármegyei és Városai. 

Bács-Bodrog vm. I. k. pag. 1—24. Budapest 1909. 

Bather, F. A.: Triassic echinoderms of Bakony. (18 collotype Plaks, 63 fig.) 

pag. 1—288. Balat. tud. tanulm. eredm. I. 1. paleont. függ. Budapest 1909. 

Bauer Gy. : Fehérkörösvölgyi barnaszén-medence. Bány. és Koh. Lapok. XIII. 

évf. II. k. pag. 1—12. Budapest 1909. 
Berg und Hüttenwesen in Bosmien und der Herzegowina im Jahre 1908, 

Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. LVII. Jahrg" Nr. 37. pag. 575—78 

Wien 1909. 

Bernard, E. dr.: A buziási Fe,O, radioactivitásáról. Magyar chem. folyóirat. 

XV. k. 9. füzet. pag. 138. 

Bischitz, B. dr.: A lhinkoi és gyalumárci aranybányák. A Bánya. II. évf. 

51—52. sz. pag. 30—33. Budapest 1909. 

Björlykke, K. 0.: Agrogeologi Beretning fra den 1-ste internationale Agro- 

geologiske Konferanse i Budapest. Jordbundsutvalgets smaaskrifter nr. 3. 

pag. 1—56. Kristiania 1909. 

— Die Bodenverhültnisse in Norwegen. Compt. Rend. de la prem. conf. inter. 

agrog. 115. Budapest 1909. 

Bosznia és Hereczegovina bányászata és kohászata 1908-ban. Bány. és Koh. 

Lapok. XLII. évf. H. k. pag. 899—902. Budapest 1909. 

Böckh, H. dr.: Néhány adat a sziliczei mészplateam geologiájához. Földt. Int. 

Évi Jel. 1907. pag. 41. Budapest 1909. 

—  Beitrüge zur Geologie des Kalkplatcaus von Szilicze. Jahrb. d. kgl. geol. 

Reichsanst. 1907, pag. 45. Budapest 1909. 

- Geologia. Tankönyv főiskolai hallgatók számára. II. kötet. Stratigrafia 

(zoopaleontológiai áttekintéssel) 853 ábrával és 49 táblával. 87 1—5897. 1. 

Selmeczbánya 1909. 

Böckh, J. v.: Der Stand der Fetroleumschürfungen in den Lündern der 

Ungarischen heiligen Krone. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. 

ungar. Geol. Keichsanstalt. XVI. Band, 6. (SchluB-) Heft, pag. 409— 535. 
udapest 1909. ; 
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Brandenburg, R.: A mesterséges zeolitok alkalmazása a víz tisztitásánál. 

Vegyészeti Lapok. IV. évf. pag. 186. Budapest 1909. 

Budai Várhegyi Alagút vízmentesítése és gyökeres helyreállítása. 1—III. rajz- 

melléklettel. Az Alagút vizsgálatára kiküldött bizottság második jelentése. 

pag. 1—7. Budapest 1909. 
Bugarszky, I. dr. és Horváth, B. dr.: A jodidok és a szín-jod mennyiségi 

meghatározásának új módja. Math. és természettud. értesítő. XXVII. k. 

5. füz. pag. 501. Budapest 1909. 

— Magyar chemiai folyóirat. XV. évf. 12. füz. 183. I. 

— Magyar chemikusok lapja. I. évf. 2. sz. 21. 1. 

— Fine neue Methode zur guantitativen Bestimmung der Jodide und des 

freien Jods. Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. 63. H. 3. pag. 184. Hamburg 

und Leipzig 1909. 
Cholnoky, E. v.: Über die für die Klimazonen bezeiehnenden Bodenarten. 

Compt. Rend. de la prem. conf. intern. agrog. pag. 163. Budapest 1909. 

Comptes Rendus de la premiére conférence internationale agrogéologígue. 

(Publié par Vinstitut géologigue du Royaume de Hongrie.) Budapest 1909. 

89 pag. 1—332. Avec deux cartes et plusieurs illustrations dans le texte. 

Cornu, F.: Nekrolog über Cornu F. Compt. Rend. de la prem. conf. intern. 

agrog. pag. 330. Budapest 1909. 
— Die heutige Verwitterungslehre im Lichte der Colloidchemie. Compt. Rend. 

de la prem. conf. intern. agrog. pag. 123. Budapest 1909. 

Csorbits, L.: A horvát szénbányászat. A Bánya. II. évf. 1. sz. pag. 2—4 ; 

3. sz. pag. 5—6 és 6. sz. pag. 3. Budapest 1909. 

Dicenty, D. v.: Die Ampelologische Kartierung. Compt. Rend. de la prem. 

conf. intern. agrog. pag. 257. Budapest 1909. 

Dittler, E.: Umwandlungspseudomorphose von Dolomit nach Calcit aus 

Schemnitz, Ungarn. Centralbl. f. Mineral. Geol. u. Palüáontol. Bd. 1909. 

Nr. 18. pag. 555. Stuttgart 1909. 
Emszt, K.: Methoden der chemischen Bodenanalyse. Compt. Rend. de la 

prem. conf. intern. agrog. pag. 219. Budapest 1909. 

Ferentzy, J.: A víz keménységi fokának meghatározása. Vegyészeti Lapok. 

IV. évf. pag. 371. Budapest 1909. 

Floderer, S.: A tőzeg alkalmazása szennyvizek tisztítására. Vegyészeti Lapok. 

IV. évf. pag. 155. Budapest 1909. 

— A tőzegfeldolgozó ipar fejlődése és mai állása. Vegyészeti Lapok. IV. évf. 

pag. 251. és 266. Budapest 1909. 

Franzenau Á.: Adatok Rákospalota (Széchenyi-telep) altalajának ismeretéhez. 

Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 574—75. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1909. 

— Beitrüge zur Kenntnis des Untergrundes von Rákospalota. Földt. Közl. 

Bd. XXXIX. pag. 613. (Prot. Ausz.) Budapest 1909. 

— Magyarországi kalcitokról. (Egy táblával) Math. és Természettud. Ért. 

XXVII. k. 3. füz. pag. 241—54. Budapest 1909. 

— Űber Calcite aus Ungarn. Zeitschrift für Krystallogr. Miner. und Pal. 

XLVI. Bd. 5. H. pag. 454. Leipzig 1909. 
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Frech, Prof. Dr. Fr.: Die Leitfossilien der Werfener  Sehiehten und Nach- 

tráge zur Fauna des Muschelkalkes der Cassianer und Raibler Schichten, 

sowie des Rhaet und des Dachsteindolomites (Hauptdolomit). Mit 16 

Tafeln und 27 Textfiguren. Resultate der Wissensch. Erforsch. des Balaton- 

sees, I. Bd. 1. Teil. pag. 1—95. Pal. Anhang. Budapest 1909. 

Gaál, I. dr.: A mearosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva melletti előfor- 

dulásáról. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 319—336. Bupapest 1909. 

— Das Vorkommen des tertiüren Salztones im Marostal bei Déva. Suppl. 2. 
Földt. Közl. XXIX. k. pag. 415—436. Budapest 1909. 

—  Kövületes középmiorén-rétegek Déván s az egyik andezit-tömzs kitörési 

idejének pontos meghatározása. VFöldt. Közl. XXXIX. k. pag. 576. (Társ. 

Jegyzkv.) Budapest 1909. 

Mittelmiozüne Sehiehten bei Déva und die genaue Altersbestimmung der 

Pruption des einen Andcesitstockes. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 614. 

(Protok.) Budapest 1909. 

— A Sztrigy völgyének avanytartalmú negyedkori képződményei. Bány. és 

Koh. Lapok. XLII. évf. I. k. pag. 746—756. Budapest 1909. 

— Szarmatakorú képződmények Vajda-Hunyad környékén. Bány. és Koh. 

Lapok. XLII. évi. I. k. pag. 465—478. Budapest 1909. 

— Középmiocénkorszakú sótelep foszlányai Hunyadmegyébrn. Bány. és Koh. 

Lapok. XIII. évf. II. k. pag. 683—690. Budapest 1909. 

— A hegyek képződéséről. (10 képpel.) Erdély. XVIII. évf. pag. 1. Kolozs- 

vár 1909. 

— Utivázlatok Hunyadmegyéből. Erdély. XVIII. évf. pag. 25. Kolozsvár 1909. 

— Nagyág. (8 képpel.) Erdély. XVIII. évf. pag. 34. Kolozsvár 1909. 

Gelléri, S.: A trassz keletkezése, előállítása és technikai jelentősége. Vegyé- 

szeti Lapok. IV. évf. pag. 281. Budapest 1909. 

(reologiai szakvélemények és kémiai elemzések szabályzata. Magy. kir. Földt. 

Int. Kiad. II. k. 1. füz. pag. 1—11. Budapest 1909. 

Glinka, K. D.: Bodenzonen und Bodentypen des europaischen und asiatisehen 

Russland. Comptes Rendus de la prem. conf. intern. agrog. pag. 95. Buda- 

pest 1909. ; 

— La premiére cronférence, agrogéologígue a Budapest. La Pédologie. Tom. 

11. pag. 125—140. St.-Pétersbourg. 1909. 

Gorjanovié-Kramberger, Prof. dr.: Najstariji fosilni éovjek i njegov odnosaj 

spram vecentnoga covjeka i antropoida. (Der ülteste fossile Mensch und 

seine Beziehung zum rezenten Menschen und den Anthropoiden.) Glasnik 

hrvatskoga prirodoslovnoga Drustva. God. XXI. II. pag. 1. Zagreb 1909. 

Der vordere Unterkieferabsehmitt des altdiluvialen Menschen in seinem 

genetisehen Verhültnis zum Unterkiefer des vezenten Menschen und jenem 

der Anthropoiden. Glasnik hrvatsk. prirod. Drustva. God. XXI. pag. 29. 

Zagreb 1909. k 

— Der Unterkiefer der Eskimos (Grönlünder) als o Trüger primitiver "Merk- 

male. Sitzungsber, der kgl. preus. Akademie d. Wissensch. Bd, LII. pag. 

1282—1294. Mit 2 Taf. u. 8 Textf. Berlin 1909. 
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— Die verwandtsehaftliehen Beziehungen zwischen dem Homo heidelber- 

gensis aus Mauer und dem Homo primigenius aus Krapina in Kroatien. 

Anatomischer Anzeiger. Bd. .XXXV. pag. 359—364. Mit 1 Taf. u. 5 Textf. 

— Über Homo Aurignacensis Hauscri. Verhandl. der k. k. geol. Reichs- 

anstalt 1909. Nr. 14. pag. 302—303. 

— Pracovjek iz Krapine — Kanibal. (Der Urmenseh von Krapina — ein 

Kanibale.) Glasn. hrvatsk. prirod. Drustva. God. XXI. pag. 62. Zagreb 1909. 

Güll, W.: Jelentés az 1907. évi külföldi tanulmányutamról. Földt. Int. Évi 

Jel. pag. 293. Budapest 1909. 

— Bericht über meine Studienveise im Jahve 1907. Jahresb. d. kel. ungar. 

geol. Reichsanst. pag. 330. Budapest 1909. 

— Über die Darstellungsmethoden agvogeologiseher Übersiehts- und Spezial- 

karten. Compt. Rend. de la prem. conf. intern. agrog. pag. 207. Buda- 

pest 1909. 

— Agrogcologiai jegyzetek a Nagykőrös, Lajosmizse és Tatárszentgyörgy 

közötti területről. Földt. Int. Évi Jel. pag. 185. Budapest 1909. 
— Agrogeologíische Notizen aus dem (rebiete zwischen Nagykőrös, Lajos- 

mizse und Tatárszentgyörgy. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. pag. 

208. Budapest 1909. 

— Nekrolog über W. Güll. Compt. Rend. de la prem. conf. intern. agrog. 

pag. 331. Budapest 1909. 

Haenig, A.: Manganerzc. Berg- und Hüttenmünnisches Jahrbuch der k. k. 

montan. Hochschulen zu Leoben und Piibram. LVII. Bd. 2. Heft. pag. 

121. (Magyarországról: 1359—140. lapon.) Wien 1909. 

Halaváts, Gy : Kisenyed-Szelistye-Kereszténysziget környékének földtani alko- 

tása. Földt. Int. Évi Jel. 1907. pag. 88. Budapest 1909. 
— Per geologische Bau der Umgebung von Kisenyed-Szelistye-Keresztényy- 

sziget. Jahresb. d. kgl. geol. Reichsanst. 1907. pag. 99. Budapest 1909. 

— Az Alföld. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 99. Budapest 1909. 

Hauenschild, A.: A trassz keletkezése, előállítása és technikai jelentősége. 
Vegyészeti Lapok. IV. évf. pag. 263. Budapest 1909. 

Herman, 0.: A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. 897 Buda- 

pest 1909. 

— Das PFaláolithicum des Bükkgebirges in Ungarn. Mitteilungen der Anthr. 

Gesellsch. in Wien. XXXVIII. k. Budapest 1909. 

Heves vármegye természeti viszonyai. Magyarország Vármegyei és Városai. 

I. k. pag. 1—15. Budapest 1909. 

Hilgard, E. W.: The Unification of Methods of Chemical Soil analysis. 

Compt. Rend. de la prem. conf. intern. agrog. pag. 303. Budapest 1909. 

Hoffmann, G.: A Székelyföld kincsei. 1—83. 1. (Térképpel.) Barót 1909. 

Holle, A.: Einleitung und Orometrie des Talragebirges nebst einem Beitrag 

zur Wald- und Knicholzgrenze. (Mit 1 Karte u. 6 Tafeln.) Abhandl. d. 

k. k. geogr. Gesellsch. in Wien. Bd. VIII. Nr. 2. Wien 1909. 

Horusitzky, H.: Újabb adatok a löszről és a diluwiális faunáról. Földt. 
Közl. XXXIX. k. pag. 135. Budapest 1909. 
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Neuere Beitvöge zur Kenntnis des Lösses und der  dihuvialen  Mollusken- 

fauna. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 195. Budapest 1909. 

A bazini pannonfaunáról. Völdt. Közl, XXXIX. k. pag. 576—577. (Társ. 
Jegyzkv.) Budapest 1909. ) 

— Über die pannonische Fauna von Bazin. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 
615. (Protok.) Budapest 1909. 

— A szegedi pleistocén-faunáról, Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 577. (Társ. 
Jegyzkv.) Budapest 1909. 

— Die Dilwialfauna von Szeged. Földt. Közl. Ba. XXXIX. pag. 616. (Protok.) 
Budapest 1909. 

- A Kis-Kárpátok dél részének agrogcologiai viszonyai. Völdt. Int. Dvi 

Jelent. 1907. pag. 123. Budapest 1909. 

— Die agrogeologisehen Verhültnisse des südlichen Teiles der Kleinen Kar- 

pathen. Jahresb. d. kgl. geol. Reichsanst. 1907. pag. 141. Budapest 1909. 

— Az agrogrologiai gyűjtemény. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 

180. Budapest 1909. 

— Über die agrogeologischen Arbeiten im Felde. Compt. Rend. de la prem. 

conf. intern. agrog. pag. 193. Budapest 1909. 

Horváth, B. dr.: Vezérfonal a vegytanmi gyakorlatokhoz. (Bevezetés a chemiai 

kisérletezésbe s a gualitativ és guantitatiív chemiai analyzis elemeibe az 

ion elmélet alapján) pag. 1—263. (32 rajzzal), 89 (ára 8 K). Bpest 1909. 

Horváth 1. Bugarszky. 

Hotz, W.: Die Magnetilerzlagerstütlen von Vaspatak im Komitat Hunyad, 

Ungarn. (Taf. I, II. und 9 Textfiguren.) Mitteilungen der (Geol. Gesell- 

schaft in Wien. II. Bd. 1909. Heft.1. pag. 25. 

Jaekel, 0.: Placochelys placodonta a Bakony felső triaszkorú rétegeiből. 

Balaton tudom. tanulm. eredm. I. köt. 1. rész. Paleontologiai függelék. 

. Jickeli, Dr. C. F.: Deszendenztheoretisehe Fragen. Verhandl. u. Mitteil. d. 

Siebenb. Ver. f. Naturwiss. LVIII. Bd. pag. 70. Nagyszeben 1909. 

Kadic, 0.: Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta barlangból. Földt. Közl. 

XXXIX. k. pag. 524—544. Budapest 1909. 

— Palaolitische Steingerülthe aus der Seletahöhle bei Hámor in Ungarn. 

Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 580— 598. Budapest 1909. 

— A Maros balpartján, Radulesd, Bojabirz és Batrina környékén elterülő 

hegyvidék geologiai viszonyai. Földt. Int. Évi Jel. 1907. pag. 63. Buda- 

pest 1909. 

—- Die geologischen Verháltnisse des Berglandes am linken Marosufer in 

der Umgebung von Radulesd, Bojabirz und Batrina. Jahresb. d. kgl. 

geol. Reichsanst. 1907. pag. 71. Budapest 1909. 

Prachistorikus eszközök. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 171. 

Budapest 1909. 

Kalecsinszky, S. dr.: Közlemények a m. kir. földtani intézet ehenmriai labo- 

ratoriumából Földt. Int. Évi Jelent. 1907. pag. 260. Budapest 1909. 

— A hőmérséklet hatása az artézi kutakra. Természettud. Közl. XLI. évf. 

pag. 328. Budapest 1909. 
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— A hőmérséklet hatása az artézi kutakra. Magyar Balneologiai Értesítő. 

II. évf. 67. sz. pag. 8—11. Budapest 1909. 

—  Mitteilungen aus dem Laboratorium der kgl. ung. geol. Reichsamstalt. 

Jahresb. d. kel. geol. Reichsanst. pag. 294. Budapest 1909. 

Katzer, Dr. Fr.: Über den bosnischen Meerschaum. Berg- u. Hüttenmiünni- 

sches Jahrbuch der k. k. Montan. Hochschulen zu Leoben und Piibram. 

LVII. Bd. 1. Heft. pag. 65. Wien 1909. 

— Karst und Karsthydroovaphie. (Zur Kunde der Balkanhalbinsel, herausg. 

v. Dr. C. Patsch. 8. Heft.) Sarajevo 1909. 

Kerner, F. v.: Bericht über den Abschlufi der Aufnahmen des Blattes Sinj- 

Spalato. Verhandl. der k. k. geol. Reichsanst. Nr. 11. pag. 235—245. 

Wien 1909. 

Kincstári bányaművek Bosznia-Herczegovinában. A bánya. II. évf. 3. sz. pag. 

6—7. Budapest 1909. 

Kispatié, M.: Über einige Mineralien aus Bosnien. Tschermalk"s Mineralog. 
u. Petrogr. Mitteil. Neue Folge. 28. Bd. III. H. pag. 291. Wien 1909. 

— Mladje eruptiono kamenje u sjeverozapadnom djelu Hrvatske. (Rad. jugosl. 

akademije znanst. i umjet. knj. 177, p. 97—154.) Zagreb 1909. 

Koch, A.: Az újabb hegyképződési elméletekről. Természettud. Közl. Pótf. 

pag. 1. Budapest 1909. 

Koch, F.: Tumac geologijske karte Daruvár. (Erklárung der geolog. Karte 

von Daruvár.) Glasn. hrvatsk. prirod. Drustva. God. XXI. pag. 134. 

Zagreb 1909. 

Koch, N.: A tatai Kálvária-domb földtani viszonyai. Földt. Közl. XXXIX. k. 

pag. 255—275. Budapest 1909. 

— Die geologisehen Verhültnisse des Kalvarienhügels von Tata. Suppl. 2. 

Földt. Közl. pag. 285—307. Budapest 1909. 

— Adatok a aTmaegocerass-nem ismeretéhez. Földt. Közl. XXXIX. k. pag 

275—280. Budapest 1909. 

— Beitrüge zur Kenntnis der (rattung eTmaegocerasv. Suppl. 2. Földt. Közl. 

XXXIX. k. pag. 308—314. Budapest 1909. 

Kopecky, J.: Die agronomischen Kartierungsarbeiten in Böhmen. Compt. 
Rend. de la prem. conf. intern. agrog. pag. 213. Budapest 1909. 

Kormos, T. dr.: Magyarországi új pleisztocén csigák. Földt. Közl. XXXIX. k. 

pag. 4. Budapest 1909. 

— Zwei neue Gastropoden aus dem Ungarischen Pleistozün. Suppl. 2. Földt. 

Közl. Bd. XXXIX. pag. 95. Budapest 1909. i 

— Campylaea banatica (Partsch.) Rm. és Melanella Holandri Fér. a Magyar 

Birodalom pleisztocén faunájában. Földt. Közl. XXXIX. köt. pag. 144. 

Budapest 1909. 

— Campylaea banatica (Partsch.) Rm. und Melanella Holandri Fér. im 

Pleistozün Ungarns. Suppl. 2. Földt Közl. Bd. XXXIX. pag. 204. Buda- 

pest 1909. 

— A pleisztocén ősember nyomai Tatán. Wöldt. Közl. XXXIX. k. pag. 149. 

Budapest 1909. 
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— Die Spuren des pleistozánen Urmenschen in Tata. (Vorláufiger Bericht.) 

Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 210. Budapest 1909. 

— A balatonvidéki vasut földtani szelvénye. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. 
pag. 191. Budapest 1909. 

— (reologisehes Profil der Balatonsee-Kisenbahn. Protok. Suppl. 2. Földt. Közl. 

XXXIX. k. pag. 252. Budapest 1909. 
— Megjegyzések dr. Gaál István úrnak aA marosvölgyi harmadidőszaki só- 

agyag előfordulásáról; című cikkére. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 544— 
545. Budapest 1909. 

Bemerkungen auf den Artikel des Herrn Dr. Stephan (Gaál alas Vor- 

kommen des tertiüren Salztoncs im 6 Marostal bei Dévav. Földt. Közl. 

Bd. XXXIX. pag. 598—599. Budapest 1909. 

— Újabb adatok az ó-buda—ujlaki (kiscelli) fensik pleisztocén faunájának 

ismeretéhez. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 545—546. Budapest 1909. 

— Neuere Beitrüge zur Kenmtnis der pleistozánen Fauna des Platcaus von 
Ó-Buda—Ujlak (Kiscell). Földt. Közl. BA. XXXIX. p. 599—601. Bpest 1909. 

— A fejérmegyei Sárrét geologiai multja és jelene. Két táblával és 34 szöveg- 

közti ábrával. 1—66. 1. Balaton tudom. tanulm. eredményei. I. k. 1. rész, 

paleont. függelék. Budapest 1909. 

— Die geologische Vergamngenheit und Gegenwart des Sárrétbeckens im 

Komitat Fejér. Resultate d. wissensech. Erforsch. d. Balatonsees. I. Bd. 

1. Teil. Paláontolog. Anhang. Budapest 1909. 

Kossmat, F.: Der küstenlündische Hochkarst und seine tektonische Stellung. 

Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Nr. 4 u. 5, pag. 85—124. Wien 1909. 

Kövesligethy, R.: Földrengés és bányaszerencsétlenség. A Bánya. II. évf. 

5. sz. pag. 2—3. Budapest 1909. 

Krizsó, J.: Kristálytani tanulmányok. WFöldt. Közl. XXXIX. k. p. 388—394. 

Búdapest 1909. 

— Krystallographische Studien. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 497 — 

503. Budapest 1909. 
Lachmann, R.: ie systematische Bedeutung eines neuen Vulkantyps tHemi- 

diatrema) aus dem 6 Rézgebirge. Mit 1 Textfigur. Monatsber. d. deutsch. 

Geol. Gesellseh. Nr. 7. 1909. pag. 326—331. 

Laczkó, D.: Veszprém városának és tágabb környékének geologiai leírása. 

Egy szelvénytáblával, két geol. térképpel és tizenegy szövegközti ábrával. 

Balat. tudom. tanulm. eredm. I. k. pag. 1—189. Budapest 1909. 

— Veszprém városának és tágabb környékének geologiai leírása. ( Két geologiai 

térképpel és egy táblával.) Math. és természettud. értesítő. XXVII. köt. 

5. füz 554. 1. Budapest 1909. 

László, G.: Tőzegtelepek keletkezéséről. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. köt. 

pag. 189. Budapest 1909. 

— Über die Entstehung der Torflager. Protok. Suppl. 2. Földt. Közl. XXXIX. 
Bd. pag. 249. Budapest 1909. É 

— Kövesedett növények gyűjteménye. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. 

pag. 138. Budapest 1909. i 
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László, G. és Emszt K.: Jelentés az 1907. év folyamán eszközölt tözeg- és 

lápkutatásról. Földt. Int. Évi Jelent. 1907. pag. 220. Budapest 1909. 

— Bericht über geologische Torf- und Moorforschungen im Jahre 1907. 

Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. 1907. pag. 249. Budapest 1909. 

Lengyel, B.: Ásványvizek és iszapok radioactivitásáról. Magyar Balneologiai 

Értesítő. II. évf. 5. sz. pag. 1—8. Budapest 1909. 
Lenkey, V.: A Balatonvidék éghajlati viszonyai s a Balaton vizének, iszap- 

jának fizikai és chemiai tulajdonságai. Magyar Balneologiai Értesítő. 

II. évf. 5. sz. pag. 8—10. és 6. sz. 5—9. Budapest 1909. 
Leplae, E.: Les évigences spécials de Vagriculture intensive en matiére 

d analyses des terres. Compt. Rend. de la prem. conf. intern. agrog. pag. 

177. Budapest 1909. 

Liffa, A. dr.: Aragonit Korlátról. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 412. 

Budapest 1909. 
— Aragonit aus dem Basaltbruche von Korlát. Protok. Suppl. 2. Földt. Közl. 

Bd. XXXIX. pag. 520. Budapest 1909. 
— Geologiai jegyzetek Nyergesujfalu és Neszmély környékéről. Földt. Int 

Évi Jelen. 1907. pag. 148. Budapest 1909. 
— Geologische Notizen aus der Umgebung von Nyergesujfalu und Neszmély. 

Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. 1907. pag. 168. Budapest 1909. 

— A bányageologiai gyűjtemény. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 

230. Budapest 1909. 
Loczka, J.: Földünk szilárd kérgének átlagos összetétele. Pótf. Természettud. 

Közl. XLI. k. pag. 10£. Budapest 1909. 

Lóczy, L.: A Magyar Birodalom hegységeinek, dombvidékeinek és síkságdi- 

nak csoportosítása. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 56. Buda- 

pest 1909. 

Lőrenthey, I. dr.: Adatok a magyarországi pannoniai képződmények sztrati- 

grafiájához. Válaszként Vitális István dr. úr cikkére. Földt. Közl. XXXIX. k. 

pag. 358—373. Budapest 1909. 

— Beitrüge zur Stratigraphie der pannomischen Bildungen Ungarns. (Als 

Erwiderung auf den Artikel des Herrn Dr. St. Vitális.) Suppl. 2. Földt. 

Közl. Bd. XXXIX. pag. 470—479. Budapest 1909. 

— Újabb adatok a Székelyföld geologiájához. Math. és Természettud. Értesítő. 

XXVII. k. 3. füz. pag. 273—288. Budapest 1909. 

— Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foraminifera-faunájához. (Egy 

táblával.) Math. és Természettud. Ért. XXVII. k. p. 584. Budapest 1909. 

— Zur Richtigstellung der in dem Artikel V. Aradvs, betitelt eDer Jura des 

Ofner Gebirges und allgemecine Betrachtung über díe tektonischen Ver- 

hültnisse desselbens enthaltenen literarischen Mystifikation. (Mit 2 Text- 

figuren.) Centralblatt für Mineral. Geol. u. Paláontol. Bd. 1909. Nr. 6. 

pag. 182. Stuttgart. 

— A triasz mint jura. A Bánya. II. évf. 20. sz. pag. 3—4. Budapest 1909. 

Magyarországi szenek vegyelemzési adatai. A Bánya. IL évf. 8. sz. pag. 2 3. 

Budapest 1909. 
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Mauritz B.: fyrit Facebajáról. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 394—396. Buda- 
pest 1909. i 

— Pyrit von Facebaja. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 503—505. 
Budapest 1909. 

— A mesterséges wollastonitról. WVöldt. Közl. XXXIX. köt. pag. 396-——398. 
Budapest 1909. TT avzssye mt 

— Über den künstlieh dargestellten Wollastonát. Földt. Közl. Bad. XXXIX. 
pag. 505—508. Budapest 1909. 

— A ditrói syenit-massivumról. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 414. 
Budapest 1909. 

— Das Syenitmassiv von Ditró. Protok. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. 
pag. 522. Budapest 1909. 

— A Mátrahegység eruptiv kőzetei. Math. és Természettud. Közl. XXX. k. 

4. sz. Budapest 1909. 

Méhely, L.: A földi kutyák fajai származás és rendszertani tekintetben. 

(A M. Tud. Akad. Kiad.) Budapest 1909. 

Moesz, G.: Az Alföld szikesei és az ausztráliai salt-bush. (3 képpel) Ter- 
mészettud. Közl. XLI. évf. pag. 811. Budapest 1909. 

Murgoci, G. M.: Die Bodenzonen Rumaáiniens. Compt. Rend. de la prem. 

conf. agrog. pag. 313. Budapest 1909. 

Nemzetközi földtami kongresszus. A Bánya. II. évf. 16. sz. pag. 2. Budapest 1909. 

Neubauer, F.: A földkéreg ásványkincsei és azok értéke. Jó szerencsét. IIL 

évf. 1. sz. pag. 1—3; 2. sz. pag. 21—23; 3. sz. pag. 41—42; 4. sz. pag. 

61—63; 5. sz. pag. 84—85; 6. sz. pag. 102—104; 7. sz. pag. 121—123 ; 

8. sz. pag. 141—143; 9. sz. p. 161—163; 10. sz. pag. 181—182; 11. sz. 

pag. 201—202; 12. sz. pag. 217—219. Selmeczbánya 1909. 

Nopcsa, F. br.: Danien a Marostól északra. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. 

pag. 57. Budapest 1909. 

— Damien nördtich vom Marosflusse. Protok. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. 

pag. 129. Budapest 1909. 

Noth, J.: Zu dem Artikel: Petroleum und Kalisalzbohrungen in Ungarn. 

Organ des eVerein der Bohrtechnikero. XVI. Jahrg. Nr. 23. pag. 263. 

Wien 1909. 
Pálfy, M. dr.: A thermális vizek fölszínre emelkedéséről. Földt. Közl. XXXIX. 

köt. pag. 16. Budapest 1909. 

— Über das Aufsteigen der Thermalwasser an die Öberflüche. Suppl. 2. 

Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 108. Budapest 1909. 

— A Székelyföldi szénképződmény. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 

189. Budapest 1909. 

— Die Steinkolhlenbildung des Széklerlandes. Suppl. 2. Földt. Közl. Bd. XXXIX. 

pag. 250. Budapest 1909. 

— A Maros völgyének jobboldala Algyógy környékén. Földt. Int. Évi Jelent. 

1907. pag. 81. Budapest 1909. 
Das rechte Ufer des Marostales in der Umgebung von Algyógy. Jahresb. 

d. kgl. ung. geol. Reichsanst. 1907. pag. 91. Budapest 1909. j 
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— Jelentés külföldi tanulmányutamról. Földt. Int. Évi Jelent. 1907. pag. 288. 

Budapest 1909. 
— Bericht über meine auslündische Studienreise. Jahresb. d. kgl. ung. geol. 

Reichsanst. pag. 326. Budapest 1909. 
— A Biharhegység és nyulványai. Vezető a Földt. Int. Múz. pag. 114. 

Papp, K.: A geológia halottai 1909-ben. Földt. Közl. XXXIX. k. p. 547—563. 

— A Kaukázus kövületei. Vezető a m. kir. WFöldt. Int. Múzeumában, pag. 

272—286. 
— A Cogvanp-féle őslénytani gyűjtemény. Vezető a m. kir. Földt. Int. Mú- 

zeumában, pag. 286—307. 

— A kálisó és köszén állami kutatása. Földt Int. Évi Jelent. 1907. pag. 303. 

— Über die staatliche Schürfung auf Kalisalz und Steinkohle. Jahresb. d. 

kgl. ung. geol. Reichsanst. 1907. pag. 257. Budapest 1909. 

— A Biharhegység délnyugati lejtőjének érctermő helyei. B. és Koh. L. 

XIII. II. k., pag. 612—625. Budapest 1909. 

— NAGYSURI BöcgH János. A Bánya. II. évf. 20. sz. pag. 1—3. Budapest 1909. 

— A negyvenéves Földtani Intézet. A Bánya. II. évf. 30. sz. pag. 1—2 

— A magyar birodalom vasérckészlete. A Bánya, II. évf. 51—52. sz. pag. 

14—16. Budapest 1909. 

Pazár István : A természetes ásványos vizekről. (7 képpel.) Természettud. Közl. 

XLL pag. 497. Budapest 1909. 

Pécsi Albert dr. A Föld felületének alakulásáról. 3 rajzzal. Természettud. 

Közl. XLI. pag. 243. Budapest 1909. 
— A kaliforniai földrengés okozta talajeltolódások. Természettud. Közl. XLI. 

pag. 289. Budapest 1909. 

— A sarkvidékekről. (16 képpel és térképpel.) Természettud. Közl. XLI. pag. 

689. Budapest 1909. 

Phleps, Ottó: Beitrüge zur (Geologie der Zibinsebene bei Hermannstadt. (Mit 

einer Kartenbeilage.) Verhandi. u. Mitteil. der Siebenbürg.. Ver. f. Natur- 

wiss. LVIII. Bd. Pag. 42. Nagyszeben 1909. 

Platz Bonifácz: Az ősember kritikai méltatása. Értek. a társad. tudom. kö- 

réből. (Kiadja a M. Tud. Akad.) XIV. köt. 2. sz. Budapest 1909. 

Popescu-Voitesti, J. A Nummulites (Hantkenia) complanata, Lam. rendellenes 

fejlődésének érdekes esetéről. WFöldt. Közl. XXXIX. köt. p. 1. Bpest 1909. 

— Über einen interessanten Fall Abnormaler Entwickelung von Nummulites 

(Hantkenia) complanata Lam. Suppl. z. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 95. 

Pudapest 1909. 

Posewitz Tivadar: Dolha és vidéke Máramarosmegyében. VFöldt. Int. évi 

jelent. 1907-ről, pag. 30. Budapest 1909. 

— Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1907. Jahresbericht 

der kgl. ung. geolog. Reichsanstalt. 1907. pag. 36. Budapest 1909. 

— A Szepesség. Utazási kézikönyv. I. A Magas Tátra 1—208 1. (Több terv- 

rajzzal és számos látóképpel. (Ára 5 korona.) II. A Szepesi Középhegység. 

1—176 1. Több tervrajzzal és számos térképpel. (Ára 3 korona). IIT. Javí- 

tott kiadás. Budapest 1909. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 4 
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Prinz, Gy.: A kuldzsait Nan-Shan morfológiájáról, Math. és Természettud, 

Ért. XXVII. k. 3. füz. pag. 289 —298. Budapest 1909. j 
— Die Vergletseherung de nördtichen Teiles des zentralen Tien-Schan Ge- 

birges. (Mit 42 Abb. u. 1 Karte). Mitteil. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien. 

Bad. 52. pag. 10—75. Wien 1909. 

Radványi Antal: A görgényi havasokról. Völd. Közl. XXXVII. köt. pag. 

201—219. Budapest 1909. 
Rácz K.: Krassó-Szörény vármegye ásványgazdagsága. A Bánya. II. évf. pag. 

5—6. Budapest 1909. 

Réthly Antal: A kettősmiezői rétegcsuszamlas és rogyás. Völdr. Közl. XXVIL. 

k. pag. 273—75. Budapest 1909. 

— Az 1900., 1901. és 1902. évi magyarországi földrengések. A m. kir. orsz. 

Meteor és Földm. In". kiad. 1—91. I XI. 1. Budapest 1909. 

Róna Zs. dr. : Éghajlat. IT. vész. Magyarország éghajlata. Budapest. $? 1909. 

Roth Károly, Telegdi: A Reketyefalva (Hunyadmegyel melletti felső-medi- 

terrán korszaki rétegek. Földtani Közlöny XXXIX. köt. pag. 158. Buda- 

pest 1909. 

— Die Obermedíterranen Ablagerungen bei Reketyefalva im Komitat Hunyad. 

Suppl. z. Föld. Közl. Bd. XXXIX. pag. 220. Budapest 1909. 

Köőhalom környékének geologiai viszonyai. Pag. 1—21. 87 Budapest 1909. 

Roth Lajos, Telegdi: Az erdélyrészi medence geologiai alkotása Zsive, 

Felső-Bajom és Asszonyfalva környékén. Földt. Int. Évi Jelent. 1907. pag. 

93. Budapest 1909. 

—  (GGeologischer Bau des Siebenbürgisehen Beckens zu der Umgehung von 

Zsidve, Felsőbajom und Asszonyfalva. J. kgl. g. R. 1907. pag. 105. Buda- 

pest 1909. 

— Jelentés a Bukarestben tartott III. nemzetközi petvoleum-kongresszusról. 

Földt. Int. Évi jelent. pag. 279. Budapest 1909. 

— Berieht über den in Bucuresti abgehaltenen III. internationalen Petvoleinm- 

kongress, Jahrb. d. kg]. ung. geolog. Reichsanst. pag. 315. Budapest 1909. 

— A Lajta-hegység és környéke. Vezető a m. kir. Föld. Int. Múz. pag. 69. 

judapest 1999. 

JouHawsws BöcgH DE NagGysúR: Verhandil. d. k. k. geol. R. Anst. No 8. pag; 

179—181. Wien 1909. 

Rozlozsnik Pál: Az óradnai bányavidék geologiai viszonyai. Föld. Int. Dvi 

Jelent. 1907. pag. 100. Budapes: 1909. 

— Die geologisehen Verháltnisse der Umgebung des Bevrgyevieres Óradna. 

Jahresb. d. kgl. Geol. Reichsanst. 1907. pag. 113. Budapest 1909. 

Sawicki, Dr. L. R. v. Der Nordappemine und die Westkarpathen, eine mor- 

phologische Parallele. Miíteil. d. k. k. Geograph. Geeseellsch. in Wien. Bd 

52. pag. 136. (Mit 2 Textfiguren). Wien 1909. 
— Die jüngeren Keuskubewegungen in den Karpathen. Mitteil. d. Geolog. 

Gesellseh. Wien, II. Bd. 1909. Heft 1. pag. §1. 

— Z fizyografii Zachodmich 0 Kavpat. (Phlyusiographie der Westkarpathen). 

Wissensch. Archiv. Publik. d. Ver. z. Förderung polniseher Wissensch. 
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Abt. II. Bd. 1. H. 5. pag. 1—108. 27. Textfig. und 2 Taf. (3 Kr.) Lem- 
berg 1909. 

— A Biharhegység eljegesedésének kérdéséhez. Völdt. Közl. XXXVII. k. X. füz. 

pag. 446. 6 ábrával. Budapest 1909. 

Schafarzik F. dr. Az 1908. évi messinai földrengésről. Jegyzők. Föld. Közl. 
XXXIX. k. pag. 56. Budapest 1909. 

— Das Erdbeben von Messina im Jahre 1908. Protok. Suppl. z. Földt. Közl. 

XXXIX. pag. 128. Budapes" . 1909. 

— Zemplénmegyei rézércekről. Jegyzők. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 412. 
Budapest 1909. 

— Über Kupfererze aus dem Zempléner Komilat. Protok. Suppl. z. Földt. 
Közl. XXXIX. pag. 520. Budapest 1909. 

—  Nyiresfalva és Vaspatak környékének geologiai viszonyai Hunyadmegyé- 

ben. Földt. Int. Év. Jelent. 1907. 69. I. 
— Über die geologischen  Verhültnisse der Umgebung von Nyivesfalva und 

Vaspatak im Komitat Hunyad. Jahresb. der kel. d. Geol. Reichsanst. 1907. 

pag. 77. Budapest 1909. 

Schelle R.: Tiszta tellurnak előállítása. Jószerencsét. II. évf. 37. sz. pag. 

607— 608. Selmecbánya 1909. 

Schlenker Iván: Der Gold- un Silberbergban in Telkibánya. Montanzei- 

tung. XVI. Jahrg. No 1. pag. 2. Graz 1909. 

Schollmayer-Lichtenberg, E. H. Wasserversorgaug üm Karstgebiete. Mitteil. 

des Musealvereins für Krain. 20. Jahrg. pag. 117. 

Schréter Zoltán: A vwilisborosjenői mélyfurás geologiai eredményei. Földt. 

Közl. XXXIX. k. pag. 8. Budapest 1909. 

— Die Geologischen Ergebnisse der Tiefbohvung in Pilisborosjenő. Suppl. z. 

Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 99. Budapest 1909. 

— Barton emeletbeli munmuliteses mészkő a Gellérthegyen. Földt. Közlöny. 

XXXIX. k. pag. 400—401. Budapest 1909. 

Vorkommen v. bartonischom Numimulitenkalk am (Gellérthegy. Suppl. z. 

Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 509—510. Budapest 1909. í 

— A budai hegyek legrégibb képződménye. Földt. Közl. XXXIX. köt. pag. 

401—402. Budapest 1909. 
— Die ülteste Formation des Budaer (rebirges. Suppl. z. Földt. Közl.. XXXIX. 

köt. pag. 510—511. Budapest 1909. 

— A Popovo Polje. (Térképpel.) Pótfüz. Természettud. Közl. XLI. k. pag. 144. 

Budapest 1909. 

— A mehádia-karánsebesi neogén öböl déli részének geologiai viszonyai. 

1—30. 1. 87 Budapest 1909. 

Schubert R. J.: Das Trias- und Juragebiet im Nordwesten von Knin (Dal- 

matien). Verhandlung d. k. k. geologische R. Anst. No 3. pag. 67—79. 

Wien 1909. 

Schucht, F.: Die Methoden der Bodenanalysen an der kön. preuss. geolog. 

Landesanstalt. Compt. Rend. de la prem. Conf. intern. agrog. pag. 189. 

Budapest 1909. 

4 
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— Die Verhandlungen der ersten internationalen agrogcologisehen . Konfe- 

renz in Budapest. Journal für Landwirtschaft, pag. 171. Berlin 1909. 

"Sigmond, A. v. Über die Bedeutung der chemischen Bodenanalyse im (e- 

biele der agrogeologisehen Forschungen un der Bodenkartierung. Compt. 

Rend. de la prem. Conf. intern. agrog. pag. 225. Budapest 1909. 

—  Methoden der Untersuchung sodahaltiger Böden im Felde. Comt. Rend. 

de la prem. Conf. intern. agrog. pag. 247. Budapest 1909. 

— A mezőgazdasági ehemia mai jelentősége és jövője. Természettud. Közl. 

XII. pag. 529. Budapest 1909. 

Somogyi G.: Az állami szénbányászatról. A Bánya, II. évf. 51—52. sz. pag. 

34. Budapest 1909. 

Staff J. dr.: A jura-ammonitesek  szifoniális részaránytalansága. Völd. Közl. 

XXXIX. k. pag. 381—388. Budapest 1909. 

— Zur Siphonalaymmetrie der Juraammoniten, Suppl. z. Földt. Közl. XXXIX. 

köt. pag. 489—497. Budapest 1907. 

Strömpl G.: A zemplénmegyei szirthegység morfológiája. Földr. Közl. XXXVII. 

köt. pag. 241—272. Budapest 1909. 

Szádeczky Gy.: Verespatak közeteiről. Föld. Közl. XXXIX. k. pag. 336—363. 

Budapest 1909. 

— Über die Gesteine von Verespatak. Suppl. z. Földt. Közl. XXXIX. pag. 

436—464. Budapest 1909. 

- A délolaszországi földvengésől és a földrengés lehetőségéről minálunk. Hat 

szövegközti képpel és egy térképpel. Múzeumi Füzetek. Kiadja az Erdélyi 

Múzeum Egyesület. IV. köt. 1. füz. pag. 8—18. Kolozsvár 1999. 

Sz. Szathmáry L.: A Wollastonit és mesterséges előállítása. Földt. Közl. 

XXXIX. k. 5. füz. pag. 280—283. Budapest 1909. 

— Der Wollastonit und seinekünsttiehe Darstellung. Földt. Közl. Bd. XXXIX. 

pag. 314—317. Budapest 1909. z 
Megjegyzés dr. Maukgirz BÉLA sA mesterséges Wollaslonitróls c. észre- 

vételére. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 399. Budapest 1909. 

— Entgegnung auf dic Bemerkung dr. BÉLA MAuRkirz a Über den künstlichen 

Wollastonit.n Völdt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 508—509. Budapest 1909. 

Székány B.: A jégkorszak. (A jégkorszakról általában, különös tekintettel 

Magyarország területén kimutatott jégkorszaki jelenségekre.) Bpest 1909. 
Szerényi N.: Az Erdélyi Medcnce csapadékviszonyai. A budapesti kir. m. 

tud. egyetemi Természettudományi Szövetség Évkönyve. V. évf. pag. 13. 

Budapest, 1903. 

Szilády Z.: Hogyan mozgott az Iguanodon? Természettud. Közl. XLI. pag. 

753. Budapest 1909. 

Szilárd B.: A rádium éreriről. Természettud. Közl. XII. pag. 449. Buda- 

pest 1909. 

Szontagh T.: Borgóbeszteree község kolibicai részének és Marosborgó-köz- 

ség közvetlen környékének geologiájához. Földt. Int. Dvi Jelent. 1907. pag. 

59. Budapest 1909. 

— Zur Geologie der Kolibica genannten Teiles der Gemarkung von Bergé- 
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beszterce und der unmittelbaren Umngebung von Marosborgó im Komitat 

Beszterce- Naszód. Jahresb. d.kgl. Geol. Reichsanst. 1907. pag. 67. Buda- 

pest 1909. 

— A szinyelipóci ásványvizű Salvátor forrás-csoport hydrogecologiai viszo- 

nyai. Magyar Balneologiai Értesítő. II. évf. 5. szám, pag. 2—4. Buda- 
pest 1909. 

— Termális forrásaink tanulmányozása. A magyar szent korona országai 

balnelogiai egyesületének 1909. Évkönyve. Pag. 212. és Magy. Balneol. 

Értesítő, II. évf. 6. sz pag.. 1—-5. Budapest 1909. 

— Hydrologiai megfigyelések. Budapest 1909. 

— Hydrologische Beobachtungen. Budapest 1909. 

— Dinamogeologiai gyűjtemény. Vezető a m. kir. Föld. Int. Múzeum. pag. 
171. Budapest 1909. 

— A Magyar Birodalom sztratigrafiai és petrografiai gyüjteménye. Vezető a 

m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 151. Budapest 1909. 

Taeger H. dr.: Megjegyzések Vapász M. E.: .TAEGER H. A. Vérteshegység 

földtani viszonyais cimű ismertetéséhez. Földt. Közl. XXXIX. köt. pag. 

373—379. Budapest 1909. 

— Bemerkungen zu dem Referat von E. M. Vapász über : aH. TAEGER : Die 

(Geologischen Verhültnisse des Vértesgebirgső. Suppl. z. Földt. Közl. pag. 

479—487. Budapest 1909. 

— A Vérteshegység földtani viszonyai. 1—11. táblával és 47 ábrával a szö- 

veg között. M. kir. Föld. Intézet Évkönyve, XVII. köt. 1. füz. pag. 1—256. 

Budapest 1909. 

Till A.: Neues Material zur Ammonitenfauna des Kelloway von Villány. (Un- 

garn.) Verhandl. d. k. k. geol. R. Anst. No 8. pag. 191—195. Wien 1909. 

Timkó I.: Budapest dunajobbparti környékének, továbbá  (rödöllő-Isaszeg 

vidékének agrogeologiai viszonyai. Föld. Int. Évi Jelent. 1907. pag. 172. 

Budapest 1909. 

— Die agrogeologischen Verhültnisse der am vechten Ufer der Donaa gele- 

genen Umgebung von Budapest, ferner der Umgebung von (röódöllő und. 

Isaszeg. Jahresb. d, kgl. geol. Reichsanst. 1907. pag. 193. Budapest 1909. 

— Tsernozjom-, vendzina- és podzolos talajtipusok előfordulása Budapest 

környékén. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 547. Budapest 1909. 

— Tschernoziom-, rendzina- und podsolartige Bodentypen in der Umgebung 

von Budapest. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 601. Budapest 1909. 

— Was ist auf den agrogeologischen  Übersichts- und Spezialkarten darzu- 

stellen? Compt. Rend. de la prem. Conf. intern. agrog. pag. 203. Buda- 

pest 1909. 

Toborffy Z.: A mesterséges drágakövekről. Egy rajzzal. Természettud. Közl. 

XLI. pag. 84. Budapest 1909. 

Tóth Zs.: A diluviális ősemberről. Természettud. Közl. Három rajzzal. XLI. 

köt. pag. 40. Budapest 1909. 

— A heidelbergi ősemberről. Négy rajzzal. Természettud. Közl. XLI. pag. 218. 

Budapest 1909. 
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Treitz P.: Jelentés második oroszországi tanulmányutamról. Jegyzők. Föld. 

Közl. XXXIX. pag. 413. Budapest 1909. ; 

— Über meine zweite Studienrcise in. Russland. Protok. Suppl. z. Földtani 

Közl. XXXIX. pag. 521. Budapest 1909. j 
— Jelentés az 1907. évi nagyalföldi felvételről. Völd. Int. Évi Jelent. 1907. 

pag. 192. Budapest 1907. 
—  Bericht über meine agrogcologisehe Aufnahne am gyrossen uugarischen 

Alföld im Jahre 1907 (Mit Tafeln.) Jahresb. kgl. geolog. Reichsanst. 1907. 

pag. 217. Budapest 1909. 

— Was ist Verwitterung ? Compt. Rend. de la prem. Conf, intern. agrog. 

pag. 131. Budapest 1909. 

— Der plwjsiologisehe Kalkgehalt der Böden. Compt. Rend. de la prem. Conf. 

intern. agrog. pag. 273. Budapest 1909. 

— A termőtalaj kialakulása. Vezető a m. kir. Földt. Int. Múzeum. pag. 

194. Budapest 1909. 

Trenkó Gy.: A Bodrogköz vízrajzához. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 295—317. 

Budapest 1909. 

Tuzson J.: Adalékok Magyarország fossilis flórájához. Wöldt. Közl. XXXIX. 

köt. pag. 575. (Társ. Jegyzők.) Budapest 1909. 

— Beitráge zur fossilen Flora Ungarns. Völdtani Közl. Bd. XXXIX. pag. 

613—614. (Protok.) Budapest 1909. 

— A növényország phyletikai és palacontologiai fejlődéstörténetének alap- 

vonásai, Akad. Ért. 1909. pag. 121. Bunapest 1909. 

— Monographie der fossilen Pflanzenreste der Balatonseegegend. , Result. d. 

wiss. Erforsch. d. Balatonsees. I. 1. Pal. Anh. pag. 1—64. Mit 39 Textfig. 

und. Taf. 1—II. Budapest 1909. 

Pax F.: aGrundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. Bands 
cimű munka kritikai méltatása. Botanikai Közlemények. VIII. k. 1. füz. 

pag. 41. Budapest 1909. j 

— Vorschlüge zur Regelung der palábotamischen Nomenklatur. Zur Bera- 

tung auf dem Brüsseler Kongress 1910. vorgeschlagen. 6 pp. Budapest 1909. 

Vadász M. E.: Néhány rendellencs Ammonitesről. Völdt. Közl. XXXIX. köt. 

pag. 154. Budapest 1909. 

— Über anormale Ammoniten. Suppl. z. Földt. Közl. Bd. XXXIX. p. 215. 

Budapest 1909. 

— Geologiai jegyzetek a borsodi Bükk-hegységből. Földt. Közl. XXXIX. köt. 

pag. 164. Budapest 1909. 

— Geologischen Notize aus dem Bükk-Gebirge im Komitat Borsod. Suppl. z. 

Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 227. Budapest 1909. 
— Válasz TAEGER dr. úr megjegyzéseire. Földt. Közl. XXXIX. k. p. 380—1. 

Budapest 1909. 

— Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. TAEGER. Suppl. z. Földt. 

Közl. XXXIX. k. pag. 487—89. Budapest 1909. ll 

— Über fossile, den Gattungen Timax und Amalia zugehörige Nacktschnecken 

aus Ungarn. Völdt. Közl. (Prot. Ausz.) Budapest 1909. 



AZ 1909-IK ÉVI MAGYAR GEULOGIAI IRODALOM REPERTORIUMA. 55 

.— A limaa és amalia nemekbe tartozó magyarországi fossilis házatlan csi- 

gákról, Földtani Közlöny XXXIX. kötet p. 575. (Társulati Jegyzők.) Buda- 

pest 1909. é 

— Die unterliassíisehe Fauna von Alsórákos im Komitat Nagyküküllő. Mit- 

teil. aus dem Jahrb. d. kel. ung. geol. Reichsanst. XVI. Bd. 5. Heft. Mit 

Tafel 6—11 und 35 Textfiguren. Budapest 1909. 

— A déli Bakony jurarétegei. Két táblával és harmincnégy szövegközötti áb- 

rával. Balat. tud. tanulm. eredm. I. 1. Paleont. függel. Budapest 1909. 
Vetters, Dr. H.: Bceitrüge zur (reologie des Zjargebirges und des angren- 

zenden Teiles der Mala Magura in OÖOberungarn. Denksehriften der Math. 

Naturwiss. Klasse der kaiserl. Akad. der Wissenschaften. Bd. LXXXV. 

pag. 1—60. Mit 2 Karten, 6 Tafeln und 4 Textfiguren. Wien 1909. 

Vezető a m. kir. Földtani Intézet múzeumában. A m. kir. Földt. Int. nép- 

szerű kiadványai. I. köt. pag. 1—316. 89 Budapest 1909. 

Vitális I.: Észrevételek LŐRENTHEY IMRE dr. úrnak aA tihanyi Fehérpart pan- 
nonai rétegeirőls írt cixkére. Földtani Közl. XXXIX. köt. pag. 363—368. 

Budapest 1909. 

— Bemerkungen zur Mitteilung des Herrn Dr. I. LöRENTHEY: cÜber die 

pannonischen Bildungen des Fehérpart bei .Tihany. Suppl. z. Földt 

Közl. XXXIX. pag. 464—470. Budapest 1909. 

— A Bodva-Tornaköz környékének földtani viszonyai. Föld. Int. Évi Jelent. 

1907. pag. 45. Budapest 1909. 

— Die geologisehen Verhültnisse der Umgebung des Bodva- und Tornabaches. 

Jahresb. d. kgl. geol. Reichsanst. 1907. pag. 50. Budapest 1909. 

— A balatonvidéki bazaltok. Két táblával, egy térképpel és 67 szövegközötti 

ábrával. Balaton tudom. tanulm. eredményei, I. köt. I. rész. Ásvány- és 

közettani függelék, pag. 1—169. Budapest 1909. 

Vogl V.: Új felső eocén lelethelyről. Földtani Közl. XXXIX. köt. pag. 152. 
Budapest 1909. 

— Über einen neuen obereozünen Fundort. Suppl. z. F. Közl. Bd. XXXIX. 

pag. 213. Budapest 1909. 

— A fejérmegyei Szárhegy és Somlyó ; továbbá az urhidai magaslat sztrati- 

grafiai és tektonikai viszonyai. Földt. Közl. XXXIX. k. pag. 575—576. 

(Társ. Jegyzők.) Budapest 1909. 

— Stíratigraphische und tektonische Verhültnisse der Berge Szárhegy und 

Somlyó. Földt. Közl. Bd. XXXIX. pag. 614. (Protok.) Budapest 1909. 

Vnutskó, F.: Magyarország sóbányászatának statisztikája az 1908. évről. 

3ány. és Koh. Lapok. XIII. évf. II. k. pag. 897—898. Budapest 1909. 

Vuksan, St.: Fenomenalni oblici Krasa u Hrvatskom Primorju. Sa 26 slika 

u tekstu. (Die phenomenalen Formen des Karstes in kroatischem Küsten- 

lande. Mit 26 Abb. im Texte.) Glasnik Hrvatskoga Pirodoslovnoga Drustva. 

God. XXI. p. 1. Zagreb 1909. 

Wablner A.: Magyarország bánya- és kohóipara az 1908. évben. Bány. és 

Koh. Lapok. XLII. évf. II. k. pag. 719—897. Budapest 1909. 

Weyberg, Z.: Stów kilka o skaleniach tatrzanskich. (Einige Bemerkungen 
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über Örthoklase aus der Tátra.) Sitzungsber. d. Warschauer Wissensch. 

Vereins. Bd. II. H. 5. p. 194. Warschau 1909. I 

Ujj I. : Die Bodenbesehaffenheit des Körvöser Inundationsgebietes. Compt. Rend. 
de la prem. Conf. intern. agrog. pag. 245. Budapest 1909. 

Zimányi K.: Baryt orientált továbbnövéssel Sajóházáról. (I. tábla.) Földt. 

Közl. XXXIX. köt. pag. 12. Budapest 1909. 

— Baryt mit orientierter Fortwachsung von Sajóháza. Suppl. z. F. Közl. 

Ba. XXXIX. pag. 104. Budapest 1909. 
— Vashegyit, egy új bázisos alhuminiumhydrophosphát Gömör vármegyéből. 

Math. és Természettudományi Ért. XXVII. köt. 1. füz. pag. 64—67. Buda- 

pest 1909. 
— Vashegyit, ein neues basisches Aluminiumphosphat vom Komitat Gömör. 

Zeitschr. für Krystallogr. und Mineral. (Groth.) 47. Bd. 1. H. pag. 53. 

Leipzig 1909. 

— Über den Phenakit aus Brasilien. (Mit Tafel VI.) Zeitschr. f. Krystallogr. 

u. Mineral. (Groth.) 47. Bd. 2. H. pag. 97—103. Leigzig 1909. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Tisztujító közgyűlés. 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1910 februárius hó 10-én dél- 

után 5 órától 9 óráig tartotta közgyűlését a Magyar Tudományos Aka- 

démia heti üléstermében a következő tárgysorozattal: 1. elnöki megnyitó ; 

2. emlékbeszéd BöckH János felett, tartja dr. SzorpraGH Tamás: 3. emlékbeszéd 

GÜLL Vinmos felett, tartja Timkó IMRE; 4. titkári jelentés; 5. a pénztárvizsgáló- 

bizottság jelentése; 6. a tisztikar választása; 7. választmányi tagok válasz- 

tása; 8. egyéb indítványok. 

Az elnöki asztal körül ülnek: dr. KocH Awrar elnök, dr. SCHAFARZIK 

FERENxc másodelnök, dr. LÖRENTHEY IMRE elsőtitkár, dr. VoGL VIKTOR másod- 

titkárhelyettes és AscHER AnTraL pénztárnok. 

Jelen vannak: BöcgH BÉLA, BöckH BÉLÁNÉ, BőckH HUGÓNÉ, özvegy GÜLL 

ViLMosNÉ, HoRváÁTH EmrrwsÉ, MaYxEeR KÁROLY, MAYER PÁL, MOLNÁR GYULA, özvegy 

PÁRMICZEY EDÉNÉ, SZONTAGH TAMÁSNÉ, VERES OLGA, WINELER ÁRANKA és WINKLER 

Jáwsos vendégek. 

Továbbá: AwpREIcs János, BABES KORNÉL, BALLENEGGER RÓBERT, BALLÓ 

REzső, BAUER GyuLra, BERÉNYI SÁNDOR, BoJáÁR SÁNDOR, BöckH HuGó, BRuck 

ALBERT, BRuck JózsEr, Décyy Mór, DicenryY DEzső, ERDős ZsIGMoND, ERős 

LaJos, FELDPACHER ANTAL, FILLINGER KÁROLY, FISCHER SAMU, FRANZENAU ÁGOSTON, 

FROHNER Román, Gagyi JENő, GaGyr SásnpoR, GáspPáR János, GRosz LaJsos, báró 

GYŐRFFY ÁRPÁD, HokusiTzky HENRIK, HoRvÁTH BÉLA, HUNEK Emir, ILosvax 1aJos, 
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ILLÉés Vinmos, INKEY BÉLA, Kaprió OTTOKÁR, KALMÁR JÁáwxos, Kiss JózsEr, Kocn 

NáwxpokR, KoRgmos Tivapag, K. Kovács PÁL, KRENNER JózsEF SÁNDpoR, Lasz SAMu, 

Lászró GÁBOR, LázáR VAZUL, LEIDENFROST GYULA, LENDL ADorr, LENGYEL BÉLA, 

TDLoBMaYER Jáwxos FERENc, Loczka Józser, Lóczi Lóczy Lagos, LÖBLOwITZ ZsIrG- 

MowxDp, Löw MÁRros, MacHawx Orró, MARos IMRE, MaRzsó Lagos, MauRirz BÉLA, 

MÁGocsy-Dizrz SáspoRt, MÉHEs GyuLAa, MoEsz Guszráv, MURAKöZY KÁROLY, NAGY 

LászLó, NEUBAUER KONSTANTIN, NosEpa TivapaR (Kilián Frigyes utóda), PANTó 

DEzső, Papp KáRoLy, PárryY MóR, PÁvax-VAJNaA FERENC, PÉcsi ALBERT, PINKERT 

EDE, PirrER Tivapag, Posewirz TivapakR, PRisz GyuLaA, RÉTHLY ANTAL, ROMBAUER 

Ewit, TELEGDI RorH KÁRoLy, TELEGDI RorH LaJcs, ROZLOZSNIK PÁL, SCHRÉTER 

ZOLTÁN, SCHULLER ALAJOS, SIEGMETH KÁROLY, "SIGMOND ELEK, STRÖMPL GÁBOR, 

SZÉKÁNY BÉLA, SzorragH Tamás, Takács BÁLINT, TENK SÁNDoR, TIMKóÓ IMRE, 

ToBoRFrY ZoLráN, TRErIrz PérERk, Túzson Jáwos, Vapász M. ELEMÉR, VARGHA 

GYÖRGY, ZIMÁNYI KÁROLY, ZSIGMONDY ÁRPÁD tagok ; összesen 108-an. 

1. Elnök a közgyűlést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

MacHawx Orró székesfővárosi mérnök és RoMBAUER EMIL áll. középiskolai fő- 
igazgató, rendes tagokat. 

Dr. KocH AwraL elnöki megnyitója a következőképen hangzik : 

e-Tisztelt Közgyűlés! Van szerencsém Társulatunk mult évi törté- 

netére visszapillantást vetve, az ezt közelebb érintő főbb eseményekről röviden 

megemlékezni. Megelégedéssel konstatálhatom, hogy Társulatunk szellemi 

munkálkodása évről-évre növekedik, a mit a kipróbált régi munkatársak 

lelkesítő példájára föllépő vifjú munkaerők buzgó és még sokat igérő közre- 

működésének köszönhetünk. Társulatunk Közlönye ennek következtében 

évről-évre bővebb és változatosabb tartalommal jelenik meg és elérte már a 

45 ívnyi terjedelmet is. Ezzel karöltve a tagoknak száma is örvendetesen 

gyarapodik és ma már megkezelíti a 400-at, szemben a fennállása ötvenedik 

évében már 322-re lecsappant számával. Társulatunk jövedelmei is, a jóval 

megnövekedett kiadásoknak megfelelően emelkedtek, szám szerint az 1900. évi 

8512 K-val szemben már 12.,479-12 K-ra. Társulatunk vagyona azonban 1900 

óta kb. 3000 K-val gyarapodott csak, a mi nagyon kivánatossá tenné, hogy 

minél több újabb pártoló és örökítő tagot igyekezzünk megnyerni. 
Hálásan ki kell emelnem, hogy magas pártfogónk, HERCEG HSTERHÁZY 

MixLós dr. Ő Főméltósága a mult évben is kegyes volt Társulatunk céljait a 

szokott bőkezűséggel előmozdítani. 

A mult évnek Társulatunkat is közelről érintő legkimagaslóbb eseménye 

volt a m. kir. Földtani Intézetnek 40 éves fönnállása alkalmából április hó 

14-én az Akadémia kistermében tartott ünnepélyes ülése, melyen Társulatunk 

nevében őszinte örömmel üdvözöltem az ifjabb, de hatalmassá fejlődött állami 

testvérintézetet, amelynek védőszárnyai alatt Társulatunk is új erőre kapott 

és szebb fejlődésnek indult. Az ez alkalomra az egész világból összesereglett 

agrogeologusok itt tartották első internacionális konferenciájukat és elhatároz- 

ták, hogy a folyó évben Stockholmban tartandó nemzetközi geologiai kongresz- 

szuson tovább folytatják megkezdett tanácskozásaikat. Társulatunk munkaköré- 

nek kitágulásáról is jelentést tehetek. Dr. Lóczy Lasos igazgató úr, választ- 
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máúnyi tagunk indítványára Társulatunk elhatározta kebelén belül egy barlang- 

kutató bizottságnak a fölállítását, melynek föladata hazánk számos barlang- 

jának rendszeres és alapos átkutatása lesz. A bizottság megalakult, SIEGMETH 

Kánory és dr. Jogpás KáRory tagtársainkat választva elnökeinek, dr. Kapió 

OTTOKÁR tagtársaunkat pedig előadónak és kidolgozta a programmot is, mely 

szerint a bizottság munkálkodását a folyó évben megkezdeni és a jövőben 

folytatni fogja. Remélhető, hogy ez a bizottság is, mint annak idejében a 

földrengési bizottság, szép sikerrel fog munkálkodni a kitűzött cél érdekében. 

De sajnos, Társulatunkat a mult évben nemcsak ilyen fölemelő esemé- 

nyek, de lesujtó veszteségek is érintették nagyon közelről. Mult évi május 

hó 17-én a halál kiragadta körünkből NaGysúgri BőcgH Jáwxost, a m. kir. Földt. 

Intézet nyug. igazgatóját, társulatunknak egykori nagyérdemű elnökét, majd 

tiszteleti tagját; november 15-én pedig GüLL Virmos m. kir. agrogeologust, 

társulatunknak buzgó másodtitkárát vesztettük el. A Róluk való, érdemeikhez 

méltó megemlékezések fogják képezni közgyűlésünk következő tárgyait. Tár- 

sulatunk többi veszteségeiről szokás szerint az elsőtitkár fog megemlékezni. 

Tisztelt közgyűlés! Rövid jelentésemnek a végére jutottam. A mai napon 

ismét letelt három év, melyek tartamára engemet, tiszttársaimat és a választ- 

mányt Társulatunk szellemi és anyagi ügyeinek vezetésével megbízni kegyesek 

voltak. Új tisztikart és választmányt kell ma választanunk. 

Hogy a megbízással járt föladatoknak mennyire feleltünk meg, annak 

elbirálása a tisztelt közgyűlésnek a joga; de mi azzal a hittel vonulunk vissza, 

hogy részünkről a legjobb akarattal és tudásunkkal igyekeztünk megfelelni 

annak a nagyrabecsült bizalomnak, amelylyel három év előtt megtiszteltek 

bennünket és a melyért az egész visszalépő tisztikar és választmány nevében 

még egyszer hálás köszönetet mondok. 

Azzal a hő kivánsággal fejezem be mégnyitómat és egyúttal. búcsúszómat 

is, hogy a ma megválasztandó új vezetők alatt, mindnyájunk buzgó közre- 

működésével a legszebb egyetértésével tovább viruljon és fejlődjék a Magyar- 

honi Földtani Társulat! 

Fölkérem most IGLói dr. SzorvragH Tamás urat, a m. kir. Földt. Intézet 

aligazgatóját, NaGysúRI Böckn Jáwos feletti emlékbeszédének fölolváasására s 

2. IGrór SzorracH Tamás dr. választmányi tag NaGysúRI BöcgH Jánosról, 

társulatunk egykori elnökéről és tiszteletbeli tagjáról; míg 

3. Timkó IMRE rendes tag GüÜLt Vinrmosról, társulatunk korán elhunyt 

másodtitkáráról tart emlékbeszédet. 

Ennek a két emlékbeszédnek a szövegét jelen füzetünk elején közöljük. 

4. Elnök megköszöni a két elhunytról való méltó megemlékezést. Majd 

bejelenti, hogy az alapszabályok szerint a tisztikar megbizatása lejárt, s így 

a tisztikar lemond és a választmány visszalép. Ezen bejelentés után elrendeli 

az új választást s a szavazatszedő bizottság elnökéül SIEGMETH KÁROLY rendes 

tagot, míg a szavazatszedő bizottság tagjaiul Kapié OTTOKÁR és Vapász MóR 

ELEMÉR rendes tagokat kéri föl. Fi 

A szavazás megkezdése előtt LÖRENTHEY IMRE elsőtitkár kijelenti, hogy 

az alapszabályok értelmében csak a jelenlevő tagok szavazhatnak, a társulatok 
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.s intézetek képviselői azonban megbízó-levéllel sem jogosultak a szavazásra; 

"nem szavazhat továbbá a multkori választmányi ülésen megválasztott 16 tag 

sem, minthogy neveik a szakülésen még nincsenek kihirdetve. 

Az elsőtitkárnak eme kijelentésére élénk tiltakozás hangzik föl a terem- 

ben s az ellenkező véleményen levő tagok nevében szót kér Lóczi Lóczy LaJos 

választmányi tag. Lóczy szerint mindazok a tagok, a kiket a választmányi 

ülés rendes tagoknak elismert, jogosultak a szavazásra. Alapszabályaink ugyanis 

azt mondják, hogy a társulat tagjait a választmány választja, s ezt a titkár 

a legközelebbi szakülésen bejelenti. Hogy a mult választmányi ülés óta szak- 

ülés nem volt, arról a megválasztott tagok igazán nem tehetnek s így jog- 

 talanság volna őket a szavazásból kizárni. Igen örvend azon, hogy a mai 

közgyűlésen ilyen szép számmal jelentek meg a tagok; ebben 

egy szebb jövő hajnalát látja. A mi a rendes tagok jogaival biró tár- 

sulatokat és intézeteket illeti, Lóczy LaJos véleménye szerint ezek is jogosul- 

tak a szavazásra, ha képviseletükkel valakit megbíznak. 

Ezzel az érveléssel szemben ILosvax LaJos választmányi tag arra hivat- 

kozik, hogy tudomása szerint arra még nem volt eset a Magyarhoni Földtani 

Társulatban, hogy megbízó levéllel szavaztak volna. A közgyűlésen egyébként 

sok olyan tagot lát, a kik évek hosszú során át vajmi keveset érdeklődtek a 

társulat ügyei iránt, s csak most vonultak fel a szavazásra. ILosvax Lagos 

semmiképen sem helyesli azt, hogy pártoskodás céljából a társulatnak esetleg 

olyanok adjanak döntő súlyt, a kiket irányadóknak szakdolgokban el nem 

ismerhet. Felszólalását azzal végzi, hogy legyen igazság, ha mindjárt elvész 

is miatta a világ: fiat justitia, pereat mundus 

Irosvar LaJos választmányi tag beszédének elhangzása után erős vitat- 

kozás indul meg, pro és kontra többféle vélemény hangzik el a teremben. 

Majd szót kér GroGowsi AwpRkErcs Jásxos rendes tag és kifejti, hogy a 

szóbanforgó esetben semmiféle egyéni véleménynek helye nincs, mert itt az 

alapszabályok beszélnek. A míg ezeket belügyminiszteri engedélylyel meg nem 

változtatják, addig a most érvényes alapszabályok szerint kell a választást 

megejteni. Minthogy az alapszabályok 17. §-a szerint a közgyűlésen szavazati 

joga van a tiszteleti, pártoló, örökítő és rendes tagoknak, azért az ezen tagok 

jogaival biró intézmények is gyakorolhatják szavazati jogukat, ha hiteles 

irattal igazolják a képviseletet. 
Erre KRENNER JóZSEF SÁNDOR választmányi tag megjegyzi, hogy a meg- 

bízó leveleket ő el nem fogadja egyrészt azért, mert ezek hitelességét ellen- 

őrizni nem tudja, másrészt, mert ezek az intézetek és társulatok nem tud- 

hatták előre azt, hogy kikre kell szavazni. KRENNER JózsEF SáwxpoRnak erre a 

megjegyzésére Kogmos TivapaR rendes tag azt válaszolja, hogy a szavazás 

titkos levén, nem is szabad azt senkinek sem tudni, hogy kire adja az illető 

megbízott a szavazatát; a megbízó levelek hitelességét pedig a választás elnöke 

van hivatva elbiráini. 

A tagok kivánságára LŐRENTHEY IMRE elsőtitkár felolvassa az alapszabá- 

lyok idevágó rendelkezéseit, azonban ezek felolvasása után még szenvedélye- 

sebbé válik a vitatkozás. 
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Az általános vitában RomBAUER Em rendes tag közvetítő indítványt 
terjeszt a közgyűlés elé, nevezetesen azt, hogy szavazzon minden itt levő tag, 

tehát azok is, a kiket a legutóbbi választmányi ülés megválasztott, azonban 

megbízó levéllel senki se szavazhasson. 

Erre felszólal dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnök és ajánlja, hogy köl- 

csönösen engedve, a közvetítő indítványt fogadját el. Dr. SCHAFARZIK másod- 

elnök felszólalása után a közgyűlés általános helyesléssel hozzájárul a köz- 

vetítő indítványhoz. Erre az elnök határozatkép kimondja, hogy szavazásra 

jogosult minden itt levő tiszteleti, pártoló, örökítő és rendes tag, azonban 

megbízó levéllel szavazati jogát senki sem gyakorolhatja. 

Elnök a szavazás megkezdésére felhívja SIEGMETH KÁRoLnyt, a szavazat- 

szedő bizottság elnökét, s a szavazás tartamára az ülést felfüggeszti. 

A szavazatok leadása után Elnök az ülést újból megnyitja, s felkéri az 

elsőtitkárt titkári jelentésének beterjesztésére. 

Erre dr. LŐRENTHEY IMRE elsőtitkár a következő jelentést terjeszti elő : 

e Tisztelt Közgyűlés ! Három évvel ezelőtt ültetett a Közgyűlés megtisz- 

telő bizalma e helyre, amelyről most harmadszor és utoljára számolok be. 

Társulatunk múlt évi életéről is azt mondhatom, a mit az előző évek titkári 

jelentéseiben is joggal mondhattam volna, hogy bár társulatunk szellemi életé- 

ben nem volt valami nagy változatosság, de azért a társulat tagjainak ügy- 

buzgalma az elmúlt évet is az eredményes, sőt mondhatom, a legeredménye- 

sebbek egyikévé avatta. A szokásos 7 szakülés helyett az idén 9-et tartottunk, 

melyen 20 előadó szerepelt 30 előadással. Ugymint : 

Dr. FgaszEsau ÁGosros (1); dr. Gaár Isrxás (1); dr. HoRusirzky HEw- 

RIK (3); dr. Karzcsisszky Sáspok (1); dr. KocH Náspok (2); dr. KoRmos Trva- 

DAR (3); dr. Lászró GáBoRk (1); dr. Lirra AuRÉL (1); dr. MauRirz BÉLA (2); 

dr. báró Nopcsa FERExc (1); dr. PárrY MóR (1); dr. TELEGpI RórH KÁRoLY (2); 

dr. Tuzsos János (1); dr. SCHAFARZIK FERENC (2); dr. ScHRÉTER ZOLTÁN (1); 

dr. SzápEczkyY Gyura (1); TRErrz PÉrER (1); dr. Vapász MóR ELEMÉR (3); dr. 

Zimány Kánony (1), összesen tehát 30 előadás. Ezekhez járul dr. KocH ANTAL 

közgyűlési előadása. 

Ezekben a tisztelt tagtársak a geologia és rokon tudományainak körébe 

vágó, többnyire önálló kutatásokon alapuló előadásokat élvezhettek. Így álta- 

lácos geológiai volt 9; sztratigrafiai geológiai 4; talajtani 1; zoopalgontoló- 

giai 3; fitopaleontologiai 1; faunisztikai 4; palxoanthropologiai 1; petro- 

grafiai 3; geofizikai 1; ásványtani 1 és kristálytani 2. 

Közlönyünk változatos és gazdag tartalommal jelent meg 42 ív terje- 

delemben 2 táblával. Sőt ha az anyagiak engedik, munkatársaink dicséretre- 

méltó szorgalmából, még jóval gazdagabb s terjedelmesebb kötetet is nyújt- 

hattunk volna. 

A Közlönyön kívül dijtalanul kapták még tagjaink a m. kir. Földtani 

Intézet Évkönyvéből: a XVII. kötet 1. füzetét : TAEGER HENRIK : (A Vér- 

tes-hegység földtani viszonya. (16 ív, 11 táblával és térképpel) ; és a 

m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentését 1907-ről (19 ív, 1. térképpel.) 
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E szerint összesen 77 ív munkát juttatunk tagjainknak 14 tábla mellék- 

lettel, tehát többet, mint bármely más szaktársulat. 

Hogy társulatunk szellemi életéről, különösen a szaküléseken lüktető 

élénk tudományos életről a külföldet is tájékoztassuk, eMitteilungen aus 

den Fachsitzungen der Ungar. Geologischen Gesellschaft: címen 

új rovatot nyitottunk. A Közlönyünkben megjelent vitatkozó cikkek ugyan- 

csak társulatunk tudományos életének az eddigieknél élénkebb lüktetéséről 

tanuskodnak. Tagjainknak óhajtottunk azzal is szolgálni, hogy külön rovatot 

nyitottunk az évenkint elhalt szaktudósok rövid nekrologusai számára, sőt az 

irodalmi ismertetésekre is nagyobb gondot fordítottunk, mint eddig történt. 

eBudapest geológiájas címen ugyancsak állandó rovatot nyitottunk, hogy fő- 

és székvárosunk területéről és vidékéről lépten-nyomon előkerülő új leletek, 

vagy apróbb megfigyelések, melyek eddig elkallódtak, feledésbe mentek, vagy 

észlelőikkel sírba szálltak: meglegyenek őrizve az utókor számára s ilyen mó- 

don Budapest beépített területének és környékének szövevényes, még jórészt 

ismeretlen geológiai fölépítése tisztázódjék. 

Társulatunk tagjaira térve át, örömmel jelenthetem, hogy dr. Szow- 

TrTacH Tamás v. tag úr indítványára megindított taggyüjtési akciót elég szép 

siker koronázta, a mennyiben 1909-ben tagjaink sorába iktattunk 2 pártoló, 

5 örökítő és 52 rendes tagot; ezzel szemben meghalt 9, kilépett 3 és törölte- 

tett 6, úgy hogy így a tagok száma 41-el gyarapodott. Így társulatunknak 1909 

év végén 1 pártfogója, 7 tiszteleti, 9 levelező-tagja, 13 pártoló-, 30 örökítő-, 

325 rendes tagja és 4 levelezője, tehát összesen 393 tagja volt. 

A halál az idén mindössze 9 tagtársunkat ragadta el, de közöttük olya- 

nokat, akik társulatunk életében jelentős szerepet játszottak s így elvesztésük 

reánk nézve pótolhatatlan. 

Legsúlyosabb veszteség GűrL Vinmos titkár társamnak elvesztése, kit a 

közgyűlés bizalma három évvel ezelőtt velem egyidejüleg emelt a titkári 

székbe s ma csak én vehetek e helyről búcsút, míg ő — a jóval fiatalabb, 

munkabiróbb — már november 15-én örökre elbúcsúzott tőlünk  Nemeslelkű, 

fáradhatatlan munkájú, s mindenkiben első találkozásra rokonérzést ébresztő 

férfiú volt ő, a kedves barát, kit munkás életének zenitjén orvul lepett meg 

a halál s fájdalom nélkül ölte meg szivét, a mint ezt az ő nemesen dobogó 

szive megérdemelte. Az ő pedánsságig pontos, rendes és gyors munkája, az a 

baráti áldozatkészség, melylyel ő a társulat tagjait összetartani iparkodott, az 

a lelkesedés, melylyel mindent fölkarolt, a miből a társulatra nézve hasznot 

várt, teszi azt az űrt nehezen betölthetővé, melyet társulatunkban maga után 

hagyott, mert legföljebb talán olyat, de nálánál különbet nem találni. Baráti 

szeretetünk kiséri őt halóporában s frissen hantolt sirjára könnybelábadt 

szemmel teszszük az elismerés, szeretet és tisztelet virágát. Elvesztettük egyik 

büszkeségünket, Nagysúri BöcgHJáwos ny. miniszteri tanácsost, ki társulatunk- 

nak 1868 óta tagja, éveken át elnöke s utóbb tiszteleti tagja s Szabó-érmünk- 

nek tulajdonosa volt. Kiről e közgyűlésen méltóbb helyről elhangzott, nagy 

szeretettel irott nekrologust hallottunk. 

Meghaltak még: Baczowsri ALBERT, áll. főreálisk. tanár Kassán. Társula- 
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tunknak 1874 óta tagja. Dr. CoRwxu FELIix leobeni bány. akad. m. tanár, szep- 

tember 23-án. Társulatunknak ez évben lett tagja. GorHaRD JENő csillagász. 

Meghalt Herényben május 30-án. Társulatunknak 1880 óta tagja. HüLrL Jó- 
ZSEF, ny. min. tanácsos, Társulatunknak 1878 óta tagja. Dr. SCHENEK ISTVÁN, 

ny. bány. akad. tanár. Megh. julius 20-án. Társulatunknak 1871 óta tagja. 

Dr. SzrERÉsyi Hucó, főgimn. tanár. Megh. márc. 19-én. Társulatunknak 1883 

óta tagja. Dr. ZLaratsky GyöRGYy, szófiai egyet tanár. Megh. aug. 22-én. Tár- 

sulatunknak 1891 óta tagja. Nyugodjanak békében! 

Társulatunk igazgató testületének, a választmánynak működéséről 

beszámolandó, jelenthetém, hogy 9 ülésben intézte a társulat ügyeit. Továbbá 

a társulat szűkös anyagi viszonyain segítendő újból küldöttségileg és kérvé- 

nyileg fordult dr. Danáwsyr IGsác földmívelési miniszter úrhoz, megújítva, ama 

már 1908-ban hozzá intézett kérelmet, miszerint társulatunkat állandó évi 

segélyben részesíteni szíveskedjék. Ebbeli kérelmünket eddig siker koronázta, 

a mennyiben DaRáwyi IGsác őkegyelmessége 4000 koronát volt szives e célra 

tárcájának költségvetésébe állítani. Bárcsak ne fosztanának meg bennünket a 

mai zavaros politikai viszonyok eme régi vágyunk teljesülésétől. Dr. lóczi Lóczy 

LaJos v. tag úr ajánlatára, a választmány a régi földrengési bizottság min- 

tájára megalkotta a barlangkutató bizottságot, amely elnökévé dr. JotDpÁN KÁROLY 

és SIEGMETH KáÁRoLy tag urakat s előadójává dr. Kapió OTTOKÁR urat válasz- 

totta meg Továbbá a választmány dr. iglói SzorracH Tamás választmányi és 

dr. Lirra AuRÉL r. tag urak ajánlatára SoMoGYI ALADÁR újlóti néptanítót egy- 

hangúlag a Társulat levelezőjévé választotta. Somogyi ArzapáR, a ki később a 

rendes tagok sorába lépett, Újlót barsvármegyei község földtani viszonyainak 

tanulmányozásával és egy rhinoceros "csontváz fölfedezése és kiásása körül 

szerzett érdemeket e kitüntetésre. 

A SzaBó-emlékalapítvány ügyrendjének 10 §. gy pontja értelmében a 

választmány nevében jelenthetem, hogy 1909 február 17-én a választmányi 

ülés elhatározta, misze:int a Szabó-emlékalap kamataiból 600 koronát fog 

nyilt pályázatra és 200-at megbízásra fordítani. A megbízásra nem érkezett 

pályázat, a 600 koronás nyilt pályázatra pedig NEUBAUER CONSTANTIN és FROHNER 

Rowmás tagtársak pályáztak, Röntgen-vizsgálataik folytatására 300 koronát kérve. 

A választmány a pályázók tervezetét elfogadta s őket vizsgálataik befejezésé- 

vel megbízta. 

A külföldi társulatokkal összefűző szellemi kapcsok újabb csereviszo- 

nyokkal erősbültek. Így csereviszonyba léptünk a következőkkel: ecGeolo- 

gische Gesellschaft; Wien, aMontanistisehe Rundschaus Wien, 

cGeological Survey Offices Perth (Western Australia). A. csereviszonyt 

fölbontotta eUniversity of Illinoiss5 Urbana. 

Így társulatunk összesen 92 társulattal és folyóirattal van csereviszony- 

ban. A m. kir. Földtani Intézet révén pedig még 100 bel- és külföldi társu- 

lat kapja közlönyünket, melyet most már 650 példány helyett 700-ban kell 

nyomatnunk. 

Mielőtt titkári jelentésemet befejezném, kedves kötelességet teljesítek 

azzal, hogy hálás köszönetet mondok pártfogónknak, herceg ESTERHÁZY MIKLÓS 
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úr főméltóságának, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr őkegyel- 

mességének az államsegélyért, a Földmívelésügyi Miniszter Úr őkegyelmességé- 

nek a m. kir. Földtani Intézet kiadványaiért, dr. KRENNER I. SÁNDOR egyetemi 

tanár, udvari tanácsos, választmányi tag úrnak, kedves házigazdánknak, ki 

üléseink céljaira a helyiséget ismert előzékenységével engedi át. Köszönettel 

tartozom dr. VoGL VIKTOR geológus úrnak, tisztelt barátomnak azért, hogy 

GüLL Virwmos titkártársamnak halála után a másodtitkári teendőket ideiglene- 

sen szives volt ellátni. Kedves kötelességet teljesítek akkor, mikor dr. lóczi 

Lóczy Lasos egyetemi tanár úrnak, a m. kir. Földtani Intézet igazgatójának, 

választmányi tagunknak köszönetet mondok azért a szivességért, hogy titkári 

hivatalunknak és raktárunknak állandó s üléseinknek is gyakrabban helyisé- 

get adni szives. Tavalyi jelentésemben ama óhajomat fejeztem ki, hogy vajha 

az eddigieknél szorosabb szellemi kapcsok fűznék Társulatunkat a m. kir. 

Földtani Intézethez, hogy így Társulatunk az Intézet mellett, de nem attól 

függő helyzetben, vállvetve működjék közre a magyar geológiai tudomány 

fejlesztésében. Eme együt:működést igazolta Társulatunk az idei első nemzet- 

közi agrogeológiai konferencia alkalmával, amidőn székesfővárosunktól a kon- 

ferencián való közreműködésre kapott 500 koronát — a miért e helyen is 

köszönetet mondok — a kongresszus intézőségének rendelkezésére bocsájtotta. 

Tisztelt Közgyűlés! Megbizatásom lejárt, a mandátumot visszaadom 

a tisztelt közgyűlés kezébe, melyből három évvel ezelőtt kaptam. Azzal a szo- 

morú tudattal teszem ezt, hogy a három év előtt előlegezett megtisztelő bizalom- 

nak nem íudtam úgy megfelelni, mint a hogy szerettem volna. Bár teljes 

odaadással, legjobb igyekezetemmel, munkakedvvel és szorgalommal igyekez- 

tem a társulat ügyeit szolgálni; mindamellett magam érzem a legjobban, hogy 

nem szolgálhattam a társulat igyeit olyan odaadással, mint a minővel szeret- 

tem volna és a hogy a társulat ügyei megérdemelték. A társulat ügyei fiatalabb, 

mozgékonyabb, kevésbé lekötött, szabadabb embert igényelnek a titkári székbe ; 

a ki a megkezdett taggyűjtési akciót, a szakszótár nagy ügyét, a népszerü 

előadások tartását, kirándulások rendezését s a minden oldalról fölszaporodó 

és sok időt igénylő dolgot jobban le tudja bonyolítani, mint én tehettem. 

Vég:1 midőn köszönetet mondok, úgy a Tisztelt Közgyűlésnek, mint 

a választmánynak s a Közlöny munkatársainak ama támogatásért, melyben 

engem három év alatt részesíteni szivesek voltak; egyúttal kérem, hogy meg- 

tisztelő bizalmukkal s szives közreműködésökkel legyenek szivesek ma meg- 

választandó utódomat is támogatni. 

A közgyűlés az elsőtitkár jelentését tudomásul veszi. Az 

elsőtitkár azután felolvassa a mult évben kiküldött pénztárvizsgáló bizottság 

jelentését, a mit a közgyűlés tudomásul vesz, s a pénztárosnak a felmentést 

megadja. Pénztáros előterjeszti a pénztári jelentést és az 1910. évi költség- 

vetést. 
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PÉNZTÁRI JELENTÉS 

a Magyarhoni Földtani Társulat 1909. évi pénztári forgalmáról és 

vagyonának állásáról az 1909. év december hó 31.-én. 

I. Forgó tőke. 

a) Bevétel: 

Előirányzat Tényleges bevétel 
f 1909-re 1909-ben 

1. Pénztári áthozatal 1908-ról - HODI KR. 75-K HOGY ATRNT 
2. Országos segély 1908-ra 3000 a — a 3000 s — , 
3. Hg. EsTERHÁzY MixkLós pártfogó 

díja 1908-ra és 1909-re 1680 ac — e 1680 c — . 
4.. Alaptőke kamatja . .. 0... 1298 c — a 1349 a 58 s 
5. Forgó tőke kamatja  .. -— o — 50 a a 39 "4 "OG" ve 
6. Hátralékos tagdíjak .. sssú 50 c — a 163 -a 45 : 
7. Tagdíjak 1909-re .. . 2450 c — a 2737 a 53 a 
S. Előfizetők 1909-re  .. i 550 a — a 582 s 40 s, 
9. Eladott kiadványok 50 a — e 29 s 60 e 

10. Alaptőke utáni kamat a törzs- 
vagyon kiegészítésére . .. — a — 4 124 ag HON 

11. Pártoló és örökítő tagsági díjak — a — a 1600 a — a 
12. Dr. SzaBó- SZAT ÜGtá kamataiból 

megbizásra 42 za 200 c — e. 
195. Vegyesekes . egett z 20 a — 6 26 c 19 a 

Osszesen 10207. 2R75-ed AZAZ NAT 

b) Kiadás : 

Előirányzat Tényleges kiadas 
1909-re 1909-ben 

1. Földtani Közlöny É 6500..K —-"i. 094 RT 630 
2. M. kir. Földtani Intézet évi 

jelentésének különlenyomata 750 a — a 376 c 13 a 
3. Tisztviselők tiszteletdíja zt 1400 a — a 1400 a — sa 
4. Irnok jutalomdíja — — - 50 a — a 50 a — a 
5. Szolgák jutalomdíja eat bes 400 a — a 400 a — a 
6. Postaköltség éri Te sz ROVÜS AE 638 c 63 a 
7. Irodai és vegyes kiadások  .. 400 a — e DJ A ETT LSS 
8. Alaptőke kamatai a törzsvagyon 

kiegészítésére .. — a — ea 12 4 56 a 
9. Pártoló és örökítő tagsági díjak 

a törzsvagyonhoz — a — a 1600 a — a 
10. Előre nem látott kiadások — .. (077 "es75 "a 127. soryüzese 
11. Dr. Szasó emlékalap kamataiból 

megbízásra s — a - a 200 c — a 
12. Forgó tőke maradványa mint 

egyenleg 4 ; sel za SZ at 243 a 293 4 

Összesen JOZO7- KÖZBE NATO éReT 425 
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II. A társulat vagyona 1909 végén: 

1. Alaptőke S ezaz te B ee szete S tasző 1 

2. Dr. SzaBó- emlékalap lát ELÉ as CEE 8400 c — a 

3. Dr. Szasó-emlékalap kamatja ..  — — — — 1356 s, 46 : 
4. Forgó tőke maradványa .. — — — — — 243" 0 23 a 

Összesen 44869 K 47 f 

Budapesten, 1909. december hó 31.-én. 7 
i ASCHER ANTAL s. k., pénztáros. 

Dr. ILosvax Lagos s. k., PETRIK LaJsos s. k. és dr. SzorvraGH TAMmás s. k., mint 

a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgáló-bizottság tagjai. 

Költségvetés 1910-re. 

a) Bevétel : 

-Pénztári átáozátal I909-rők. "enn aZ zöm 243 RK 231 
b. Országos segély 1910-re. .. 3000. a — a 
3. Herceg EsrERHázY MIKLÓS pártfógó díja T9d0-re CBA id 0 
dr ATADTÓKET KREGENTE zsé hez iden Al keresek Ész N302 s tt 
FSROTSO TOK KAMAT AS szt e ezta e s e 50 a — u 
GHátralékog tagdíjak: zség meet (este Tsz 350 c — a 
TERESA SÜT 6 Sz ENEZT En át eng EEZO00 esta 
S. AKISSZzető 1910 rő z es azé ab EZAsáte do IZÉ 550 a — a 
9. Bladott kiadványok: szt sgeg d éges toze sz zsm ABÜgt uzent 
JORMOGYOBBE "sg dát sáő ege Te beats 20 c — a 

Osszesen 9865 K 23 f 

b) Kiadás. 

1. Földtani Közlöny 6500 K — f 
2. M. kir. Földtani Intézet évi i jelentésének különle- 

nyomata Dr ET ESTETEK ab 1380)" tát e 
3. Tisztviselők tiszteletdíja .. 2 za EM enek AAOON tk 
4. Szolgák jutalomdíja B a Zsák A, esen VVK EG 
5. Postaköltség 2 SRE SES aes e 670 c — e 
6. Irodai és vegyes kiadások . ager: MÉSZ PERT TÁ AE 
7. Előre nem látott kiadások (Er za 

Összesen 9865 K 23 f 

A közgyűlés a pénztári jelentést tudomásul veszi s az elő- 

terjesztett költségvetést változatlanul elfogadja. Elnök a pénztár- 

vizsgáló bizottságnak köszönetet mondván, a jövő évi pénztárvizsgálatra újból 

felkéri dr. ILosvax LaJos, PETRIK [LaJos és dr. SzorvraGH Tamás urakat. 

Elsőtitkár ezután előterjeszti a Szabó-emlékalap ügyrendjének azt 

a változtatását, a melyet a folyó hó 3-án tartott választmányi ülés ajánlott. 

Hosszas vita indul meg erről a kérdésről is, s végül a közgyűlés úgy határoz, 

hogy az Ügyrend 4. pontja akkép módosítandó, hogy az ne a kitüntetendő 

Földtará Közlöny. XL. köt. 1910. 5 
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szerzőről vagy szerzőkről, hanem a kitüntetendő munkáról vagy munkákról 
szóljon. k 

Elnök erre átadja az elnöklést dr. SCHAFARZIK FERENC másodelnöknek 
maga pedig eltávozik a teremből. 

Elnöklő másodelnök felszólítja az elsőtitkárt, hogy a választmánynak a 
tiszteleti tagságra vonatkozó határozatát terjeszsze a közgyűlés elé. Dr. LŐRENTHEY 

IMRE elsőtitkár a választmány megbízásából kiemeli az imént távozott elnök 

érdemeit. Dr. Kocn Awxrar lelépett elnökünk nemcsak a Földtani Társulat 

körül szerzett hervadhatatlan érdemeket, mint a Társulat történetének az írója, 

hanem általában hazánk geologiai megismertetésében és művelésében is az 

elsők között áll. Mindenképen rászolgált tehát arra, hogy Társulatunk őt tisz- 

teleti tagjává válaszsza. A közgyűlés ezt az indítványt általános helyesléssel 

fogadja. Elnöklő alelnök felkéri Lóczri Lóczy LaJos és TELEGDI RórH LaJos vá- 

lasztmányi tagokat, hogy a kitüntetettet értesítsék a közgyűlés határozatáról és 

hívják meg őt ünnepélyesen a közgyűlés előtt való megjelenésre. Kevés vár- 

tatra csakugyan visszatérnek a küldöttek a közgyűlés termébe, élükön dr. Kocn 

ANTAL lelépett elnökkel. Szünni nem akaró tapsvihar fogadja a belépő tiszte- 

leti tagot. Az általános lelkesedés tolmácsolásaként elnöklő dr. BSCHAFARZIE 

FERExc a következő hangulatos beszéddel üdvözli az ősz férfiút: 

Mélyen tisztelt Nagyságos Uram ! 

Midőn a Földtani Társulat mai közgyűlésén Téged egyhangúlag 

tiszteleti tagjává megválasztott és Részedre ezen díszes oklevél ki- 

adatását elrendelte, — egyik legszebb jogát gyakorolta. A tiszteleti tag- 

ság ugyanis egyike azon legmagasabb kitüntetéseknek, a melyek fölött a 

Földtani Társulat érdemes szakférfiakkal szemben rendelkezik. 

A mikor a Földtani Társulat e kitüntetés adományozását el- 

határozza, nem vezetteti magát a kitüntetendőnek netalán csak egyetlen egy 

munkája meteorszerű ragyogása által, hanem súlyt vet az illetőnek egész 

munkásságára és csak akkor szavazza meg a kitüntetést, ha az ajánlottnak 

életműködését valóban 24 karátos szinaranynak találta. És ha a 

most élő geologus nemzedék sorain végig tekintünk, akkor csakugyan Te vagy 

az, mélyen tisztelt Nagyságos uram, a ki Társulatunk eme legnagyobb 

kitüntetésére becsülettel rászolgáltál és ezért kérlek: fogadd kegyesen 

a mai közgyűlésnek imént elhangzott határozatát. A Magyarhoni 

Földtani Társulat eme ténykedésével azonban egy bizonyos önző célt is követ, 

a mennyiben osztatlan elismerése és tisztelete mellett Téged még a szeretet 

láncaival is magához fűzni akar. És ezért szívem mélyéből óhajtom én 

magam is: legyen e díszoklevél jelképe eme kapocsnak! és adja a 

Mindenható, hogy mint a Magyarhoni Földtani Társulat büszkesége még 

igen-igen sokáig a miénk lehess! 

Erre az üdvözlésre dr. Kocn Awrar hálás köszönetét fejezi ki a ki- 

tüntetésért. Kijelenti, hogy a meddig ereje engedi, s a meddig a kalapácsot 

kézben tudja tartani, minden erejét továbbra is a geologiának fogja szentelni. 

Lelkes éljenzés s általános tetszésnyilvánítás hangzik föl dr. KocH ANTAL tisz- 

teleti tagnak erre a szavaira. 

Elnöklő másodelnök felhívja a szavazatszedő bizottság elnökét, hogy 
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a tisztikarra megejtett szavazás eredményét hirdesse ki a szavazatszedő bizott- 

ság elnöke jelenti, hogy leszavazott 87 tag, ebből érvénytelen 1. A 86 szava- 

zat a következőkép oszlott meg : 

Elnök : dr. SCHAFARZIK FERExCc 80, dr. KRENNER I. Sáxpok 6, T. RórH LaJos o. ; 

másodelnök: dr. SzorvragH Tamás 72, dr. LŐRENTHEY IMRE 12, dr. ZIMÁNYI 

Károry 2; elsőtitkár : dr. Papp KáRony 53, dr. Maugirz BÉra 32, dr. TOBORFFY 

Zorrás 1; másodtitkár: dr. VoGL VIKTOR 73, dr. SCHRÉTER ZOLTÁN 7, MARos 

IMRE 6 szavazattal. 

i A közgyűlés tehát megválasztotta elnöknek: dr. SCHAFARZIK FERExcet, 

másodelnöknek: dr. Szorracn Tamást, elsőtitkárnak: dr. PAPP KáRouxt, 

másodtitkárnak: VoGL VIKTOR dr.-t. 

A választmányi tagságra leszavazott 65 tag, valamennyi érvényes sza- 

vazattal. 

Választmányi tagok lettek: dr. ILosvax Lagos 59, dr. Lóczy Lasos 57, 

dr. PánrY Móg 57, TREirz TÉTER 53, TELEGDI RórH Lasos 52, dr. FRANZENAU 

ÁGOSTON 49, dr. KRENNER I. SáwxpoR 49, dr. Zimányi KáRoLY 49, HORUSITZEY 

HENRIK 48, dr. LŐRENTHEY IMRE 47, dr. KALEcsIxszkY SÁNDOR 34, dr. MAURITZ 

BÉLA 28 szavazattal. 

Szavazatot kaptak még: Timkó IMRE 21, dr. DÉcny Mók 17, ILLÉS VIr- 

mos 15, dr. KoRgmos Trivapagk 15, dr. LÁászLó GÁáBoR 15, dr. EmszT KÁLMÁN 14, 

SIEGMETH KáRoryx 14, dr. ToBoRFrrY ZoLráNx 12, STEIrvHausz GYULA 9, PETRIK 

Lagos 8, dr. Bazró Rezső 1, INxxEY BÉLA 1, dr. LExGYEL BÉLA 1, dr. Löw 

MáÁRrows 1, dr. SCHRÉTER ZOLTÁN 1, dr. Vapász M. ELEMÉR 1 szavazatot. 

Elnök elfoglalja székét s a választmány és tisztikar nevében köszönetet 

mond a közgyűlésnek a megválasztásért. 

Másodelnök a maga nevében is megköszöni a beléje helyezett bizalmat 

s bejelenti, hogy a pénztárvizsgálói tisztjéről — másodelnöknek megválasz- 

tatván — lemond. 

A közgyűlés ezt tudomásul veszi s elnök pénztárvizsgálónak dr. LÖRENTHEYx 
IMRE választmányi tagot kéri föl, a ki ezt el is fogadja. 

8. Elnök előterjeszti a Barlangkutató Bizottság megalakulását. 

Az 1910 februárius hó 3.án tartott választmányi ülés elhatározta a 

Barlangkutató Bizottság megalakítását, a következő tisztikarral. Elnök: S1Ea- 

METH KÁRoLr lovag, nyug. máv. igazgatóhelyettes ; társelnök: dr. JORDÁN KÁRoLny, 

a földrengési számoló intézet igazgatója; előadó: dr. Kapréó OTTOKÁR állami 

geologus. Ugyanez a választmányi ülés egyúttal elhatározta, hogy a közgyű- 

lésnek javasolja, hogy a Barlangkutató Bizottságot 400 korona segélylyel támo- 

gassa. A Barlangkutató Bizottság minden tekintetben a választmány hatás- 

köre alá tartozik. Ezt az előterjesztést a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Több tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést berekeszti. 

gi 
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Választmányi ülések. 

1910 januárius 53-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Az ülés rendes tagoknak megválasztotta a következőket: dr. JORDÁN KÁROLY 

a magy. földreng. számoló int. igazg. Budapesten, (aj. Lóczy LaJos v. tag). NaGY 

IMRE, urad. intéző Tömörd puszta (aj. LIFFA AURÉL r. t.). Kilépett 4 tag. 
Elsőtitkár jelenti, hogy a szakglosszárium ügyében kiküldendő bizott- 

ságba a K. M. Természett. Társulat GORKA SÁNDOR titkárt és Tuzson JÁNos vál. 

tagot, a M. Földr. Társaság OCHOLNOKY JENŐ főtitkárt és KÖVESLIGETHY RADpó lev. 

tagot küldte ki. A választmány elhatározza, hogy a természeti tárgyak megvédése 

ügyében csatlakozik a m. kir. Földtani Intézet felterjesztéséhez. 
A választmány elhatározza továbbá, hogy a JORDÁN KÁROLY, SIEGMETH KÁROLY, 

Kapic OTTOKÁR, SZILÁDY ZOLTÁN, MYSKOVSZKY EMIL, HILLEBRAND JENŐ és BUDINSZKY 

NÁROLY urakat a barlangkutató bizottság alakuló gyűlésére összehívja. 

1910 februárius 3-án. — Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENC alelnök. 

Az ülésen rendes tagoknak megválasztották a következőket: R. kath. főgim- 

názium, Székelyudvarhely ; ref. gimnázium, Gyönk, (aj. a titkárság). BALLENEGGER 

RóBERT, m. kir. geologus Budapest, (aj. MaRos IMRE r. tag). BRuck JózsEF m. kir. 

hivataltiszt Budapest, (aj. PaAPP KÁROLY vál. tag). FELDPACHER ANTAL, fotochemi- 

grafus Budapest (aj. PITTER TIVADAR r. tag). GAGYI JENŐ, kpisk. tanár Budapest, 

GAGYI SÁNDOR, tanárjelölt Bndapest, HANGos Géza, papirkereskedő Budapest, HEurF- 

FEL SÁNDOR, mérnök Budapest, (aj. PITTER TIvADAR r. tag). KERÉNYI HuGó, kpisk. 

tanár Budapest, (aj. VoGL VIKTOR r. tag). Kiss JózsEr, bányamérnök-xállalkozó 

Budapest, (aj. PaAPP KÁROLY r. tag). KLösz PÁL, térk. műint. tulajdonos Budapest, 

(aj. PITTER TIVADAR Tr. t.). K. Kovács PÁL, kisplasztikus, Budapest. Dr. Lóczy LaJosné, 

Budapest. MaRzsó Lasos, könyvtáros Budapest, (aj. KALMÁR JÁNos r. t.). PANTó 

DEzső, m. kir. bányasegédmérnök Budapest, (aj. LÁZÁR VAZUL r. t.). Dr. SCHWALM 

AMADÉ, egyet. tanársegéd Budapest, (aj. MauRiTz BÉLA r. tag). TENK SÁNDOR, doboz- 

gyáros Budapest, (aj. KoRmos Tivapak r. tagj. TÉGLÁS GÁBOR ny. főreálisk. igazg. 

Budapest, (aj. SCHAFARZIK FERENC másodelnök). 

A választmány elhatározza a SzABó-emlékalap ügyrendje 4. pontjának oly 

értelemben való módosítását, hogy ez a pont a többivel egybehangzólag kitünte- 

tendő amunkáróls s ne természetvizsgálóról szóljon. Elhatározza továbbá a LóczY- 

féle, annak idején (1897. közgyűlés) elfogadott pótló passzus felvételét. 

A SzABó-emlékalapból 400 K-ás nyilt pályázatot s 200 K-át megbizásra tűz ki. 

A Barlangkutató Bizottság jelentését némi változással tudomásul veszi s a 
400 K-ás segélyt megadja. 

Végül megejti a tisztikarra és a válaszmányi tagokra a jelölést. 

Szakülések. 

1910 januárius 5-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Előadások: jó 

1. Noszkv JENŐ a nógrádmegyei Karancs és környékének (salgó- 

tarjáni szénterület egy része) sztratigrafiai és tektonikai viszo- 

nyait ismertette, kiemelvén a faciesbeli különbségeket. A vidék legrégibb képződ- 

ménye a sokáig karbonkorúnak vett agyagpala a Karancs talapján; ez: sókkal 
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fiatalabb képződmény, a melyet helyenkint az andezit áttörések metamorfizáltak ; 

de sem településüket tekintve, sem a belőle kikerült kövületek alapján nem lehet 

elválasztani a fölibe települő rétegektől, a melyek a. medit. korúak. Ezek közül az 

első csoport terrigen homokkövekből áll, a melyre ismét tengeri eredeti jól jelleg- 
zett a. medit. faunát tartalmazó rétegek települnek; a melynek egyik faciesét a 

Lingula Suessi DRÉGER gazdagsága jellemzi. Majd ismét térszínváltozás következik 

be s az így kialakult szárazföldön keletkeznek a széntelepek, a melyek különböző- 

sége ismét az életviszonyok változatosságára utal. 
A széntelepeket még a mediterrán jellegű, tengeri eredetű rétegek fedik, de 

ez a tenger csakhamar kezd visszavonulni s lépésről-lépésre hátrál a f. mediter- 

rántól kezdve, ellentétben a wieni medencével. A Karancs kitörése a vázolt első 

szárazföldi korba esik, de a kitörések javarésze a felszín alatt maradt lakkolitok 

alakjában. A főtörések kora a f. mediterrán kezdetére esik, de későbbi korú törése- 

ket is észlelni a f. mediterránkorú képződményeken. Sőt a bazalt feltörési vonula- 

tok alapján fiatalabb törések is következtethetők. Ezek a törések apróbb darabokra 

szaggatták a széntelepeket s részint vetődési árkokba sülyesztették, részint a 

horsztokra emelték. Az utóbbiak javarészét eltávolította az erózio, hacsak a rátele- 

pült bazalttakarók meg nem védték. 

2. VaáApász M. ELEMÉR a középhegység dunáninneni szigetrögei- 

nek geologiájas címen szólt. Ennek az előadásnak bő kivonata a Földtani 

Közlöny egyik legközelebbi számában fog megjelenni. 

1910 januarius 12-én. — Elnök: dr. KocH ANTAL. 

Előadások: 

1. RÉTHLY ANTAL az 1810 januarius 14-i móri földrengésről 

szólt. Előadása teljes szövegében a Földtani Közlöny legközelebbi számában fog 

megjelenni. 

Lóczv LaJos örömét fejezte ki a hallott előadáson, s felhívja a figyelmet arra, 

vajjon az alföldi, nevezetesen a kecskeméti földrengések nincsenek-e szintén ilyen 

tektonikai vonalakhoz kapcsolva. s 

2. A szakülés második pontja a Társulathoz beérkezett, Magyarország 

posztglaciális klimaváltozásairól tárgyaló fejtegetések  bemuta- 

tása. A stockholmi XI. nemzetközi geologiai kongresszus előkészítő bizottsága 

ugyanis felszólítást küldött a Mh. Földtani Társulathoz, hogy gyűjtsön adatokat 

Magyarország posztglaciális klimaváltozásainak bizonyítására. A Társulat titkársága 

ennek értelmében körlevelet bocsátott ki, a melyre HoRusITzKY HENRIK, KocH 

ANTAL, KoRmos T., Lóczy LAJos, PÁvAY-VAJNA FERENC, PosEwIirz T., SCHAFARZIK 

FERENC, TKEITZ PÉTER küldtek be rövidebb-hosszabb elaborátumokat. Többen a fel- 

soroltak közül — KocH ANTAL, PÁvaY-VAJNA FERENC, PosEwITZ TIVADAR, SCHAFAR- 

ZIK FERENC glaciális nyomokról adnak számot. A szorosabban a tárgyra vonatkozó 

jelentéseket az előadó: Kokmos TivaADaR bemutatja a szakülésnek. 

HoRusITZKY HENRIK egyszerű kortáblázatot adott be, melyben a pleisztocént 

a fauna alapján felosztja szakaszokra s ezeket egyenkint megint több alszakaszra. 

Lóczy UaJos szerint azok a bizonyítékok, melyeket eddig a lerakodások idejé- 

nek száraz vagy nedves volta mellett felhoztak, kétséges értékűeknek bizonyultak. 

A klimaváltozások megállapításánál az emlősmaradványokra, molluszkumokra s a 

tőzegtelepek növényeire kell különös figyelemmel lennünk. A klimaváltozások fő- 

okául, legalább is a glaciális és interglaciális időben ujabban nem "a csapadék, 

hanem a hőmérséklet ingadozását tekintik. A közvetlen ok azonban mégis csak a 

nedvesség ingadozása. A glaciális jelenségek tanulmányozása Léczy szerint igen 
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közömbös a pleisztocén klimaingadozások nyomozására. Ezeknek tanulmányozásánál 

sokkal inkább a Keleteurópában szerzett tapasztalatokra kell támaszkodnunk mint 

a nyugateurópai, alpesi viszonyokra, mert utóbbi régiók bizonyára kevesebb be- 

folyással voltak Magyarország területére, mint a sivatagok és füves puszták. 

TRErrz PÉTER a talajvizsgálat eredményeiből von le következtetéseket a kli- 

mára. Ma az agrogeologia már annyira haladt, hogy bizonyos talajnemről meg 

tudja mondani, hogy milyen növényzet tenyészett az illető talajon, 8 a növényzet 

ismeretével viszont ismerjük az akkor uralkodott klimát. TRerrz a pieisztocént 

négy egymással váltakozó szárazabb s nedvesebb szakaszra osztja. 
KoRmos TIVADAR szerint Magyarország pleisztocén klimaváltozásainak meg- 

állapításánál első sorban a puhatestű faunára kell támaszkodnunk. Magyarország 

belsejéből ezek úgy a hogy ismeretesek, de határozott glaciális üledékek hiányában 

glaciális és interglaciális korszakokat biztosan megállapítani nem lehet. KoRmos a 

pleisztocént egyelőre alsó és felső szakaszra osztja. A sztratigrafiai viszonyokból 
megállapítható, hogy a pleisztocén kezdetén nálunk bő vízfolyások voltak. E kor- 

nak üledékeire homokos lösz következik (a németországi sSandlösss faunájával), 

mely azonban KokRmos szerint inkább porral vegyes kissé homokos ártéri iszap, 
mint lösz. Erre igazi eolikus lösz következik, meleget, szárazságot kedvelő fajok 

maradványaival. Szerző szerint azonban az igazi lösz lerakodása idején sem volt 

nálunk füves puszta, hanem fel kell tennünk, hogy ebben az időben a maiaktól 

már alig eltérő klimatikus és növénybiologiai viszonyok uralkodtak. A löszképző- 

dés megszünésének vagy legalább is csökkenésének oka a kultura terjedésében 

rejlik. t 

3. CHOLNOKY JENŐ — miután a kongresszus előkészítő bizottsága hozzá külön 

felszólítást intézett — külön jelentést terjeszt be. Szerinte a posztglaciális klima- 

változások kezdését geologiai s agrogeologiai kutatásokkal nem lehet megoldani. 

A legtöbb adatot szolgáltatja még a jól -ismert Balaton tó, melynek régi turzásai 

hajdani magasabb vízállásokra utalnak, míg a tófenékbe ágyazott tőzegtelepek ala- 

csony vízállásokra engednek következtetni. Mindezek az adatok azonban semmiféle 

útbaigazítást sem adnak a klimaingadozások számára és korára nézve. Többet 

mond ebben a tekintetben a Duna— Tisza közének hármas buckazónája. A legtöbb 
homokot oly folyókból fujja ki a szél, amelyek száraz klimájú vidékeken folynak, 

amelyeknél alacsony vízállás és áradás sűrün váltakozik. A hármas buckazóna ily- 

képen három száraz időszakra utal. 



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
tisztviselőt 

az 1910—1912. évi időközben. 

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISOHEN GESELLSCHAFT 

Elnök (Prásident) : SCHAFARZIK FERENC dr. m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 

műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 

lev. tagja. 

Másodelnök (Vizeprásident): IGLór SzorxracH Tamás dr., királyi tanácsos és 

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója. 

Első titkár (I. Sekretár) : Papp KÁRory dr. m. kir. osztálygeológus. 

Másodtitkár (II. Sekretár) : Vocr Vikrok dr. m. kir. II. oszt. geológus 

Pénztáros (Kassier): ÁscHER ÁAwxraL műegyetemi gutestor. 

19 

t— 

[doh] 

A választmány tagjai (AusschuBmitglieder) : 

I. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok : 

(an Budapest wohnhafte Ehvenmitgtieder.) 

SEMSEI SEMSEY ANnDpoRk dr. főrendiházi tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani 

Intézet tb. igazgatója. 

PUSZTASZENTGYÖŐRGYI és TETÉTLENI DanRáwnyYI IGwÁc dr. v. b. t. t., nyug. 

m. kir. földmívelésügyi miniszter és orsz. képviselő. 

SÁRVÁRI és FELSŐVIDÉKI gróf SZÉCHENYI BÉLA, v. b. t. t., főrendiházi tag, 

m. kir. koronaőr. 
. KocH AwraL dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára, 

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja. 

II. Választott tagok. 

(Gewühlte Milgtieder.) 

FRANZENAU ÁGosroN dr., nemzeti múzeumi igazgatóőr, a M. T. Akadémia 

lev. tagja. 

. HoRusiTrzgY HENRIK, m. kir. osztálygeológus. 

. Inosvax Lasos dr., m. kir. udv. tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, a M. T. 

Akadémia r. tagja, a kir. Természettudományi Társulat főtitkára. 

. KALECSISSZKY SÁNDOR dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja. 

. KRENNER J. SÁáxpoRk dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár 

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia r. tagja. 
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6. Lóczi Lóczy Lasos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magy. kir. Földtani 

Intézet igazgatója, a M. T. Akadémia r. tagja. 

7. LŐRENTHEY IMRE dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. lev. ző 

8. Maugirz BÉLA dr., tud.-egyetemi magántanár. 

9. Pánrx Món dr., m. kir. főgeológus. 
0. Telegdi Rorn Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a ILI. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TgErrz PÉTER m. kir. főgeológus. 

12. Zrmáwyr KáRonx dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 
NÉVSORA 

az 1909. év végén. 

VERZEICHNIS 

DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

mit Ende 1909. 

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 MigLós, 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. hu:szárezredbeli 

tartalékos hadnagy. 

Tiszteleti tagok. (Ehrenmitglieder.) 

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geologiai társulat 

titkára, London. 1886. 

Capellini Giovanni, senatore del regno, a bologniai egyetemen a geologia tanára, 

és a R. Comitato geologico elnöke, Bologna. 18586. 

Darányi Ignác dr. (pusztaszentgyörgyi és tetétleni), v. b. t. t., m. kir. földmíve- 

lésügyi miniszter stb. Budapest. 1904. 

5 Koch Antal dr. tudomány-egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Tudományos Aka- 

démia r. tagja. Budapest, (1866) 1909. vat 

Semeey Andor dr. (semsei), főrendiházi tag, nagybirtokos, a Szt. István-rend 

középkeresztese, a budapesti és kolozsvári tud. LgEZÉRÉT tiszt. doktora, a 

M. Tud. Akadémia tiszt. és igazg. tagja, a kir. m. Természettud." "Társulat 
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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. geológiai 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. 

Levelező tagok. (Korrespondierende Mitglieder.) 

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly. 1874. 

Buda Ádám, földbirtokos, Rea. (1886) 1885. 
Conwentz Hugó, prof. dr., nyugatporosz múzeumi igazgató, Danzig. 1892. 

Felix János dr., a paleontologia tanára, Leipzig. 1858. 

Fraas Eberhardt dr., természetrajzi múzeumi konzervátor, Stuttgart. 1895. 
Korniss Emil gróf, Budapest. 1880. 

Müller Károly, Villány. 1875. 

Roccatagliata Péter dr., Napoli. 1885. 

Stevenson John, a newyorki egyetemen a geológia tanára, New-York. 1892 

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) 

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő. 1885. 

Budapest székesfőváros 1881. 
Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs. 1873. 

Északmagyarországi Egy. Kőszénbánya és Iparvállalat R. T. Budapest. 1585. 

Frank és Guttmann, építési vállalkozó cég, Újvidék. 1902. 

Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest. 1872. 

M. kir. állami vasgyárak központi igazgatósága, Budapest, 1909. 

Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányaműc-vállalat, Nagyág. 1553. 

Osztrák-magyar államvasuttársaság, Wien. 1585. 

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest. 1883. 

Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgótarján. 1885. 

Rudai tizenkét-apostol-bányatársulat, Brád. 1902. 

Szab. Osztrák-magyar Államvasut-társaság igazgatúsága, Budapest. 1909 

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) 

Besztercebánya szab. kir. város tanácsa, Besztercebánya. 1855. 

Bethlen főiskola, Nagyenyed. 1902. 

Bezerédy Pál, földbirtokos, Hidja. 1884. 

; Debreczen sz. kir. város törvényhatósága, 1909. 

Déchy Mór, birtokos, Budapest. (1875) 1897. 

Esztergomi főkáptalan, Esztergom. 1886. 

Fischer Samu dr., gyógyszertár-tulajdonos, Verőce. (18577) 18588. 

Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, Budapest. (1883) 1885. 

Inkey Béla (palini), földbirtokos, a M. Tud. Ak. 1. tagja, Tarótháza. (1575) 1586. 

Kalecsinszky Sándor dr., m. kir. fővegyész, Budapest. (1882) 1902. 

Kauffmann Kamilló, ny. m. kir. bányakapitány, Budapest. (1866) 1890. 

Koch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár, Budapest. (1866) 1884. 
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Korláti bazaltbánya részv.-társaság, Budapest. 1901. 

Leféber Ágoston, mélyfúrási vállalat, Budapest. 1949. 

Lőrenthey Imre dr., egyet. ny. rk. tanár, Budapest. (1885) 1893. 

M. kir. kath. főgimnázium (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 Budapest. (1877) 1885. 

Mednyánszky Dénes báró, Wien. (1851) 1905. 

Myskowszky Emil, bányamérnök, bányafelügyelő, Mecsekszabolcs. (1903) 1904. 

Papp Károly dr., m. kir. osztálygeologus, Budapest (1897) 1907. 

Pethő Emil, földbirtokos. 1909. 

Rapoport Arnót (porodai) dr., bányabirtokos, Wien. 1891. 

Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társaság, Budapest. 1572. 
Schafarzik Ferenc dr., műegyet. ny. r. tanár, Budapest. (1875) 1884. 

Szádeczky Gyula dr., egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. (1883) 1904. 

Szeged sz. kir. város tanácsa. 1909. 

Fülöp, Szász-Coburg-Gothai herceg vasgyárai, Pohorella. 1885. 

Szontagh Tamás dr., kir. tanácsos, Budapest. (1879) 1887. 

Urikány-Zsilvölgyi magy. kőszénbánya részvénytársaság, Budapest. 1895. 
Városy Gyula, kalocsai érsek, v. b. t. t., Kalocsa. 1909. 

Zimányi Károly dr., m. nemzeti múzeumi őr, Budapest. (1885) 1893. 

Zselénszky Róbert gróf, v. b. t. t., nagybirtokos, főrendiházi tag. 1906. 

Zsigmondy Béla, mérnök, a Ferenc József-rend lovagja, Budapest. (1871) 1875. 

Rendes tagok. (Ordentliche Milglieder. ) 

a) Budapesti rendes tagok. 

Andreics János, min. tanácsos, központi igazgató. 1890. 

Apsay V. János, a aBányászati és Kohászati Évkönyvs ERGEKASKSÓRA 1908. 

Ascher Antal, műegyetemi guxstor. 1907. 

Babes Kornél, bányavállalkozó. 1907. 

Balkay Béla, ügyvéd. 1905. 

Balló Rezső dr., tanár. 1908. 

jauer Gyula, bányamérnök. 1902. 

Bauer Mór dr., ügyvéd. 1903. 

5 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. 

Bruck Albert, bányabirtokos. 1904. 

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. ő 

Emszt Kálmán dr., m. kir. geologus-vegyész. 1899. 

Eötvös Loránd báró, dr., v. b. t.t., nyug. m. kir. miniszter. 1867. 

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. 

Franzenau Ágoston dr., a M. Tud. Akad. lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr. 1877. 

Frohner Román, egyet. hallgató. 1909. 

Gáspár János dr., kir. fővegyész. 1901. 

Görög Gábor, a Nyugat Magy. Kőszénbánya r. t. igazgatója. 1909. 

Grenzenstein Béla, v. b. t. t., ny. m. k. államtitkár. 1872. 

Grósz Lajos, székesfőv. polg. leányiskolai tanár. 1903. 
Hillebrand Jenő dr., tanárjelölt. 1909. 

Hoitsy Pál dr., földbirtokos. 1885. 

Horusitzky Henrik, m. kir. osztálygeologus. 1897. 
Horváth Béla dr., m. kir. segédvegyész. 1909. 

Hunek Emil, egy. tanársegéd. 1909. 

Hüttl Ernő, magánzó. 1890. 

Illés Vilmos, bányafőmérnök. 1901. 

Kadíé Ottokár dr., m. kir. geologus. 1901. 

Kahn Gusztáv, a Mattoni cég budapesti képviselője. 1903. 

Kalmár János, ifj., festőművész. 1909. 

Kilián Frigyes utóda, m. kir. egyetemi könyvárus. 1880. 

Kogutowicz Károly dr. 1909. 

Klein Gyula dr., műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. rendes tagja. 1873. 

Koch Nándor dr., műegyet. tanársegéd. 1909. 
Konkoly-Thege Miklós dr., m. kir. min. tanácsos, az Országos Meteorologiai 

Intézet igazgatója, a M. Tud. Akad. tiszt. tagja. 1902. 

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, 1905. 

Kövesligethy Radó, egyet. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1899. 

Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos. 1864. 

Krizsó Jolán dr., bölcsészettanhallgató, Budapest. 1909. 

Kuncz Péter, ny. miniszt. oszt. tanácsos. 1868. 

Láng Mihály dr., miniszteri titkár. 1909. 

Lasz Samu dr., tanár. 1908. 

1290 László Gábor dr., m. k. geologus. 1899. 

12 ar 

150 

Lázár Vazul, m. kir. bányamérnök. 1908. 

Leféber Lajos, cégvezető. 1909. 

Legeza Viktor, székesíőv. felsőbb leányiskolai tanár. 1874. 

Leidenfrost Gyula, tanárjelölt. 1908. 

Lendl Adolf dr., műegyetemi magántanár. 1887. 

Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár, 1892. 

Leopold Andor, oklev. vegyészmérnök, törvényszéki hites vegyész. 1907. 

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. 

Löblovitz Zsigmond, könyvkereskedő, Budapest. 1909. 

Löw Márton dr., egyetemi tanársegéd. 1907. 
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Lukács László dr., v. b. t. t., m. kir. pénzügyi miniszter. 1882. 

185 Machan Ottó, székesfővárosi mérnök. 1598. 

Maros Imre, m. kir. geológus. 1906. 

Mauritz Béla dr., egyet. m. tanár. 1903. 

Méhes Gyula dr., tanár. 1906. 

Moesz Gusztáv dr., tanár, 1897. 

140 Muraközy Károly dr., m. kir. kultur-vegyész és műegyetemi magántanár. 1886. 

Nagy Dezső, udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár. 1884. 
Nagy Dezső (gyimesi), magán-geológus. 1900. 

Nagy László, állami tanítónő-képezdei c. igazgató, tanár. 1880. 
Natanson Thadée, az Erdélyi bánya részv.-társ. főigazgatója. 1904. 

165 Neubauer Konstantin, műegyetemi tanársegéd. 1909. 
Pálfy Mór dr., m. kir. főgeologus. 1895. 

Paszlavszky József, m. k. főreálisk. c. igazg., tanár, a mM. Tud. Akad. I. tagja. 1873. 

Pávay-Vajna Ferenc, tanárjelölt. 1909. 

Pécsi Albert, tud.-egyet. földr. int. földrengési asszistense. 1907. 

150 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. 

165 Posewitz Tivadar dr., m. kir. főgeológus. 1877. 

Prinz Gyula dr., egyet. magántanár. 1902. 

Réthly Antal, a m. kir. Orsz. Meteorologiai Intézet asszistense. 1909. 

Rombauer Emil, kir. főigazgató. 1886. 

Roth Károly (telegdi) dr., m. kir. geológus. 1909. 

160 Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeológus. 1870. 

Rozlozsnik Pál, m. kir. geologus. 1903. 

Saxlehner Kálmán, magánzó. 1891. 

Sehréter Zoltán dr., m. kir. geologus. 1906. 

Schuller Alajos dr., műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja. 1574. 

165 Schultes Emil, a szinyelipóci Salvator forrás-vállalat tulajdonosa. 1909. 

Schwarz Ignác, bányavállalkozó. 1904. j 

Siegmeth Károly, ny. MÁV. igazgatóhelyettes. 1879. 

Siehmon Adolf, mérnök. 1874. 

"Sigmond Elek, műegyetemi tanár. 1902. 
170 Steinhausz Gyula, ny. m. kir. főbányatanácsos. 1871. 

Strömpl Gábor dr., tanárjelölt. 1907. 

Sz. Szathmáry László dr., műegyet. tanársegéd. 1907. 

Székány Béla dr., tanár. 1909. 

Szőcs Andor, szől. és bor. felügyelő. 1902. 

175 Takács Bálint, bányavállalkozó. 1904. 

Téry Ödön dr., min. osztálytanácsos, m. kir. közegészségügyi fölügyelő. 1878. 

Thirring Gusztáv dr., a székesfőváros statisztikai hiv. igazgatója, 1853. 

Tiles János, a Magy. ált. Köszénb. r. t. főmérnöke. 1908. 

Timkó Imre, m. kir. osztálygeologus. 1899. 

Toborffy Zoltán dr., egyet. tanársegéd. 1903. B28 

Treitz Péter, m. kir. főgeológus. 1891. 

Tuzson János dr., mű- és tud.-egyetemi m. tanár 1900. 

Vadász M. Elemér dr., egyetemi tanársegéd. 1905. 

18. e 
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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. 1861. 

Winkler Lajos dr., egyet. rk. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 1892. 

Zichy Tivadar gróf ízichi és vásonkeői), valóságos belső titkos tanácsos. 1907. 

Zsigmondy Árpád, bányamérnök, főfelügyelő. 1883. 

Zsivny Viktor, műegyet. tanársegéd. 1907. 

b) Vidéki rendes tagok. 

Acker Viktor, m. kir. bányamérnök, Gyalár. 1904. 

Ádámosi Ferenc, m. kir. bányamérnök, Désakna. 1903. 

Antal Miklós, gazdatiszt, Czelna. 1900. 

Balás Jenő, bányamérnök, vasmű-üzemvezető, Menyháza. 1909. 

Baumerth Károly, bányatanácsos, főfelügyelő, Felsőbánya. 1887. 

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., bányahiv. főnök, Felsőbánya. 1890. 

Budai Ernő, okl. fémkohómérnök, Körmöcbánya, 1907. 

Cholnoky Jenő dr., egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. 1899. 

Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. ny. alispánja, Nagyenyed. 1867. 

Czirbusz Géza dr., főgimn. tanár, Nagybecskerek. 1898. 

Dornyay Béla, kegyesr. tanár, Rózsahegy. 1908. 

Dósa Gergely, nyug. körjegyző, Temesd. 1907. 

Endrey Elemér, kalkulator, Ógyalla. 1901. 
Erdős Lipót, bányamérnök, Plavisevica. 1883. 

Eszterházy Gyula gróf, cs. és kir. kamarás, Pozsony. 1909. 

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 (terebesfejérpataki), ny. m. kir. bányafőgeologus, főbányatanácsos, 

az osztr. cs. vaskorona rend III. o. 1. Besztercebánya. 1871. 

Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz. 1890. 

Győrfiy Árpád báró, földbirtokos és aranybánya-tulajdonos, Brád. 1907. 

György Albert, az osztr. magy. áll. vasúttárs. főmérnöke. 1898. 

Gyurkovich József, urad. jószágigazgató, Nádasdladány. 1909. 

Gyürky Gyula (gyürki), bányaigazgató, Óza. 1885. 

Halmai József, főgimnáziumi tanár, Nagybánya. 1876. 

Henrich Viktor, bányamérnök, Petrozsény. 1896. 

Herrmann A. Árpád, bányafőmérnök, Anina. 1902. 

Hoffmann Géza, bányaigazgató, Köpec. 1909. 

Hollaki Imre, birtokos, Acsuca. 1907. 

Huber Imre, piarista tanár, Kolozsvár. 1901. 
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as0 Hulyák Valér, tanár, Eperjes. 1909. 

Hunyadi István, m. kir. vegyész, Mezőhegyes. 1901. 
Inkey Imre báró, cs. és kir. követségi titkár, Rasinja, Horvátország. 1405. 

Illyés Tibor, fürdőtulajdonos, Szovátafürdő. 1909. 

Jahn Vilmos, vasgyárigazgató, Nadrág. 1893. 
235 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. 1883. 

Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Besztercebánya. 1887. 

210 Kachelmann Farkas, m. kir. bányatanácsos, Selmecbánya. 1885. 

Karczag István, bérlő, Keszthely. 1902. 

Kazay Endre, gyógyszerész, Nagyszalatna. 1907. 

Klekner László, bányagondnok, Vashegy. 1893. 

Kralovánszky Imre, okl. bányamérnök, Nemtibánya. 1906. 

Krausz Nándor, bányagondnok, Rozsnyó. 1902. 

Lackner Antal, bányafőmérnök, Óradna. 1904. 

Lenk Jenő, tanárjelölt, Sopron. 1909. 

Laczkó Dezső, kegyesrendi főgimn. tanár, Veszprém. 1897. 

Litschauer Lajos, kir. főmérnök, Selmecbánya. 1886. 

eso Maderspach Livius, m. kir. bányatanácsos, Zólyom. 1893. 

Maléter László dr., ügyvéd, Pécs. 1906. 
Mamusich Bódog dr., ügyvéd, Szabadka. 1907. 

Mándi György, bányamérnök, Felsőszászberek. 1.07. 

Martiny István, m. kir. bányatanácsos, bányaügyi előadó, Nagybánya. 1883. 

255 Mayer Márton, tanár, Szeged. 1907. 

Mossóczy Sándor, m. kir. bányamérnök, Marosujvár. 1902. 

Muntyán Izidor, m. kir. bányabiztos, Besztercebánya. 1909. 

Müller Sándor, bányafőmérnök, Óza. 1907. 
Niágul Miklós, bányatulajdonos, Temesszlatina. 1909. 

260 Nopcsa Ferenc báró, dr., Újarad. 1899. 

Noszky Jenő, lyceumi tanár, Késmárk. 1906. 

Obicsán Lázár, földbirtokos, Karácsonyiliget. 1909. 

Oelberg Gusztáv lovag, m. kir. bányakapitány, Zalatna. 1867. 

Pantocsek József dr., orsz. kórházi ig., a közegészségügyi tan. tagja, Pozsony. 1885, 

265 Pauer Viktor (kapolnai), m. k. bányamérnök, Nagybánya. 1902. 
Pelachy Ferenc, kir. főbányamérnök, Abrudbánya. 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. 

Richter Aladár dr., egyet. tanár, Kolozsvár. 1909. 

Riegel Vilmos, bányafölügyelő. 1890. 

Roth Flóris, bányaigazgató, Petrozsény. 1904. 

275 Ruffiny Jenő, bányatanácsos, Dobsina. 1872. 

Ruzitska Béla, tud.-egyet. rk.-tanár, Kolozsvár. 1888. 

Schaffer Antal, m. kir. műszaki tanácsos, Visegrád. 1901. 

Schmidt Lajos, kir. bányafőmérnök, Verdnik. 1909. 

Schreiner János, káptalani jószágfelügyelő, Veszprém. 1898. 
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aso Schuster Henrik dr., orvos, Arad. 1907. 
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Schwarz Adolf, bányavállalkozó, Esztergom. 1908. 

Sikora Gyula, bányamérnök, Pécs. 1902. 
Singer Bálint, bányafőmérnök, Nagymányok. 1891. 

Somogyi Aladár, r. k. tanító, Ujlót. 1909. 

Starna Sándor, m. kir. mérnök, Alsóhámor. 1885. 

Steiger Zsigmond, bányafőmérnök, főbányahiv. főnöksegéd, Aknaszlafána. 1904. 

Szellemy László, m. kir. bányafőmérnök, Felsőbánya. 1889. 

Szentpétery Zsigmond dr., egyet. tanársegéd, Kolozsvár. 1906. 

Szilády Zoltán dr., egyet. magántanár, ev. ref. főgimn. tanár, Nagyenyed. 1899. 

Tesehler György, állami főreálisk. tanár, Körmöcbánya. 1875. 

Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár. 1869. 

Tirscher József, m. kir. bányatanácsos, Szélakna. 1876. 

Tóth Imre dr. (vértesi), kerületi főorvos, Selmecbánya. 1900. 

Tweraser Károly, bányatulajdonos, Karánsebes. 1909. 

Ujj János, a Fehérkörös ármentesítő társulat igazgató-főmérnöke, Kisjenő, 1909. 

Ulicsny Károly, m. kir. szől.-bor. felügyelő, Csáktornya. 1902. 

Várnai Ernő, tanár, Baja. 1909. 
Vaszary Gyula, uradalmi intéző, Pusztamarót. 1907. 

Vaszary Mihály, uradalmi igazgató, Esztergom. 1907. 

Veress József, m. kir. főmérnök, zúzóműfölügyelő, Szélakna. 1895. 

Villani Frigyes báró, dr., min. fogalmazó, Fiume. 1909. 

Vitális István dr., lyceumi tanár, Selmecbánya. 1902. 

Vogl Viktor dr., m. k. geológus, Rákospalota. 1907. 

Wattenwyl Lipót báró, földbirtokos, Bori (Nyitra vm.). 1909. 

Wiek Gyula, bányamérnök, Szomolnokhuta. 1905. 

Wolafka Antal, jószágigazgató, Debrecen. 1899. 

Wollman Kázmér, földbirtokos, Mezőlaborc. 1901. 

Zsilinszky Endre dr., földbirtokos, Békéscsaba. 1895. 

c) Rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek : 

Állami polgári fiúiskola, Abrudbánya. 1909. 

M. kir. állami főreáliskola, Arad. 1880. 

Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka. 1835. 

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 főgimnázium, Budapest, III. ker. 1906. 

M. kir. állami főgimnázium, Budapest, VI. ker. 1904. 
M. kir. állami főgimnázium, Budapest, X. ker. tisztviselőtelep. 1908. 

Kegyes tanítórendi főgimnázium, Budapest, 1905. 

M. kir. állami főreáliskola, Budapest. VI. ker. 1897. 

Magyar Altalános Kőszénbánya részv. társ., Budapest. 1905. 

Beocsini cementgyári unió r. t., Budapest. 1909. 

Egercsehi kőszénbánya r. t., Budapest. 1909. 
Esztergom-Szászvári kőszénbánya r. t., Budapest. 1909. 

5 Felsőmagyarországi bánya és kohómű részv. társ., Budapest. 1905. 

Kaláni bánya és kohó részvénytársaság központi igazgatósága, Budapest. 1854. 
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Salgótarjáni köszénbánbánya r. t., Budapest. 1909. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t., Budapest. 1909. 

Magyar petroleumipar r. t., Budapest. 1909. 
M. kir. áll. főgimnázium, Dés. 1909. 

M. kir. állami főreáliskola, Debrecen. 1909. 

Esztergom város tanácsa. 1873. 

Pannonhalmi főmonostori könyvtár, Győrszentmárton, 1891. 

Nagygimnázium könyvtára, Gyulafehérvár. 1881. 

Felsőmagyarországi Rákóczi-Múzeum. Kassa. 1909. 

M. kir. állami főreáliskola, Kassa. 1890. 

Reform. főiskola, Kecskemét. 1873. 

Ag. ev. lyceum, Késmárk. 1906. 

Ferenc József tud.-egyetem földrajzi intézete, Kolozsvár. 1995. 

Ferenc József tud.-egyeteim ásv.-földtani intézete, Kolozsvár. 1906. 

M. kir. gazdasági akadémia talajismereti tanszéke, Magyaróvár. 1904. 

Ev. ref. kollegium, Marosvásárhely. 1903. 

M. kir. állami felső kereskedelmi iskola, Miskolc. 1907. 

M. kir. állami polgári iskola, Miskolc. 1883. 

Reform. főgimnázium, Miskolc. 1880. 

Északmagyarországi egyesített köszénbánya- és iparvállalat Mizserfa. 1909. 

Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág. 1882. 

Nagykőrös r. t. v. 1909. 

Községi iskolai könyvtár, Nagyvárad. 1893. 
Ag. h. ev. főgimnázium, Nyiregyháza. 1905. 

M. kir. Konkoly-alapítványú astrofizikai obszervatorium, Ógyalla. 1902. 

M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi obszervatorium, Ógyalla. 1902. 

All. tanítónőképző-intézet, Pozsony. 1909. 

Protestáns főgimnázium természetrajzi muzeuma, Rimaszombat. 1905. 

Orsz. magyar bány. és koh. egyesület salgótarjáni osztálya, Salgótarján. 1905 

M. kir. bányászati és erdészeti főiskola, Selmecbánya. 1903. 

Ag. hitv. ev. lyceum, Selmecbánya. 1899. 

Selmecbánya város tanácsa. 1875. 

M. kir. állami főreáliskola, Sopron. 1902. 

Szabadka szab. kir. város. 1909. 

Kuún reform. kollegium, Szászváros. 1875. 

M. kir. áll. főgimnázium, Szegzárad. 1909. 

M. kir. áll. főreáliskola, Székelyudvarhely. 1908. 

Szováta gyógyfürdő igazgatósága, Szovátafürdő. 1909. 

365 Csiktusnádi gyógyfürdő birtokosainak szövetkezete Tusnádfürdő. 1909. 

M. kir. agyagipari szakiskola, Ungvár. 1898. 

Róm. kath. főgimnázium, Veszprém. 1899. 

Veszprémvármegyei Mnzeum, Veszprém. 1908. 

Veszprémmegyel gazdasági egylet, Veszprém. 1909. 

Geologisches Institut d. k. k. Universitát, Wien. 1905. 

Geo-palgontol. Nemzeti Múzeum, Zagreb. 1896. 

M. kir. állami főgimnázium, Zombor. 1885. 
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d) Magyarországon kívül lakó tagok. 

Botez Gh., geologus, Bucuresti. 1908. 

Chesnais A. dr., vegyész, geologus, bányatanácsos, Paris. 1909. 

Fuchs Tivadar, cs. udvari tanácsos, termr. udvari múzeum nyugalm. igazgató, 

Wien. 1879. Á 

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. 

Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galicia). 1885. 

Ösi János Jenő, a Mexican k General Syndicate Ltd. igazgatója, Apartado. 1900. 
Seligmann Gusztáv, kereskedelmi tanácsos, Coblenz. 1893. 

Staff János dr., egyet. magántanár, Berlin. 1904. 

Teger Henrik dr., tanárjelölt. Wien. 1904. 

Uhlig Viktor dr.. egyetemi tanár, Wien. 1891. 

Zujovie J. M., főiskolai tanár, Belgrad. 1886. 

e) Levelezők. (Korrespondenten. ) 

Adam Arnold, r. k. tanító, Úrkút. 1908. 
Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg. 1888. 

Lunácsek József, néptanító, Felsőesztergály. 1888. 

Stark Zsigmond, gyárvezető, Úrkút. 1908. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
RÉSZÉRE TETT ALAPÍTVÁNYOK 

1909. évi december 31-én. 

FUNDATIONEN 

ZU GUNSTEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

am 31. Dezember 1909. 

1850. (T) Gróf Andrásgy György — — m— ma" 2 — "készpénzben 210 kor. 

1801. (1) Báró Fodmáabpiczky Jánosz —" s sz ma ( 210 a 

T030 GY BÁTÓI DINA  ÖIMMONY zető ég az Sk ME a 1050 a 

1508.-th) Itebei KISEMIKIÓE ms zt ati ee at a 210 a 

1860. (t) Prudniki Hantken Miksa, Budapesten... .. .. , 210 s 

1864. (t) Dr. Schwarz Gyula, Budapesten... .. .. .. ( 300 a 

1867. (t) Drasche Henrik lovag Bécsben. .. .. .. .. a 200 a 

1872. Pesti kőszénbánya- és téglagyártársulat.. . 0 .. u 600 e 

- Salgótarjáni kőszénbányatársulat .. . . u 200 a 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910 5 
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. Az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat, 

Budáposb és Péog "AT Tee eten ENE éke aim Ve 

(t) Kállay Benjamin, Bécsben .. . . —- -. 

5. (t) Rónay Jácint, Pozsonybat ... .n. 2 — — — 

M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében... 

. (1) Gróf Erdődi Sándor .. .. b 

. Gróf Karácsonyi Guidó RUdSÁÉSIAKÁNYÁTÓ Le , a 

. Budapest székes főváros .. .. sel ige 

. () Okányi Szlávy József, BŰTA DANNY E e 

és 1885. A pesti hazai első Takarékpénztár- Jügyesület 

A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű 

VÁLLALAT ir ST SMS E leste szü szllááss 
Balla Pál, Újvidéken ő AES ; 

Balla Pál alapítványa az üjvadéle m. ési TÖGYTÜT 

TÖVÁKB ze szet, ree ESZE AV Z Ta EZEt a az éfm AeT TESTÉBE 

. Bezerédy Pál, EGUÁTEÉEN sp szd váz SET 

(t) Miódrovits Gérgely — S ez BZ e 

(b. Zsigmondy Vilmos, Budapesten .. .. .. 

JDy.- KockApntal Budapesten ses Tesz lya se éz 

CDE ROHR"Saran TŐ GgÉN zó te EZ k 

Dr. Schafarzik Ferenc, Budapesten .. .. 0 0 

(t) Dr. Szabó József, Budapesten .. . — 

. Dr. Ilősvay Lajos, Budapeat! szedted ss sze e 

5. Zsigmondy Béla, Budapesten  . — — -. — 

(t) David Vilmos, Budapesten... — — — — — 

(t) Gróf Andrássy Manó, Budapesten .. . 

(b) Husz Samu, Budapesten heriléő SZÁE hé 

(1) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Gzzobta pénee 

(t) Klein Lipót, Budapesten — — — — — 

Gróf Andrássy Dénes, Dernőn .. .. — — — 

. Északmagyarországi egyesített kőszénbánya és ipar- 

vállalat részvénytársulat, Budapesten .. .. — — 

Rimamurány - Salgótarjáni vasmű részvénytársaság, 

SALTÓTATJÁADD AG ez eze e u e 

Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő fensége vas- 

EJÁTA POROTSLL AN te SAKE át ZTE tte ás ke 

Beszterczebánya sz. kir. város — — — mm — 

(t) Gróf Csáky László, Budapesten — — — -— 

Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társa- 

HÁZ, Budapest 68 "WIGHZAntéssz jösz átm egz 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Budapesten... .. 0. 

(f) Dr. Pethő Gyula, Budapesten -—. — — - — 

(4) Kezapelen Imre, Mohán — — — ma Si 

JUK UNCrAdolt, prépost," OBOTNá sz ien; ame 

(t) Dr. Herich Károly, Budapesten .. . .. 

HSZÉSESOTKLKOKÁDÉRLÁN E Fz eziezza láz ze zt 
P. Inkey  Bóla, Budapesten — — mm s 

87. (t) Dr. Staub Móricz, Budapesten .. .. — — — 

Dr. Szontagh Tamás, Budapesten .. — .- — 

. Dr. Fischer Samu, Budapesten — — — a — 

készpénzben 

állampapirban 

készpénzben 
a 

állampapirban 

készpénzben 

JV. gélt d 
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. Kauffmann Kamilló, Budapesten. . 0. . .. 

. Porodai dr. Rapoport Arnót, Bécsben .. .. .. 

. Özv. dr. Hofmann Károlyné bold. férje dr. Hofmann 

Károly emlékére .. .. sel öl ee 

. Dr. Lőrenthey Imre, (EGdA esten S tiste , , EE 

. Dr. Zimányi Károly, Budapesten .. .. .. 

. Urikány-Zsilvölgyi Magyar kőszénbánya RÓsztény 

Társaság Budapesten . .. És A a Fett 
. (b) Királdi Herz Zsigmond, ERGERES a ezt 

. Déchy Mór,YBudapesten .. . .. .. 

. Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi) TEJE ZIHER 

VANNOS S ÜBVÉLE ET e za sz 

: Korláti bazaltbánya CS ÖNY TÉN ÉS TEGGE OKOT 

. Bethlen főiskola Nagyenyed -. . 

(t) Adda Kálmán nevére Adda Viktor dr. .. . 

Guttmann és Frank építési vállalkozó ezég Újvidéken 

Rudai tizenkét apostol bányatársulat Brádon .. .. 

Kalecsinszky Sándor, Budapesten .. . . 0. 

. Szádeczky Gyula dr., Kolozsvár — -—. 

Schafarzik Ferencz dr., Budapesten 1884- KörŰ tett. 

alapítványához még  .. . zen Ezt ösze eásüki Esz 

Myskowszky Emil, MEg EEEN ez hesz, szntés 

. Gróf Széchenyi Béla, Budapest... .. — — o — o — 

Báró Mednyánszky Dénes, Wien. .. . 

Koch Antal dr., Budapest 1884-ben tett ciler 

. ványához 2664 fé EVT EZÉ EÁ TE a ast 

. Gróf Zselénszky Bóbezti Bidabost ses ház) reed biy szét 

. Papp Károly dr., m. kir. geologus, Budapest .. .. 

. Szádeczky Gyula dr., Kolozsvár, 1904-ben tett ala- 

pítványához.. .. .. és örvssogati széat Ves 

. Pethő Emil, fölábirtokos, Sárzállák 

Leféber Ágoston kút-, vízműépítési- és TRALyfAt ási 

vállalat, Budapest eztet lnpaé bejéze 

Magy. kir. állami EZESÉSET központi FEEZELKÉRÉGEK 

Budapest . . .. Es es 22 

Szabadalmazott osztrák: -magyar államvasút- ATSABÁG 

magyar bányái, hutái és uradalmainak igazgatósága, 

Budanost ke kersz sets kéz, HETES 

Várasy e Gyüla;: KAlocBA (1! szzzszzgkáz : ez ai 

JÖZGZSÁS SZET KESAVÁTOB LA élsz ea Sá ggez es 

Debrecen sz. kir. város Sztar áözáa te vez 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ 
BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKULÁSA, 

Társulatunk 1910 február hó 10-én tartott közgyűlése elhatározta a tár- 

sulat kebelén belül a Barlangkutató Bizottság megalakítását. A közgyűlés ezen 

határozatát az elnökség a következő átiratban tudatta SIEGMETH KÁROLY lovag- 

gal, mint a Bizottság megválasztott elnökével: 

15—1910. Magyarhoni Földtani Társulat. Budapest, 1910 február 15. Nagysá- 

gos SIEGMETH KÁROLY lovag, nyug. máv. igazgatóhelyettes Úrnak, mint a Magyar- 

honi Földtani Társulat Barlangkutató Bizottsága Elnökének. Budapest. Van sze- 

rencsénk Nagyságodat értesíteni, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 febr. 

hó 3-án tartott választmányi ülése a Barlangkutató Bizottságnak 1910 január hó 

28-án kelt jegyzőkönyvében foglalt jelentését tudomásul vette, s a Bizottság tiszti- 

karának megalakulását helybenhagyta. E szerint a Barlangkutató Bizottság tiszti- 

kara a következő: elnök: SIEGMETH KÁROLY lovag, nyug. Máv. Igazgatóhelyettes ; 

társelnök: dr. JORDÁN KÁROLY, a földrengési számoló intézet igazgatója; előadó : 

dr. Kapió OTTOKÁR, állami geologus. Ugyanez a választmányi ülés egyúttal elhatá- 

rozta, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésének javasolja, hogy a Tár- 

sulat a Barlangkutató Bizottság részére az 1910. évre 400 korona, azaz négyszáz 

korona segélyt utaljon ki. A Bizottság úgy a végzendő, mint a végzett munkálatok- 

ról a Társulat Választmányának köteles beszámolni, s általában a Bizottság min- 

den tekintetben a Választmány hatásköre alá tartozik. A Választmány ezen hatá- 

rozatát az 1910 február hó 10-én tartott közgyűlés egyhangúlag tudomásul véve, a 

közgyűlés elnöke a Barlangkutató Bizottságot megalakultnak jelentette ki. A midőn 

ezekről Nagyságodat értesíteni szerencsénk van, felkérjük, hogy a közgyűlés hatá- 

rozatát a Barlangkutató Bizottság tisztikarával és tagjaival közölni méltóztassék. 

A Bizottság működéséhez sok sikert és szerencsét kívánva, vagyunk kiváló 

tisztelettel : dr. SCHAFARZIK FERENC, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke. Dr. PaPP 

KÁRoLYy, a Magyarhoni Földtani Társulat elsőtitkára. 

Jegyzőkömjv a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 

Bizottságának 1910 januárius hó 28-án tartott megalakuló érte- 

kezletéről. A Magyarboni Földtani Társulatnak f. é. januárius hó 5-én 

tartott választmányi ülésen dr. Lóczy Lasos választmányi tag azt az indít- 

ványt tette, hogy a Társulat mindazon tagjai, a kik a barlangok iránt külö- 

sen érdeklődnek, a Társulat kebelében bizottsággá tömörüljenek, dolgozzanak 

ki egy munkatervezetet és egyesült erővel lássanak hozzá a hazai barlangok 

szakszerű kutatásához. A tek. Választmány ezt az indítványt elfogadxa, ki- 

küldte alelnökét, dr. SCHAFARZIK FERENC urat és dr. LőRESTHEY ImRE I. titkár 

urat, hogy magukat az érdekeltekkel összeköttetésbe helyezzék ég lehetőség 

szerint a Bizottság megalakulását elősegítsék. 
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Meghivás ment: BupINSszkY KÁROLY, dr. HILLEBRAND JENő, HORUSITZKY 

HENRIK, dr. JoRDÁN KÁROLY, dr. Kapió OTTOKÁR, MxskovszkY EMIL, Pávax V. 

FERENC, SIEGMETH KÁROLY, dr. STRÖMPL GÁBOR és dr. Szitápy ZOLTÁN uraknak, 

Nevezettek dr. HILLEBRAND JEwxő, MxskovszkY EMIL és dr. SzirápY ZoLráws urak 

kivételével, kik azonban levélben jelentették hozzájárulásukat, dr. SCHAFARZIK 

FERExc alelnök elnökletével két izben tanácskoztak, mialatt a dolgok alapos 

megbeszélése közben kitünt, hogy a cBarlangkutató Bizottsági megalakításá- 

hoz a kellő lelkesedés és ambició megvan, mire jelenlevőknek a tényleges 

megalakulást ajánlotta, egyben proponálván SrzGMETH KÁRony lovag, nyug. máv. 

igazgatóhelyettes urat elnöknek, dr. JoRpás KáRony urat, a földrengési számoló 

intézet igazgatóját alelnöknek és dr. Kaprié OTrTokÁR állami geológus urat 

előadónak, a mit a jelen voltak helyeslőleg és egyhangulag elfogadtak. Ezen 

választás megejtése után dr. SCHAFARZIK FERENc alelnök, a ki az ügyet ezen 

időpontig vezette, felszólította az új ,elnökséget, hogy a vezetést átvegye. 

SIEGMETH Kánrony tiszti társaival elfoglalva elnöki székét, mindenekelőtt köszö- 

netet mondott dr. SCHAFARZIK FERENC társulati alelnöknek az eddig kifejtett és 

eredménytől kisért fáradozásáért. Miután az új elnök most a maga részéről 

is ráutalt a cBarlangkutató Bizottságiy kreálásának rendkívüli fontosságára, 

, felkéri egyben dr. Kapió OTTOKÁR előadót, hogy a bizottság által kifejtendő 

tevékenységét ismertetné és hogy az első teendőkre vonatkozólag konkrét 

javaslatot tenne, a mely felhívásnak előadó következőkben felelt meg : 

A Magyarhoni Földtani Társulat cBarlangkutató Bizoltságan tevékeny- 

ségének körülszabása és költségvetésének tervezete 1910-re. I. A Bizottság 

legsürgősebb teendői: 1. Bibliografiai barlangkatalógus és térkép össze- 

állítása és kiadása. 2. Tájékoztató előadások tartása és ismertető cikkek közre- 

bocsájtása. 3. Valamelyik kisebb budavidéki barlangnak mintaszerű átkutatása. 

4. Az Aggteleki barlang rendszeres kutatásának megkezdése 

II. A teendőkhöz szükséges költségek: 1. A barlang-katalogus 

és térkép kiadása, mely mint melléklet a Földtani Közlönyhöz jelenne meg, 

400 kor. 2. Az ismertető cikkeknek különlenyomatai a nagyközönség érdek- 

lődésének felébresztésére és diapozitivumok készítése 300 kor. 3. Mintaásatás 

valamelyik kisebb budavidéki barlangban 1000 kor. 4. Rendszeres ásatás az 
Aggteleki barlangban, és pedig: a) Felügyelet és utbaigazítás 150 kor. b) Az 

ásatással megbizott kutató költségei 30 munkanapra 400 kor."c) Munkások 30 

munkanapra 1000 kor. d) Világítás, robbantás, levelezés és egyéb kiadások 

350 kor. 5. Évi jelentés publikálása, mely mint a Földtani Közlöny pótfüzete 

jelenne meg, 400 kor. Ezek szerint 4000 korona költséggel megindíthatónak 

véljük a hazai tudományos barlangkutatást. Pénzsegély iránt a Magyar- 

honi Földtani Társulat egyes intézeteknél, társulatoknál és hatóságoknál lépé - 

seket fog tenni. 

III. Általános határozatok. 1. A Bizottság tudományos eredmé- 

nyeit első sorban a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésein mutatja be, 

összeg tevékenységéről pedig az év végén egy külön évi jelentésben a Magyar- 

honi Földtani Társulat Választmányának számol be. 2. A Bizottság pénzét 

az anyaegyesület pénztárosa őrzi és kezeli. A kiutalványozás a Bizottság elnö- 
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kének rendeletére történik, aki ezért viszont a választmánynak felelős. 
3. A munkatervezet minden évre előre mutatandó be a Magyarhoni Földtani 

Társulat Választmányának, annyival is inkább, mivel a pénzszerzés közvetí- 

tését a Magyarhoni Földtani Társulat vállalja magára. 

Dr. SCHAFARZIK FERENC alelnök, dr. LÖRENTHEY IMRE I. titkár, BuDIxszkyx 

Kánory és dr. SrRömpPL GáBoR helyeslő és a tárgyat még közelebbről megvilá- 

gító fölszólalásai után a Barlangkutató Bizottság elhatározta, hogy e jelen 
jegyzőkönyvet és a benne foglalt rövid munkatervezetet a Magyarhoni Föld- 
tani Társulat Választmányához fölterjeszti, kérve, hogy az igen tisztelt Tár- 
sulat mint anyaegyesület a Barlangkutató Bizottság megalakulását szives 

tudomásul venni és a közgyűlésen szentesíteni kegyeskedjék. SIEGMETH KÁROLY 

elnök, dr. Kapió OTTOKÁR előadó. Hitelesítik: dr. SCHAFARZIK FERENC, a föld- 

tani társulat alelnöke és HoRrusirzky HENRIK m. kir. osztálygeológus. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
TT BAND, . JANUAR— -FEBRUAR 1910. 1- 2 HEPT, 

AN UNSERE LESER. 

Indem wir im Sinne des BeschluBes der Generalversammlung vom 

10. Feber 1910 die Leitung der Ungarischen Geologischen (Gesellschaft 

für das nüchste Triennium übernehmen, erachten wir es für unsere 

Pflicht, wenn auch in Kürze jenen Weg zu bezeichnen, auf welchem 

wir künftig schreiten wollen. 

Ein Rückblick auf die Vergangenheit der Gesellschaft zeigt, dab 

die getreuesten Anhünger derselben stets die Berg- und Hüttenleute, die 

sich mit Naturwissenschaften befassenden Professoren, Árzte, Ingenieurs; 

sowie Naturfreunde aus dem Kreise der Grundbesitzer waren. Diese 

Tatsache berechtigt zu der Hoffnung, dab uns diese begeisterten Ver- 

bündeten auch in Zukunft unterstützen werden. 

Nach § 2 unserer Statuten ist die Ungarische Geologische 

Gesellschaft eine wissenschaftlicehe Vereinigung, deren 

Ziel die Pflege der Geologie und der verwandten Wissens- 

zweige ist. Um dieses Ziel nach Möglichkeit zu erreichen, und die 

Entwicklung der Gesellschaft zu sichern, haben wir entschlossen, sowohl 

im Leben der Gesellschaft, als auch bei der Redaktion des Földtani 

Közlöny innerhalb der Schranken der Statuten — einige Ánderungen 

zu treffen. 

Betrefis der Fachsitzungen wollen wir die erprobten 

Pfade nicht verlassen, doch werden wir trachten mehr Mannigfal- 

tigkeit-in das Programm derselben zu bringen. Ein bis zweimal jáhrlich 

sollen auBerdem Vortrüge von allgemeinerem Interesse gehalten werden, 

welche am Tapet befindliche, interessantere Fragen der theoretischen 

sowohl als auch der praktischen Geologie dem Publikum — allenfalls 

mit projektieren Bildern veranschaulicht —- vorführen sollen. 

Für die Verbreitung der Geologie sind Exkursionen von grolben 

Nutzen. Deshalb sollen jührlieh zwei-drei kleinere Ausflüge in die Um- 

gebung von Budapest arrangiert werden, wobei wir als Leiter einzelne 

Fachgenossen erbeten werden. AuBerdem ist jáhrlich ein gröberer Aus- 
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flug in irgend eine interessante Gegend Ungarns vorgesehen, einerseits 

um auch gemeinsamen Forschungen Vorschub zu leisten, andererseits 

um die Fachleute in der Provinz inniger an uns zu knüpfen. 

Bei der Redaktion des- Földtani Közlöny wollen wir unter Bei- 

behaltung des wissenschaftlichen Niveaus danach trachten, da6 in jedem 

Hefte zumindest der erste Artikel gemeinverstündlieh sei. 

Die ungarische Fachliteratur soll im Földtani Közlöny durchwegs 

besprochen werden, doch wollen wir uns auch vor einer Besprechung 

bedeutenderer auslündiseher Werke nicht verschlieben. Mit reger Auf- 

merksamkeit werden wir sowohl die ungarischen, als auch die aus- 

lándischen Ereignisse auf dem Gebiete der (Geologie verfolgen. Der 

Kritik wird ein weites Feld gewührt, u. z. gleichmübBig in allen Wissens- 

zweigen aus der Verwandtsehaft der Geologie. 

Im Supplement wollen wir uns nicht ausschlieGlieh auf die deutsche 

Sprache beschránken, sondern einzelne Artikel. falls sich Gelegenheit 

bietet in englischer, französicher oder italienischer Sprache publizieren. 

Sehr wichtig erscheint uns das pünktliche Erscheinen unserer Zeit- 

sechrift. Unsere Geldmittel lassen ein monatliehes Erseheinen des Föld- 

tani Közlöny leider nicht zu, doch wollen wir írachten bis zu der Zeit 

wo dies allenfalls möglich sein wird, je zveimonatlich ein Heft erscheinen 

zu lassen. 

Wir wollen unsere Zeilen mit dem Wunsche sechlieben mit dem 

wir dieselben eigentlich einleiten sollten: unsere Wissenschaft, vor 

allem die Kenntnis der Berge und Fluren Ungarns solle je früher jene 

Stufe erreichen, welche der vorstürmenden Kultur unseres Jahrhunderts 

entsprüche. 

Budapest den 2. Márz 1910. 

Dr. THoMaAs SzZoNTAGH v. IGLÓ Dr. FRANZ SCHAFARZIK 
zweiter Prásident. Prásident. 

Dr. VIKTOR VoGL Dr. KARL v. PaPP 

zweiter Sekretar. erster Sekretár. 



JOHANN BÖCKH v. NAGYSUR, SEIN LEBEN UND WIRKEN. 

(20. Oktober 1840 — 10. Mai 1909.) 
, 

In der am 10. Februar 1910 abgehaltenen Generalversammlung der ungarischen 

geologischen Gesellschaft vorgetragen von: 

Dr. THomas SzZoNTAGH v. IGLó Ausschubmitelied d. Gesellsch. 

(Mit dem Bildnis des Verblichenen.) 

Hochgeehrte Generalversammlung! 

Nur ein Moment trennt die Gegenwart von der Vergangenheit, 

das Leben ein nur recht schmaler Pfad vom Tode. Das schöne und 

weite Feld der Lebenstátigkeit verlassen, vergehen zu műüssen, ist das 

gemeinsame Schicksal aller Lebewesen. In unvermuteter Zeit losgerissen 

zu werden von allem, was uns auf dieser Erde lieb war: von der 

Heimat, der Familie, von dem, was wir mit unserer Arbeitstütigkeit 

geschaffen — ist die unfehlbare Folge der Naturgesetze. Wohl wissen 

wir, dab dem so sein mub, und dennoch — mit vollem Schmerz 

unserer Seele, mit grobem Weh und tief betroffen denken wir an das 

Scheiden, an das Vergehen! Vielleicht ist dies darum so, weil wir eine 

völlig unbekannte Zukunft und Kraft vor uns haben, vielleicht auch 

darum, weil wir bedauern all das hier zu laben, wofür wir Stoff und 

Kraft unseres Lebens verwendeten. Mit Schmerz und Harm erfüllt 

unser Herz das Scheiden insonderheit dann, wenn ein hervorragend 

tütiger Patriot, das vorzügliche Familienhaupt und der gute Mensch 

aus unserem Kreise in jene unbekannte Welt entsehwindet. In unserer 

Trauer und unserem Kleinmut beruhigt und tröstet uns einigermaben, 

dab der, dessen wir jetzt mit Achtung und in Liebe gedenken, seinem 

Berufe als Sohn der Heimat, als Familienhaupt und als Mensch treu 

gerecht wurde, seine Laufbahn rein zurücklegte und wahrhaftig der 

Menschheit und damit auch seinem Vaterlande lebte. 

Ziel des Lebens und die zur Erreichung desselben angewendete 

vorwürtsstrebende Arbeit ist beim richtigen Menschen ein und dieselbe. 

Im Wettkampfe ündern sich nur die Arbeiter. Der ermattete zieht sich 

zur Kuhe zurück und seinen leergelassenen Platz füllt ein neuer Arbeiter 

aus. Unsere Arbeit geht nicht za Grunde, sie vererbt sich auf unsere 
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Nachkommen, die dieselbe weiter entwickeln und fruchtbar machen — 

mit der Zeit. Jeder Spur, die unsere hervorragenden Altvorderen hinter- 

lassen und die die Wege derselben markiert, entwüchst die edle Blume 

der Aneiferung, der Begeisterung, und diese reift dann vielfach den 

Kern, die wahre Frucht. 

Wenn wir hiemit einigermaGen Beruhigung gefunden haben über 

den grolen Verlust, der uns ereilte, so gehen wir nun zur Besprechung 

des Lebens JogaNws BöckH/s über, eines Lebens, das in jeder Beziehung 

als Muster dienen kann. 

Jonas BöckH wurde am 20. Oktober 1840 geboren. Sein Vater, 

ADALBERT BöcKkH, war in Somorja (Stadt mit geordnetem Magistrat im 

Kom. Pozsony) stüdtischer Arzt, spüter lieb er sich in der königl. Frei- 

stadt Pozsony nieder. Seine Mutter, WILHELMINE DEurscH, war in Pest 

geboren. Sie war ein Waisenmüdchen. Die (rescehwister seiner Eltern star- 

ben nach einander wührend der verheerenden Cholera-Epidemie. Wie ich 

hörte, war Frau Adalbert Böckh eine auffallend warm fühlende und kluge 

Dame von gutem Humor. BHine rasche Auffabung, klare Denkungsweise 

und fester Charakter befáhigten sie ganz besonders zur Erziehung ihrer 

Kinder. Ihr Sohn JoHAxw glich ihr in vielem. JoHANN"S ültere Schwester 

PAULINE war die Gattin des angesehenen Fabvikanten GusrTAv SZLUBEK in 

Pozsony. Sein jüngerer Bruder BÉLa war ein sehr geschickter und gesuch- 

ter Arzt in Pozsony. JouHANN BöckH verbrachte seine ersten Kinderjahré 

unter der zöürtliehen und liebevollen Pflege seiner Mutter in Somorja. 

Hier vollendete er auch die Normalschule. Als sehr aufgeweckter und 

gut beobachtender kleinér Knabe verlebte er auch die erhebenden Tage 

des ungarischen Freiheitskampfes. Viele interessante kleine Erlebnisse 

und Beobachtungen bewahrte er in dem fürwahr reichen Schatze seiner 

Erinnerungen. Aus der Zeit der Jahre 1848 und 1849 erzühlte er in 

vertraulichem Kreise oft die eine oder andere interessantere Begebenheit 

und das brachte er so lebhaft, in so hinreiBender Form und Treue vor, 

dab er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer vollstándig fesselte. Von 

1850 bis 1854 studierte er am kel. Obergymnasium in Pozsony, 1854/55 

trat er ebendaselbst, hauptsáchlieh um sich im Zeichenunterricht besser 

zu vervollkommnen, für ein Jahr an die Oberrealschule über. Da er sich 

für die militárische Laufbahn vorbereiten wollte, gab ihn sein Vater 

im Herbst des Jahres 1855 in die Genieschule zu Krems. Hier lernte 

er bis 1858. Da er aber beim Turnunterrichte den FubG brach, setzte er 

nach seiner Heilung die militárisehe Laufbahn nicht fort, sondern begab 

sich noch im Herbst d. J. 1858 an die Montan- und Forst-Akademie 

zu Selmeczbánya. An der Akademie in Selmeczbánya studierte er als 

ordentlicher stipendierter Hörer der montanistisehen Wissenschaften 

1858 bis 1862 und verlie6 die Akademie i. J. 1862, nachdem er .das 
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normale Diplom erhalten hatte. Mit Flei3 und Talent, sowie mit seinem 

offenen, aber taktvollen Auftreten gewann er nicht nur das Vertrauen 

und der Anerkennung seiner Professoren, sondern auch jenes und jene 

seiner Kollegen. Zu jener Zeit herrsehte in Selmeczbánya ein lebhaft 

wallendes Leben. Die von Pest ausgehenden und immer höher gehenden 

Wogen des politischen und gesellschaftliechen Lebens erhoben namentlich 

dort ihr Haupt, wo Hochsechulen waren und wo die schon gereiftere 

und minnlichere Jugend für diese Wogen am empfinelichsten war. 

Selmeczbánya hatte damals noch, da die Vortragssprache an der Akademie 

die deutsche war, abweichend von den übrigen Hochschulen, ein ziem- 

lich internationales gesellscehaftlicehes Leben und Geprüge. Das verlieh 

dem dortigen akademischen Leben einen ganz eigentümlichen Charakter. 

AubBer der allgemeinen Bursechenschaft (uSchachto), deren Mitelieder 

sümtliche Akademiker waren, hielt jede Nation noch eine besondere 

cLandsmannschafts aufrecht, die bei feierlichen Gelegenheiten, wie 

beispielsweise am Weihnachtsabend und zu Neujahr einander besuchend, 

mit groBen Trinksprüchen die gute Freundschaft, den einst so berühmten 

bergmünnisechen Corpsgeist verfestigten. Das österreichische Polizeisystem 

konnte sich mit der freien Denkungsart und den Grundsützen der deutschen, 

italienischen, polnischen und ungarischen Hörerschaft durchaus nicht 

befreunden und wollte keine Nachsieht üben. Reibungen und Zusam- 

menstölbe unangenehmer Natur wiederholten sich sehr hűufig. Bei solchen 

Gelegenheiten bewies JOHANN BöckH, als Prüses der cUngarischen Gesell- 

schafto und als leitender Akademiker oft seine Ruhe und kluge Beson- 

nenheit. Den Fechtverein der Jugend leitete, als guter Fechter, er. Mit 

Ende des ersten Abschnittes der glücklichen und fürwahr goldenen Zeit 

begann der zweite Teil seines Lebens, die Zeit der selbstündigen Wirk- 

samkeit. 

Im Herbste d. J. 1862, am 18. November, finden wir ihn bereits 

als Bergpraktikanten mit 75 kr. Taggeld bei der Markseheiderei und 

dem Grubenbetrieb der k. k. Eisenwerks-Direktion zu Bisenerz in Steier- 

mark. Als Stipendist wurde er zur Dienstleistung hierher beordert. Am 

1. Oktober 1863 wurde er nach Reichenau in Niederösterreich u. zw. 

zur k. k. Walzwerks-Oberverwaltung in Hirschwang übersetzt, wo er 

bis zum Herbste d. J. 1864 tátig war. Als pünktlicher, eifriger und 

vorzüglich befáhigter junger Beamter wurde ihm das auszeichnende 

Wohlwollen seiner Vorgesetzten zuteil und auf Grund dessen konnte 

er in seiner freien Zeit auch seiner Jagdliebhaberei fröhnen. Auf dem 

reichen k. u. k. Jagdgebiet erlegte er so manchen Auerhahn. Am 

17. Dezember 1864 wurde er zum Bergexpectanten ernannt und mit 

Verordnung des k. k. Finanzministeriums an die k. k. geologische Reichs- 

anstalt in Wien einberufen an den dort ins Leben getretenen und zur 
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geologisehen Weiterausbildung vorzüglicher junger Montanisten dienen- 

den theoretisehen und praktischen geologiscehen Kurs. In den beiden 

folgenden Jahren (1865 und 1866) nahm er an diesem Kurs teil, gleich- 

zeitig aber hörte er auch an der Universitát in Wien in sein Fach 

sehlagende Vorlesungen. In Wien, aber auch im ganzen damaligen 

Reiche, gaben der Direktor der k. k. geologiscehen Reichsanstalt WILHELM 

HAIDINGER und nebst ihm sein berufenster Schüler FRaNz RITTER von 

HauvER, der immer mehr sich entwickelnden und Raum gewinnenden 

geologisehen Wissenschaft die Richtung. An der Universitát war Pro- 

fessor EDUARD SuEss der auf dem höchsten Niveau stehende wahre und 

berufene Profet der Geologie. JoHANN BöcknH lernte bei diesen hervor- 

ragenden Münnern und Gelehrten mit grober Begeisterung und mit 

Fleib und seine Vorliebe für die geologische Wissenschaft verfestigte 

sich immer mehr. Unter anderen erinnerte er sich auch in den letzten 

Jahren oft zurück an die glünzenden und meisterhaften Vortrüge Pro- 

fessor EDUARD SuvEss". Im Frühjahre der Jahre 1865 und 1866 besuchte 

er mit seinen Kollegen zusammen, unter der Führung des Bergrates 

und Chefgeologen FRANZ FÖTTERLE, zahlreiche hervorragendere Gruben 

und Schmelzhütten in Ungarn, dem westlichen Galizien, Böhmen und 

Mühren. Im Sommer derselben Jahre nahm er auch an den geologischen 

Übersichtsaufnahmen in Ungarn teil. Im Jahre 1865 wurde er in der 

II. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt, deren Hauptleiter Berg- 

rat und Chefgeologe FRANZ RITTER v. HAVER war, unter der unmittel- 

baren Leitung des Sectionsgeologen Dr. GuiDpo SracHE in der nördlichen 

Umgebung von Vácz in die geologische Kartierung eingeführt. Noch in 

derselben Campagne wurde er zu selbstündiger Arbeit befühigt befun- 

den. Dr. SracHE übergab JoHANN BöckH die Blütter der Generalstabs- 

karte Kol. XXXIV. Section 46 und 47 zur Bearbeitung, welche Blütter 

die Umgebungen der Gemeinden Szirák, Buják, Ecseg und Herencsény 

des Komitates Nógrád umfalben. Der kurze Aufnahmsbericht erschien 

unter dem Titel cGeologische Verhültnisse der Umgebung von 

Buják, Ecseg und Herencsényv im 16. Bande (1866) des Jahr- 

buches der k. k. geologisehen Reichsanstalt und dies war die erste selbst- 

stündige Mitteilung JogBANN BöcgkH"s. Im Sommer des folgenden Jahres, 

also 1866, nahm er mit Dr. GurIpo SracHE an der Übersichtsaufnahme 

des Borsoder Bükkgebirges, der benachbarten Vorberge und des unteren 

Sajó- und Hernádtales teil. Dr. SracHE betraute mit der AbfaGung des 

Berichtes JoHANN Böckn, welcher Bericht unter dem Titel Die geolo- 

gischen Verhültnisse des Bükk-Gebirges und der angren- 

zenden Vorberges im Jahrbuch der k. k. geologisehen Reichsanstalt 

1867. 17. Band in Heft 2 erschien. Es war dies Johann Böckh"s zweite 

Arbeit, in der er mit Beihilfe Dr. Sracmms auch schon sehwierigere 
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geologische Fragen löste. Nach Beendigung des Kurses an der geolo- 

gischen Reichsanstalt wurde er Anfang Dezember 1866 der Montan- 

sektion im k. k. Finanzministerium in Wien zugeteilt, am 24. Oktober 

1867 aber, auf seine eigene Bitte, in das kgl. ungar. Finanzministerium 

übersetzt. Im österreichischen k. k. Finanzministerium sah man das 

Scheiden dieser tüchtigen jungen Kraft nicht gerne. Aber alles Zureden 

seines Chefs, Baron HixGEwxau, war vergebens. Das Verfabungsleben 

seines Vaterlandes zog ihn michtig an und an der ruhmvollen und 

michtigen Arbeit der Neugestaltung wünsehte er, wenn auch bescheiden, 

teilzunehmen. Im Herbst des Jahres 1867 wurde er in der Prásidial- 

abteilung des kgl. ung. Finanzministeriums in Ofen, dem Staatssekretür- 

Stellvertreter GusTAv v. GRÁNZENSTEIN zugeteilt. Hier war LADISLAUS v. 

HENGELMÜLLER (heute Botschafter in den vereinigten Staaten Nordame- 

rikas) sein Zimmergenobe. JoHANN BöckH arbeitete nur bis 1. August 

1868 im kel. ung. Finanzministerium. Zu dieser Zeit begann sich unser 

verfabungsmübBiges Leben schon nach jeder Richtung hin zu entfalten. 

Die Devise ewehren wir unss löste jene eder Tag bricht an, streben 

wir vorwártso ab. Die Aufeinanderfolge der Ergebnisse regte die lei- 

tenden Miünner unseres Vaterlandes zu rascher und weitgehender Tat 

an. Die k. k. geologisehe Reichsanstalt in Wien wünsehte ihre Auf- 

nahmstütigkeit auf dem Gebiete des ungarischen Reiches fortzusetzen 

und stellte in dieser Richtung der königlich ungarischen Regierung 

auch einen Antrag. Der Kern dieses Antrages war, dab die Anstalt die 

geologischen Übersichtsaufnahmen auf unsere Kosten weiter fortsetzt 

und die Duplikate der gesammelten Exemplare der in Pest aufzustel- 

lenden Sammlung überlübt. Dem Universitátsprofessor Dr. JosEr SzaBó, 

dem Montaningenieur WILHELM ZsiGMonpY und dem Staatssekretár 

EmerRkircH FEsT gefiel dieser Antrag nicht und auf ihren aufklürenden 

Vorschlag hin stimmte STEFAN GoRovE, kel. ung. Minister für Agrikultur, 

Industrie und Handel, der auch sonst ein Mann von grober Bildung 

und weitem Gesichtskreis war, bereitwillig jenem Plane bei, wonach das 

Gebiet des ungarischen Reiches in Zukunft von ungarischen Geologen 

durchforscht und aufgenommen werde. Demnach wurde im Jahre 1868 

zuerst im Rahmen des Ministeriums die kel. ung. geologische Sektion 

errichtet. WILHELM ZsiGmoxpY und auch Minister GoRovE selbst wünsehte 

Dr. Joser SzaBó an die Spitze der Sektion zu stellen, da aber Szabó 

bei der Professur verblieb, so wurde auf seine Empfehlung hin der 

Kustos am National-Museum, MAx HANTKEN v. PRuDNIK mit der Leitung 

der neuen Institution betraut. JoHANN Böcgn sagte die Amtskanzleilutt 

des Finanzministeriums nicht eben zu. Wunsch und Neigung lockte 

ihn auf die Laufbahn des Geologen. Er sehnte sich in die freie Natur 

hinaus. Auf Ersuchen des kel. Ackerbau-, Industrie- und Handels- 
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Ministers wurde BöcgkH vom kel. Finanzminister schon Anfangs August 

1868 beurlaubt und in provisoriseher Wigenschaft bei der geologischen 

Sektion verwendet. So konnte er denn schon an der ersten Landes- 

Detailaufnahme teilnehmen. Am 21. Mürz 1869 ernannte ihn der kel. 

ung. Finanzminister MELCHIOR v. LóNyaY zum Honorár-Konzipisten, am 

22. Dezember 1869 aber wurde er von Minister STEFAN GoRovE an 

die mittlerweile organisierte kgl. ung. geologisehe Anstalt zum Hilfs- 

geologen ernannt. Am 15. Márz desseiben Jahres wühlte ibn der cS5ie- 

benbürgische Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadts zum 

ordentlichen Mitglied. Von den Mitgliedern der geologischen Sektion 

wurden zur kel. ung. geologisehen Anstalt neben den Direktor Max 

HANTKEN v. PRuDNIK, der ordentliche Professor am 6 Polytechnikum, 

Dr. KARL HorMmaNN, Honorüár-Konzipist JOHANN BöckH und Bergexpektant 

BENJAMIN WINKLER v. KöszEG ernannt. Im Jahre 1868 kam BöckH zum 

erstenmale mit der Tochter AsxroniE des angesehenen und allgemeiner 

Achtung sich erfreuenden Bergbaubesitzers ZACHARIAS HOFMANN zusam- 

men. Nach zwei Jahren trafen sie sich wieder und nun brachte die 

enge Freundschaft mit dem Kollegen Dr. Kánt HoFrFmaNN BöckH der 

Familie  HoFMANN schon nüher. Dr. KaáRL HoFMaáNN war der ültere 

Bruder Antonies. Nach drei Jahre hindurch sich wiederholenden Zusam- 

mentrefflen wurde am 11. August 1873 in Paulis (Kom. Arad) jene bis 

zu Ende so sehr glückliehe Ehe geschloBen. Im Jahre 1874. wurde sein 
Sohn HuGo, 1876 seine Tochter WILHELMINE, verehelichte Gusrav HAGER 

und 1878 sein Sohn Béra geboren. Am 30. November 1871 wurde BöcKH 

zum ersten Sektionsgeologen, am 23. November 1872 zum zweiten Chef- 

geologen ernannt. ; 

Die ungarische geologische Gesellschaft wühlte ihn 1872 zum 

ersten Sekrüter, die ungarische Akademie der Wissenschaften aber am 

8. Juni 1876 zu ihrem korrespondierenden Mitglied. Seinen Sitz als 

Mitelied der III. oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektion der 

Akademie nahm er mit seiner am 12. April 1880 vorgelegten Abhand- 

lung eDaten zur Kenntnis der Juraablagerungen des Mecsek- 

gebirges und seiner Hügelgegend, ein. 

Im Jahre 1876 spielt Dr. KARL PErERs, der einstige Budapester, 

spüter Grazer Universitüátsprofessor, in seinen Briefen wiederholt darauf 

an, dab in kurzer Zeit der geologisehe und palüontologisehe Lehrstuhl 

an der Grazer und Prager Universitüt in Erledigung gelangt. Er wünschte 

sehr zu wissen, ob der geologische Publizist des Bakony und Beschrei- 

ber des Brachydiastematherium stündig bei der ungarischen geologiáchen 

Anstalt zu bleiben gedenkt und weleher Meinung er betrefis Übernahme 

eines der erwáhnten Lehrstühle sei?!... BöcxH dankte für die Beru- 

fung in verhüllter Form und blieb im Lande. 



JOHANN BÖCKH V. NAGYSUR, SEIN LEBEN UND WIRKEN. 95 

Am 26. Januar 1882 wurde er mit der Leitung der kgl. ung. 

geologisehen Anstalt betraut, am 22. Juni 1832 aber wurde er von 

Sr. Majestüt mit Titel und Rang eines Sektionrates zum Direktor der 

Anstalt ernannt. 

Am 13. Februar 1889 wurde er zum Vizeprásidenten der ungari- 

sehen geologischen Gesellschaft gewühlt, vom 6. Februar 1895 bis 

6. Februar 1901 aber war er Prüsident der Gesellschaft. 
Zur Zeit der Milleniums-Austellung i. J. 1896 war er Mitglied 

der vorbereitenden Landeskommission, sowie Prüses der Untergruppen 

VII, I und 17 (Agrogeologie und Hydrogeologie) und VIII/A (Geologie 

und praktische Geologie), zugleich auch Jurymitglied der Ausstellung. 

Mit allerhöchster Entsehliebung Sr. kais. und apostolisch-königli- 

chen Majestüt ddto. Budapest 10. Oktober 1896 wurde in Würdigung 

der hervorragenden Verdienste um die Organisation und Anordnung der 

Landes-Milleniums-Ausstellung BöckH der Orden der eisernen Krone 
III. Klasse verliehen. Im Jahre 1897 leitete er als Mitglied der den 

Bau des Palais der kgl. ung. geologisehen Anstalt leitenden Kommission 

die hierauf bezüglichen Vorarbeiten, am 11. Márz desselben Jahres 

wurde er von der ungarischen geographischen Gesellschaft zum Ehren- 

mitglied erwühlt. Im Sommer d. J. 1898 fungiert er auf besonderen 

Wunsch des kel. ung. Ackerbauministers Dr. IGwaz v. DARÁNYI bei dem 

VII. internationalen GeologenkongreB in St. Petersburg als Entsendeter 

des ungarischen Reiches, wofür ihm als Anerkennung im Frühjahre 

1899 vom Zar der St. Stanislaus-Orden II. Klasse mit dem Stern ver- 

liehen wird. 

Im Jahre 1900 zeichnet ihn die ungarische geologisehe (Gesell- 

schaft für seine wissenschaftliehen Verdienste mit der Josef Szabó- 

Medaille aus. Im selben Jahre fungiert er als Entsendeter der Regierung 

auf dem VIII. internationalen GeologenkongreB in Paris. Er war Mit- 

glied der vorbereitenden Landeskommission für die Pariser internatio- 

nale Weltausstellung und Prüses der Untergruppen VII/38 und XI/1. 

Im Jahre 1901 wiüblte ihn die Generalversammlung der ungarischen 

geologischen Gesellschaft, da er das Prásidium nicht mehr übernahm, 

einstimmig zu ihrem Ehrenmitglied. j 
Im Jahre 1902 zeichnete ihn Se. Majestát mit dem Titel eines 

kel. Ministerialrates aus. Im Jahre 1904 beehrt ihn der cSiebenbür- 

gische Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadts, mit der Erwüh- 

lung zum korrespondierenden Mitelied. 1907 nahm er, als Prüses der 

Fachgruppe für wissenschaftliche Versuche, tütigen Anteil an der defi- 

nitiven Anordnung des kel. ung. landwirtsechaftlichen Museums und 

erhielt von Sr. kais. und apostolisch-königlichen Majestát für seine im 

öffentlichen Dienst und auf dem Gebiete der Landwirtschaft erworbenen 
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Verdienste als Anerkennung mit seinen Nachkommen zusammen den 

ungarischen Adel mit dem Prüdikate avon Nagysurv. Am 13. Juli 1908 

wurde er auf sein eigenes Ansuchen in den bleibenden Ruhestand ver- 

setzt, bei welcher Gelegenheit ihm auch die allerhöchste Anerkennung 
Sr. Majestüt zuteil wurde. 

Seine Pensionierung erbat er nicht, um zu ruhen, sondern darum, 

damit er, von allen anderen Agenden befreit, seine Tage ausschlieBlich 

wissenschaftlichen Forschungen weihen könne. Anders aber war es vom 

Schicksal bestimmt! — JoHANN BöckH arbeitete im Frühling d. J. 1909, 

eine FuBwunde leichterer Natur behandelnd, zu Hause. Am 9. Mai 

befabte er sich noch mit der Korrektur der deutschen Übersetzung einer 

letzten für die Balaton-Monographie geschriebenen kurzen Studie. Am 

10. Mai frühmorgens entschlummerte er still, unbemerkt in Folge eines 

Herzschlages im 69. Jahre seines Lebens auf ewig. Hiemit haben wir 

in Kürze die Laufbahn des edlen und nutzbringenden Lebens JOHANN 

BöcgkHs bis ans Ende verfolgt. 

Ich gehe nun über auf die Würdigung seiner Tátigkeit. Im Jahre 

1867 wurde er ordentliches, am 26. April 1871 AusschuB-Mitglied der 

ungarischen geologisechen Gesellschaft. 1872 und 1873, d. i. von der 

am 13. Mürz 1872 abgehaltenen Generalversammlung der Gesellschaft 

an bis zur Generalversammlung vom 22. Janur 1873, also 10 Monate 

hindurch, war er erster Sekretár unserer Gesellschaft. Wáhrend dieser 

Zeit redigierte er, anfangs mit Awxron KocnH, dann mit FRIEDRICH S4AJó- 

HELYI als zweiten Sekretüren, die Monatszeitsechrift der (Gesellschaft 

Földtani Közlönyv. Wááhrend der kurzen Zeit seines Sekretariates 

befabte er sich mit voller Hingebung mit den Angelegenheiten der 

Gesellschaft, seiner ümtliehen Inanspruchnahme wegen war er aber 

genötigt von diesem Amte alsbald abzudanken. 

Am 12. Mai 1886 wies er, als Práses der entsendeten Kommission, 

den auf das ungarische Reich entfallenden Teil der internationalen 

europüischen geologisehen Karte in unserer Gesellschaft vor. Mit der 

unter seiner Leitung angefertigten Arbeit war jedermann zufriedengestellt. 

Zur selben Zeit erhöhte die Gesellschaft, auf Antrag des Ausschubmit- 

eliedes JoHANN BöckH, das auch gegenwürtig noch recht bescheidene 

Honorar der Sekretüre. Am 7. Dezember 1887 fanden sich die Verehrer u. 

Freunde JosHaANN Böcgws im kleinen Saale der Redoute zu einem freund- 

sechaftliehen Festmahle zusammen. Das Sekretariat der geologischen Gesell- 

schaft veranstaltete diese Zusammenkunft, welehe den Zweck hatte seine 

und seines Freundes und Kollegen, Oberbergrates und Ausschufmit- 

gliedes ALEXANDER GESELL 25-jührige Amtsdienstzeit zu feiern. Zu Ehren 

und zur Begrübung der Gefeierten fanden sich ungefáhr 50 Budapester 

Gesellschaftsmitglieder und gute Freunde ein. AuBer dem Beamtencorps 
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der kel. ung. geologisehen Anstalt sahen wir dort Dr. Joser SzaBó, den 

verdienstvollen Prüsidenten der Gesellschaft, ANDOR von SEMmsEY, den 

Honorár-Oberkustos des National-Museums, ALBERT v. BeEpő, Ministerial- 

rat,  Landes-Oberforstmeister, Dr. JosEr AL. KRENNER, Professor am 

Polytechnikum und Kustos am National-Museum, Dr. AUREL v. Tönök, 

Universitütsprofessor, Dr. LupwiG v. ILosvav, Professor am Polytechnikum, 

Jorass WErs, hauptstüdtisehen Wasserwerksdirektor, ALEXANDER ALMÁSY, 

kel. ung. Oberforst-Taxator, BÉLA SzarHmány, kgl. ung. Berghauptmann 

und noch viele andere Verehrer der Gefeierten. Der langen Reihe der 

von Herzen kommenden Trinksprüche schloben sich zahlreiche Be- 

grübBungs-Telegramme und Briefe an und die ungesucht frohe Stimmung 

bewies am besten, dab wahre Achtung und Liebe für die Gefeierten 

die Gesellschaft zusammenbrachte. Dr. Mokiz SrauB, der damalige erste 

Sekretür der Gesellschaft, referiert im 12. Hefte des cFöldtani Közlönys 

v. J. 1887 über die Festlichkeit. In demselben Hefte teilt er auch das 

Dankschreiben JoHANN BöcgHs und ALEXANDER GESELLS mit. 

Nach dem Tode WILHELM ZSIGMONDYS wurde am 153. Februar 1889 

JorHANN BöcgH zum Vizeprüsidenten der ungarischen geologischen Gesell- 

sehaft gewühlt. In diéser Eigenschaft wurde ihm neben dem tütigen 

Prásidenten Dr. JosEr SzaBó keine groBe Rolle zuteil, so oft aber in 

Vertretung des Prüsidenten im Dienste unserer Interessen wirken konnte, 

stand er immer mit der gröbBten Bereitwilligkeit der Gesellschaft zur 

Verfügung. Über Betrauung unserer Gesellschaft gedenkt er in der 

Generalversammlung v. J. 1890 seines Vorgángers WILHELM ZSIGMONDY. 

Der umfangreiche Nachruf ist schon mehr als Studie zu betrachten. 

JoHANN BöcgH würdigt in dieser Studie mit der gröbten Detaillierung nicht 

nur das Leben und die Tütigkeit WILHELM ZSIGMONDY", sondern befabBt 

sich oft auch mit den Begebenheiten und Verháltnissen jener Zeit. Bin 

sehr interessanter und wertvoller Teil der mit grobBer Sorgfalt und 

Liebe verfabten Studie ist jedenfalls jener, der sich mit der Bekannt- 

machung der Tiefbohrarbeiten und der einschlügigen literarischen Tátig- 

keit WILHELM ZsiGmoxpY s befabt. Diese Arbeit ist ein getreuer Spiegel 

der ganzen Individualitát JoHANN BöckHs. Gewissenhaft und mit der 

gröbten Genauigkeit behandelt er auch das kleinste Detail. 

Mit unermüdliechem Fleib sammelt er den Wust von Daten eimes 

tatenreichen Lebens, um dieselben achtungs- und liebevoll gruppierend, 

als würdigen und unvergüngliehen Kranz auf dem Altare der Pietüt 

niederzulegen. 

Die Trauer löst Freude ab. Am 6. April 1892 feiert unsere 

Gesellschaft den 70-ten Geburtstag ibres hochverdienten Prüsidenten 

Dr. JosEr SzaáBó v. SZENTMIKLÓós. Die Feier ist von ganz familiürem 

Charakter. In der im kleinen Saale der ungarischen Akademie der 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910 d 
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Wissenschaften abgehaltenen festlichen Fachsitzung erscheinen unsere 

Mitelieder mit ihren Familien. Den jugendlich beweglichen und denken- 

den Prüsidenten begrübt jedermann achtungsvoll und in aufrichtiger 

Liebe. Der Vizeprüsident JornHANN Böckn eröfinet die feierliche Fach- 

sitzung mit einer sechwunghaften und gehaltvollen Rede. Aus jedem 

seiner Worte geht die Wárme der ungekünstelten Unmittelbarkeit hervor. 

Seine Gedanken werden von edlem CGefühl diktiert und er fa8Bt sie in 

wahre kednerform. 

In die Landeskommission der für 1895 geplanten, aber erst i. J. 

1896 eröffneten nationalen Landes-Millenniumsausstellung wühlte unsere 

Gesellschaft in der auberordentliehen AusschuBsitzung i. J. 1892 den 

Vizeprásidenten JOHANN Böcgm. BöckH kannte sehr wohl den inneren 

realen Wert der Ausstellungen, schrieb ihnen also nur von industriellem 

und merkantilem Standpunkte Bedeutung zu, im übrigen war er, na- 

mentlich in wissenschafilicher Hinsicht, kein besonderer Freund dersel- 

ben. Er wubte auch, dab die unausweichliche Teilnahme in gröberem 

Stil der unter seiner Leitung stehenden kel. ung. geologisehen Reichs- 

anstalt ibm sehr viele Arbeit verursachen werde. Darum aber nahm er 

das Mandat doch an und entsprach demselben mit der grölbten Gewissen- 

haftigkeit. 

Im Jahre 1893 arbeitet er im Verein mit L. RorH v. TELEGD und 

Dr. FR. SCHAFARZIK einen auf die Benennung und Einteilung des südli- 

chen Teiles des Krassó-Szörényer Gebirges bezüglichen Entwurf aus und 

überreicht denselben unserer Gesellschaft. Am 10. April 1894 verringert 

sich abermals die alte Garde unserer Gesellschaft, wir verlieren Dr. JosEF 

v. SzaBó, den Führer, einen der verdienstvollen Begründer, einstigen 

Sekretür, Vizeprásidenten und -sehlieBlich seit 11 Jahren Prásidenten 

der Gesellschaft. In der Fachsitzung v. 2. Mai gedenkt an erster Stelle 

Vizeprásident Jon. Böckn Dr. JosErF v. SzsBós. Insonderheit hebt er die 

egroBen Dienste hervor, die der verbliehene Prüsident mit Intwicklung 

der Geologie in Ungarn, mit der ruhmvollen und hervorragenden Rolle, 

die er in unserer (Gesellschaft spielte, sowie mit seiner Lehre, sowohl 

der Wissenschaft im allgemeinen, sowie speziell auch unserem Vater- 

lande leistete. In der Generalversammlung d. J. 1895 weist er den 

Probedruck der geologisehen Karte des ungarischen Reiches im MaGstabe 

von I : 1.000,000 vor. Es ist dies die erste derartige grölere Karte, die 

von einheimischen Krüften zusammengestellt wurde und auf der auch die 

von den einheimischen Geologen erreichten neueren Resultate der Detail- 

aufnahmen, bei dem kleinen MaBgBstabe nach Möglichkeit, bereits zur 

Darstellung gebracht sind. Auch diese Karte kam unter seiner Leitung 

und werktütigen Teilnahme zustande. Seine Prüsidentenrede in der 

Generalversammlung sehliebt er aneifernd damit, dab er in unserer 
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Tátigkeit einen Fortschritt sieht, daB also von einer allenfallsigen Stag- 

nation, also von einem Rückfall keine Rede sein könne und wir keinen 

Grund haben kleinmütig zu werden, wenn auch die Zahl unserer Mit- 

elieder momentan im Abnehmen sei, denn — sagt er — awo wir so 

sichere Zeichen des Fortsehrittes in der Arbeit sehen, wie im Kreise 

unserer Gesellschaft, dort kann es geschehen, dab wir der Zahl nach 

abnehmen, an Arbeitskraft aber sicherlich nicht. 

Er sah also in der Tütigkeit die Sicherung der Zukunft der Gesell- 

schaft, und auch hierin hatte er Recht. 

In der Generalversammlung wird für die Dauer dreier Jahre 

(1895—1898) Jotawsws Böcgn einstimmig zum Prüsidenten gewühlt. In der 

Generalversammlung v. J. 1896 widmet er Awsron PécH, dem hervor- 

ragenden ungarischen Bergmann und exguisiten Patrioten, dem Begrün- 

der der cBányászati és Kohászati Lapoks (Berg- und hüttenmünnische 

Blátter) und FRAwsz PosEpwY, dem Verfasser der Monografie von Rézbánya 
und vieler anderer vorzüglicher montanistischer Studien, einen warmen 

Nachruf. Wahre alte Freundschaft kettete Jougawnws Böcgkn an beide. Mit 

dem Letzteren verbrachte er zusammen den Ausbildungskurs an der 

k. k. geologiscehen Reichsanstalt in Wien. Die Kraft und Tátigkeit der 

ganzen Nation war schon seit einigen Jahren auf die je imposantere 

Gestaltung der Landesausstellung v. J. 1896 gerichtet. Nun war die 

Zeit der in groBer Zahl teilnehmenden Aussteller und Ordner durch 

eine schon fieberhafte und fürwahr angespannte Arbeit und Tátigkeit in 

Anspruch genommen. War doch davon die Rede, den Westlündern un- 

seren Fortschritt und unsere Fühigkeiten vor Augen zu führen! JOHANN 

BöckH sagt in der Generalversammlung v. 5. Februar 1896 das folgende : 

eGeehrte Generalversammlung! Kaum ein viertel Jahr trennt uns von 
jenem Zeitpunkte, in welcehem wir aus Anlab des ersten tausendjáhrigen 

Bestandes des ungarischen Reiches unsere Festlichkeiten beginnen. Wenn 

also unser Vaterland ohne Zweifel seit sehr langer Zeit besteht, worüber 

wir uns von vollem Herzen freuen, können wir das, von der Budapester 

Universitát abgesehen, von unseren übrigen wissenschaftlichen Instituten 

und Gesellschaften durchaus nicht sagen. VerhültnismüBig kurz ist die 

Zeit, dab unsere Nation die Aufstellung ihrer wissenschaftlichen Insti- 

tutionen und die Ausbildung derselben in modernem Geist in Angriff 

nehmen konnte. Die hindernde Ursachen sind uns Allen bekannt.s 

Mit diesen wenigen Worten gab unser verewigter Prüsident das 

richtige, wahre Bild. Da die festliche Millenniumsausstellung auch den 

Rückbliek auf die Vergangenheit ins Programm aufgenommen hatte, 

schrieb er selbst mit gründlichem Wissen die eKurze Geschichte der 

Entwicklung der Geologie in Ungarn von 1774 bis 1896. 

Diese Studie erschien auszugsweise auch im Jahrgang 1897 des Földtani 
71 
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Közlöny. Gegen Ende der Landes-Millenniumsausstellung erschien endlich 
auch die e(Greologische Karte Ungarnsv. Die Teilnehmer an dem 

am 25. und 26. September in Budapest abgehaltenen xsBerg-, hütten- 

miünnischen" und geologisehen Millenniums-Kongrebs erhielten bereits 

die gut genug gelungene Karte, die als lang erwartete und sehr begehrte 

Edition in einigen Jahren auch ganz vergriffen war. An der Vorbereitung 

des gut gelüungenen Kongresses nahm Jon. BöckH ebenfalls teil und fun- 

gierte am Kongresse als Mitvorsitzender. In der Generalversammlung 

d. J. 1898 befaGt er sich in seiner Prüsidentenrede neuerdings mit der 

fortwáhrenden Abnahme der Mitglieder der Gesellschaft. Betrefis der 

Zukunft der Gesellschaft wird er aber daram nicht kleinmütig, denn es 
beruhigt ihn, daG die erprobte alte Garde alle Angelegenheiten getreu- 

lich versieht. In dieser hingebenden Arbeit sieht er hauptsáchlich die 

Sicherung der Zukunft. Er sagt: eDie Ursachen dieser Abnahme sind 

ja übrigens allgemein bekannt, denn wir wissen ja, dab diese Abnahme 

zu nicht geringem Teil von den Jahr für Jahr entstehenden neueren 

Gesellschaften und Vereinen verursacht wird, welche die Mitgliederzahl 

der schon bestehenden, namentlich bei den heutigen sehwierigen Lebens- 

verhültnissen, einigermabBen modifizieren.s Nicht nur, um die direkten 

Erfahrungen und geologisehen Kenntnisse zu erweitern, sondern auch, 

um mit den im Lande für Geologie sich Interessierenden in unmittel- 

bare Berührung zu treten und hiermit die Interessen der Geologie zu 

fördern, empfahl er in derselben :Generalversammlung warm die Er- 

neuerung der geologischen Studienausflüge. Der Vorschlag wurde mit 

Freude angenommen und in dem ersten Aufwallen der Begeisterung 

hielten wir auch zu dreimalen die Studienausflüge ab. Das Feuer der 

Begeisterung verlosch aber alsbald und die Ausflüge unterblieben. 

In dieser seiner Prüásidentenrede befabt er sich auch ausführlicher 

mit den Sitzungen und Exkursionen des in $St.-Petersburg abgehaltenen 

VII. internationalen Geologenkongresses. Als Entsendeter der königlich 

ungarischen Regierung und Vertreter der Akademie der Wissenschaften 

und der ungarischen geologischen Gesellschaft einerseits, als einer der 

Vizeprásidenten des Kongresses andererseits wurden ihm viele Ehren 

zuteil. 

Das Jahr 1898 war für das internste Leben unserer Gesellschaft 

ein sehr bedenkliches. Schon in den Ende 1898 abgehaltenen AusschubB- 

sitzungen ergaben sich Meinungsunterschiede zwischen dem ersten 

Sekretár und der Mehrheit des Ausschusses. 

Dr. Moxiz Sraup. der vorzügliche und mit voller Hingabe unserer 

Gesellschaft sich widmende erste Sekretür, den wir allesamt schützten 

und achteten, fabte diese Meinungsverschiedenheiten empfindlicher als 

nötig auf und trat von seiner Stelle zurüek. Dasselbe tat auch JOHANN 
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BöckH, obwohl zwischen ihm und dem AusschuB keine Meinungsver- 

schiedenheit obwaltete. Der einstimmige BeschluG der aubBerordentlichen 

AusschubBsitzung i. J. 1899 (Januar) bittet den Prüsidenten in seiner 

Würde zu verbleiben und sendet zur Verdolmetschung dieses Beschlusses 

eine Deputation zu ihm. BöcgH nimmt hierauf die Prüsidentschaft auch 

für weiteres an, was der AusschuB mit Freude und Beruhigung zur 

Kenntnis nimmt. Hierauf beschwichtigen sich die aufgeregten Wellen. 

In der Generalversammlung d. J. 1899 referiert Prásident Jom. BöcKH 

über den Stand der Angelegenheit der internationalen europüischen geo- 

logiscehen Karte. Mit Freude berichtet er, dab nun auf dem Blatte DV. 

in sehr schöner Ausführung auch die noch zurüekgeblieben Teile des 

Gebietes der Lünder der ungarischen Krone erschienen sind. Die unga- 

rischen Geologen können mit Beruhigung auch auf diese ihre Arbeit 

zurückblicken. Bei der Herstellung dieser Karte verdanken wir Jon. BöcKH 

sowohl in intellektueller, wie in materieller Hinsicht sehr viel. 

In der Generalversammlung d. J. 1900 erinnert er daran, da6 am 

6. Juli 50 Jahre seit Gründung der Gesellschaft verstrichen sind. Einen 

kurzen Rückblick auf die Vergangenheit werfend hebt er hervor, dab 

ecunsere Huldigung und unser Dank den Manen jener Mönner gebührt, die 

in sehwierigen Zeiten das vor 50 Jahren gepflanzte junge Reis sorglich 

hüteten und pflegten, denn nur ihnen ist es zu verdanken, dab dasselbe 

unter sehweren Verhültnissen im vaterlündisehen Boden Wurzel faben 

konnte so, dab es heute als gesunder, beschattender Baum erscheintv. 

In dieser Generalversammlung wurde Jon. Böckn die Auszeichnung 

zuteil, dab über einstimmiges Urteil des Ausschusses der Gesellschaft 

die erste Dr. Josef Szabó-Erinnerungmedaille ihm verliehen 

wurde. Der Bericht des vom AusschuB entsendeten Kandidations-Komités 

hebt seine folgenden beiden gröbBeren und sehr wertvollen Arbeiten hervor : " 

a1. Jogass BöckH: Daten zur Kenntnis der geologischen Ver- 

háltnisse des oberen Abschnittes des Izatales, mit besonderer 

Berücksichtigung der dortigen Petroleum führenden Ablage- 

rungen. (Mitteil. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Reichsanst. 1894. X. Band) und 

2. Jog. BőceH: Die geologischen Verhültnisse von Sósmező 

und Umgebung im Komitate Háromszék, mit besonderer Rück- 

sichtaufdiedortigen Petroleum führenden Ablagerungen. (Mitt. 

a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. 1893. X. Bd.) j 
Der Bericht über diese Arbeiten besagt: cEs sind das die Resultate 

erschöpfender spezieller Forscehungen und Studien. Auf Grund der reichlichen 

Erfahrungen, die er auf seiner mehr als 30-jáhrigen Geologen-Laufbahn er- 

warb, bestimmte Jogawxws BöckgH nach durechgeführtem Lokalstudium bei Szacsa 

1 Földtani Közlöny 1900, Bd. XXX. Pag. 63. 
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im Izatale (Kom. Mármaros) jenen Punkt, den er zur Bohrung empfahl. Und 

aus der Bohrung an dem fixierten Punkte brach im August d. J. 1896 tat- 

süchlich in krüftigem Strahle das Petroleum hervor — :der erste Petroleum- 

strahl auf dem Gebiete Ungarns aus dem direkt zu diesem Zwecke abgebohr- 

ten artesisehen Brunnen. Das mit gewaltiger Kraft heraufdrüngende Petroleum 

und die damit aufsteigenden Gase aber prebten die Bohrröhren ganz zusam- 

men sozwar, dab das Hindernis, das sich gebildet hatte, den Ausflu8 des 

Petroleums verhinderte und das Bohrloch sich verstopfte. Dieses Hindernis 
zu entfernen und damit abzuhelfen gelang bis heute nicht. Und trotzdem 

seither JoHANN BőóckgkH einen zweiten Punkt zur Bohrung bezeichnete, feiert 

die Arbeit auch gegenwürtig. All diese bedauernswerten Kalamitüten ündern 

aber nichts an dem, da8 das Heraufspringen des ersten Petroleumstrahles in 

Ungarn, das Auffinden des lüngst gesuchten, kostbaren Rohmaterials dem 

scharfen Blick und der geologischen Erfahrung JoguaNws BöckHs zu verdanken 

ist. Bei dieser Gelegenheit zitiere ich die Worte unseres verewigten Fach- 
genossen Dr. ALEx. Scnmipr, die er in seiner Mitteilung über den montanisti- 

schen Teil der Millenniumsausstellung gebrauchte: cWir haben hier nicht nur 

einen wahren Sieg der Wissenschaft vor uns, sondern auch ein sehr wichtiger 

Schatz der Tiefe ist es, dessen industrielle und nationalökonomische groBe 
Bedeutung besonders zu betonen sicherlieh nicht notwendig ist !s 

Der Fingerzeig JOHANN BöcgHs und dessen erster, obwohl aus technischen 

Ursachen nicht vollstándiger Erfolg ist das glünzendste und realste Resultat 

der rein wissenschaftlichen Forschungen in Anwendung für den Nutzen des 

praktischen Lebens, ein Resultat, wie wir ein schöneres in Ungarn bisher 

nicht kennen.s 

Der obige Bericht hebt sehlieőlieh hervor, dab fünf zur Auszeich- 

nung empfohlene Arbeiten vorliegen, mit Rücksicht darauf aber, dab 

wenn von zwei oder mehreren der Auszeiehnung werten Arbeiten die 

Rede sei, nicht nur jene geistige Produkte als entsecheidend betrachtet 

werden mögen, die in dem betreffenden Jahreszyklus erschienen, son- 

dern dab auch die gesamte vorhergegangene Tátigkeit der betreffenden 

Gelehrten in Betracht gezogen werde. Diese Bedingung ist nach Recht 

und Billigkeit unbedingt vor Augen zu halten, wenn die gröbte Aus- 

zeichnung der ungarischen geologischen Wirksamkeit zur Sprache kommt. 

Diese Gesichtspunkte leiteten die kandidierende Kommission und 

auch den AusschuB, als diese beiden Körperschaften die für den Ab- 

sehnitt der Jahre 1894—1899 zu verleihen bestimmte Josef Szabó-Gedenk- 

medaille JOHANN Böckn, also einem (Crelehrten zusprach, der abgesehen 

davon, dab er mit seinen in erster Linie auszeichnenden Arbeiten kon- 

kurrierte, mit seiner viel mehr als 30-jáhrigen geologischen Tátigkeit 

um die geologische Erforschung des ungarischen Reiches, der Publika- 

tion dieser Ergebnisse, sowie um das Aufblühen dieser Wissenschaft 

überhaupt sich sehr groBe Verdienste erwarb und entscheidende Erfolge " 
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erzielte. In der Generalversammlung überreieht Dr. Axros Kocn mit aus 

aufrichtig freundschaftliehem Herzen kommenden Worten die aus Bei- 

trügen der Verehrer, Schüler und Freunde Josef Szabós gestiftete 

Gedenkmedaille JoHANN Böckm. Der ausgezeichnete Prüsident erkennt 

hierauf mit der ihm angeborenen Bescheidenheit an, dab es für diese 

Auszeichnung würdigere gibt als er es ist, doch ist er davon überzeugt, 

dab sie niemand mit gröbBerer Wertschützung übernimmt, als er. Unsere 

Gesellschaft vertrat er bei der in Wien am 9. Juni 1900 gelegentlich 

des 50-jührigen Bestandes der k. k. geologisehen Reichsanstalt abgehal- 

tenen Festlichkeit. ebenso in Selmecbánya bei dem am 30. Juni 1900 

arrangierten glünzenden Feste der Einweihung des neuen Gebüudes der 

kel. ungar. Bergakademie. Als Entsendeter der kgl. ung. Regierung nahm 

er im selben Jahre an dem vom 16—27. August in Paris abgehaltenen 

VIII. internationalen GeologenkongreB teil. Über all dieses referiert er 

in der Generalversammlung am 6. Februar 1901. In dieser General- 

versammlung war die Neuwahl der Funktionáre auf der Tagesordnung. 

JoHANN BöckH, der die Würde des Prásidenten unter keinen Umstünden 

mehr annehmen wollte, verabschiedet sich in ergreifenden Worten von 

den Mitgliedern der Gesellschaft. Das Ehrenamt des Prásidenten hatte 

er von 1895 bis 6. Februar 1901, also durch sechs Jahre bekleidet. 

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste wühlte ihn die General- 

versammlung einstimmig und mit Akklamation zum Ehrenmitglied der 

Gesellschaft. 

Der Vorschlag des Ausschusses lautete wie folgt: 

Herr Ministerialrat Jogasw BöcknH leistete den Angelegenheiten unserer 

Gesellschaft nicht nur als gewesener erster Sekretür, dana Vizeprásident und 
sehlieBlieh als Prásident durch viele Jahre hindurech nützliche und wertvolle 

Dienste, sondern auch als Direktor der kgl. ung. geologischen Reichsanstalt 

lieB er den Interessen dieser Gesellschaft unausgesetzt seine lebhafte Fürsorge 

angedeihen und lieB nie eine Gelegenheit vorübergehen, wo er — wenn es 

nur irgend möglich war — diese Interessen fördern konnte. JoHANN BöcEn 

erwarb sich weiters auch als Fachgelehrter so hervorragende Verdienste auf 

dem Gebiete der (reologie, für welche ihm, seine ganze hochgeschátzte Ver- 

gangenheit und Gegenwart in Betracht gezogen, die vorhergegangene General- 

versammlung den ersten Kranz der Josef Szabó-Gedenkmedaille überreichte. 
Auf Grund dieses empfiehlt, im Sinne des § 10 der Statuten, der AusschuB 

der heutigen Generalversammlung achtungsvoll, dab letztere den Vorschlag 

des Ausschusses zum BeschluB erheben möge.s! 

Nach Verlassen des Prásidentensitzes nahm Jomn. BöckH an unseren 

Sitzungen fleiBig und tütig teil bis zam Herbste d. J. 1907, wo er seiner 

1 Földtani Közlöny 1901. Bd. XXXI, Seite 65. 
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Krünklichkeit nalber ausblieb. Wir sahen ihn auch nicht mehr in unseren 

Reihen. An seiner Bahre nahm im Namen der Gesellschaft unser Prüsi- 

dent Dr. Axros Kocn in ergreifenden und seine Verdienste würdigenden 

Worten von ihm Abschied. Jon. Böckn war 4.1 Jahre hindurch ein füb- 

rendes und eines der arbeitsamsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Vom 

Beginne unseres konstitutionellen Lebens an, als man die Versüáumnisse 

der auf jedem Gebiete schwierigen und drückenden Jahre unter sehr 

bescheidenen Verhültnissen nachholen und weiter entwickeln mubte, 

nahm er mit beseelter Liebe für das Vaterland und die Wissenschaft 

an sümtlichen Arbeiten unserer Gesellschaft teil. Seine Kollegen waren 

von Achtung und Liebe für ihn erfüllt und sein abgeklürtes, überleg- 

tes Auftreten diente der Gesellschaft stets zum Nutzen und zur Ehre. 

Hiermit habe ich der traurigen Aufgabe, die mir die hochgeehrte 

Gesellschaft stellte, nach bestem Können entsprochen. 

Bilder aus vergangenen Zeiten habe ich der hochgeehrten General- 

versammlung vorgeführt, indem ich aus der Geschichte unserer (Giesell- 

schaft das aufzüblte, was sich auf JoHANN BöckH bezieht. Ich gab aber 

bis jetzt nur ein Bruchstück der Bestrebungen und der Tütigkeit des 

Verewigten, das unbedingt zu ergünzen ist, wenn wir uns seine edle 

Individualitát  würdig, ihrem Wesen entsprechend, ausgestalten wollen. 

Ich mu6 also nun die Dokumente der kgl. ung. geologischen 

Anstalt hervornehmen, um die Würdigung JoHANN BöckKHs getreulich, 

wenn auch kurz gefabBt, fortsetzen zu können. Am 1. August 1863 trat 

er in seine Stellung bei der kgl. ung. geologisehen Sektion ein und 

begann noch in dieser Übergangszeit die Aufnahmsarbeiten in der Um- 

gebung von Fóth, Gödöllő und Aszód. Hiermit beginnt jene unermüdet 

ausdauernde und fürwahr grobe Arbeit, mit der er 40 Jahre hindurch 

mit geleichmüábBiger Hingebung den Interessen der kgl. ung. geologischen 

Anstalt getreulich diente, die Anstalt leitete und ausgestaltete. Vom 

Zeitpunkt seines Eintrittes an die Anstalt an wurde er seiner gründli- 

chen Kenntnisse, der groben Arbeitskraft und seiner energischen Natur 

zufolge, der Leiter des kleinen Geologenkorps. Er bewührte sich als 

aufnehmender-kartierender Geologe von scharfem Blick, befabGte sich aber 

auch mit grobBer Vorliebe mit paláontologisehen Studien. Sein kráftiger, 

gesunder Organismus und seine anspruchslcse Natur befáhigten ihn 

auch zu der ermüdendsten und schwersten Arbeit im Felde. Um die so- 

zusagen Hpoche machende Tátigkeit, die er bei der kgl. ung. geologi- 

sehen Anstalt entfaltete, in möglichster Kürze überblicken zu können, 

erweist es sich am zweckmábBigsten, diese Tátigkeit in zwei Abteilangen 

zu bringen. 

Die erste umfabt die Zeit von seinem Eintritte i. J. 1868 bis zum 

Jahre 1882, d. i. bis zur Übernahme des Direktorates der Anstalt. Die 
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zweite Abteilung ist die Zeit von 1882 bis 1908, wird sich also mit 

seiner Tütigkeit bis zum Zurückziehen in den Ruhestand befassen. 

A) Ich halte dafür, dab im Leben Jogawxs Böcxkns der erste Abschnitt für 
die Arbeit im Felde und seine wissenschaftlicehe Wirksamkeit der blühendste 

war. Im der Vollkraft seines Mannesalters, unter dem BinfluB der belebenden 

Kraft eines groben Familienglückes und der im nationalen Leben eingetretenen 

kraftvollen, frischen, rückbaltslosen Strömung, wo die entfesselte Tatkraft eines 

Volkes, den unterdrückten, verdeckten Lauf verlassend, wie der seinen Damm 

durchbrechende Gebirgsbach, wallend und in raschem Laufe sein schon sehr 

der Austrocknung entgegengegangenes Bett wieder auszufüllen sich bestrebt, 

also in der ersten Zeit der Neugestaltung der Dinge ist, wenn wir die Natur 

und den Charakter Jon. BöcgHs können, auch seine groBe Tütigkeit leicht 

verstündlich. Er fand hier zuhause ein so neues, groBes und freies Arbeitsfeld 
vor, dab den berutsmüBigen Geologen die erhebende schöne Aufgabe ganz mit 
sich fortrib. Gleich im Anfange weiht er eine lüngere Zeit den geologisehen 
Kartierungsarbeiten und führte von 1869—1872 in den Komitaten Veszprém 
und Zala im südlicehen Teile des Bakony-Gebirges, dann in der Umgebung 

von Zalaegerszeg und Sárvár, von 1873 bis 1876 in den Komitaten Baranya 

und Somogy bis zum DraufluB, in der Umgebung von Báttaszék und der 

Stadt Pécs, sowie im Komitate Moson in der Gegend des Fertőtó (Neusiedler 
Sees) die geologischen Detail-Kartierungsarbeiten durch. Im Jahre 1875 befaBt 
er sich über Betrauung der Direktion noch speziell mit dem Studium der 
Wasserversorgung für die Stadt Pécs. 

In dieser Zeit erschienen auch seine wohl wertvollsten Arbeiten im Jahr- 

buch der kgl. ung. geologischen Anstalt. In seiner in auffallend kurzer Zeit 

(1872—1874) geschriebenen, aus zwei Teilen bestehenden Arbeit cDie geo- 

logischen Verhültnisse des südlichen Teiles des Bakony, gab er 

literarische Zeugenschaft seines groben geologischen Wissens und sejner 

Arbeitsfáhigkeit. Mit scharfem Blick setzte er den geologiscehen Aufbau des 

damals noch weniger zugünglichen südliehen Bakony fest. Besonders hervor- 

zuheben ist die Erkennung und Gliederung der geologisehen Horizonte der 

dortigen Trias, welche Gliederung nach so langer Zeit — nach unter viel 

günstigeren Verhültnissen durehgeführten Forschungen und Untersuchungen — 

auch bis heutigen Tags sich als richtig erwies. 

Im Jahre 1876 erscheint unter dem Titel "Die geologischen und Wasser- 

verhültnisse der Umgebung Pécs (Fünfkirchen) die umfangreiche Studie, die 

sich auf die Wasserversorgung der Stadt bezieht. Es ist dies eine tüchtige 

und gründliche hydrogeologische Arbeit, deren. Wahrheiten sich auch bei den 

neuesten Wasserversorgungs-Arbeiten der Stadt Pécs bewáhrten. Das Munizi- 

pium der Stadt sagt über Betrauung der Kommunitüt Jogasw Böcgn den 

wármsten Dank für seine grundlegende Wirksamkeit in Angelegenheit der 

Wasserversorgung. Seine Arbeit über den südlichen Bakony gibt auch Ver- 

anlassung zu einem wissenschaftlichen Austausch der Ansichten. Max v. HANTKEN, 

der Direktor der Anstalt, stimmt in einer seiner akademischen Mitteilungen 

mit den Beobachtungen und Bestimmungen Jonas Bőcxns nicht ganz überein. 
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Hierauf antwortet BöckH unter dem Titel c Bemerkungen etc o und rechtfertigt 

seinen Standpunkt. Von 1877—1881 befa8t er sích mit der geologischen 

Detailaufnahme im Krassó-Szörényer Gebirge. In der sehwer zugánglichen, 

wilden Gegend führt er, oft Monate hindureh im Zelte kampierend, seine 

Arbeit durch. Er hat mit ungünstigen lokalen Verhültnissen und "Terrain- 
sehwierigkeiten zu kümpfen. In der geologiseh wenig bekannten Gegend löst 

er, mit Karte und Hammer in der Hand, die schwierigen Fragen. Eingehend 
befabBt er sich mit der Gliederung der kristallinen Schiefer und scheidet drei 

seharf genug zu untersecheidende Gruppen aus. Hiermit erleichtert er auch 
betráchtlich die stratigrafisehe Anordnung und Binreihung der auf groBem 

Gebiete und in groBen Massen auftretenden (Gesteine. Die beseelte kleine 

Arbeitergruppe der kgl. ung. geologiscehen Anstalt aber schreitet unter sehr 

bescheidenen Verhültnmissen und bei so vielen groben Anfangsschwierigkeiten 

mit züher Ausdauer kümpfend, rüstig und anerkennenswert vorwürts. Mit- 

teilungen und Karten legen nacheinander Zeugnis von ihrer Arbeitsamkeit 

ab. Sammlungen und Bibliothek nehmen fortwáhrend zu. 

Im inneren Leben aber zeigt sich eine MiBlichkeit. Der Direktor und 
die Mitglieder der Anstalt verstehen sich nicht. Hieraus spitzen sich entgegen- 

gesetzte Ansichten zu und die Zustünde werden beinahe unhaltbar, bis eben 

im rechten Zeitpunkte Max v. HANTKEN zum Universitütsprofessor ernannt 

wird und Direktor der kgl. ung. geologischen Anstalt, zur groBen Freude und 

Befriedigung der ganzen Korporation, Chefgeologe Jogasws BöcgH wird. Am 

26. Januar 1882 übernimmt er (J. Bócxn) die so vielfültigen und sehweren 
Sorgen der Direktion. 

B) Und nun beginnt die zweite Perjode seiner Wirksamkeit bei der geolo- 

gischen Anstalt, in der Bőcgns Arbeitsamkeit fast ganz von der Leitung der 

Anstalt in Anspruch genommen wird. Seine noch lebenden Kollegen, Freunde 

und seine Familie wissen es am besten, welche Sisyphus-Arbeit er in den 

ersten Jahren leistete. Von der Frühe bis spüt am Abend ordnete er die An- 

gelegenheiten der Anstalt, nebstbei aber setzte er von 1882 bis 1892, also 

noch zehn Jahre hindureh, auch bei seiner ümtlichen Inanspruchnahme, seine 

Aufnahmen im Krassó-Szörényer Gebirge fort und vollendete sie auch. Diese 
anstrengende, sechwierige Arbeit war seine Ruhe. In den Jahren 1885 und 

1886 studierte er in Angelegenheit der Lösung der Frage des definitiven 

Wasserwerkes der Haupt- und Residenzstadt Budapest am linken Donauufer 

die hydrogeologischen Verhültnisse der Gegend nördlich der Hauptstadt. Sein 

Fachgutachten überreichte er schriftlich, wofür ihm von der Kommission des 

Munizipiums der Hauptstadt Dank und Anerkennung zuteil wurde. Die ge- 

treueste Chronik der Arbeitsleistung JoHANN BöckHs liefert uns jener 25-ste 
Direktionsbericht, in welehem er über die Tütigkeit der Anstalt von 1882 bis 

1907, also über 25 Jahre, referirt. Aus diesem Bericht ersehen wir, in welchem 

MaaBe ihn in dieser schwierigen Zeit die gewissenhafte Leitung in An- 

spruch nahm. 

Statt wissenschaftlicher Arbeiten entstammen seiner Feder jetzt leider 

nur Ausstellungs-, Kongressberichte und Gedenkreden. Nur wie hie und da 



JOHANN BÖCKH V. NAGYSUR, SEIN LEBEN UND WIRKEN. 107 

hervorbrechende Lichtstrahlen erwühne ich, dab er 1888 in einer wertvollen 

kleinen Mitteilung zuerst und auf Grund von Petrefakten sicher, die Trias im 

Krassó-Szörényer Gebirge nachweist. 1894 und 1895 erscheinen seine beiden, 

das Steinölvorkommen im Izatale des Komitates Mármaros und jenes bei 

Sósmező im Komitate Háromszók sehr ausführlich behandelnden gröleren 

Arbeiten, mit denen er die Literatur der heimischen Petroleumschürfungen 

begann. Im Jahre 1896 studiert er über Betrauung des kgl. ung. Finanz- 

ministers das Auftreten des Erdöls in Galizien. Im Jahre 1898 fertigt er, 

unter Mitwirkung des Anstaltsmitgliedes Oberbergrates ALEXANDER GESELL die 

Karte des Vorkommens der Edelmetalle, Erze, Bisensteine, Mineralkohlen und 

des Steinsalzes in den Lündern der ungarischen Krone an mit dem dazu- 

gehörigen erlüuternden Text. Die königl. ungar. geologische Anstalt aber ent- 

wickelt sich unterdessen in rascher Progression weiter. Mit dem sich erwei- 

ternden Arbeitskreis nimmt auch die Anzahl der Mitglieder zu. Sammlungen, 

Bibliothek, die Laboratorien sind in ungeeigneter Lokalitüt zusammengedrüngt 

und kaum zu benützen. Hiermit tritt naturgemül eine gewisse Stagnation ein. 

Jornawxws BöcxnH sieht sehr wohl die Gefahr und weiB auch deren Ouelle. 

Seit dem Tode Dr. JosEr SzaBós und WILHELM ZSIGMONDYS ist Dr. ANDOR 

v. SEmsex der einzige wahre und groBherzige Freund der Anstalt. BöckHs 

rastlose, uneigennützige und ernste Arbeitstütigkeit gewinnt ihm ganz die 

Freundschaft Dr. A. v. SEmsexs und mit dieser sieht er auch die Zukunft der 

Anstalt gesichert. 

Nun bemüht er sich um das Zustandekommen eines eigenen Heimes für 

die geologische Anstalt. Unter Minister Graf Paur SzéÉcHÉwnYI gelang ihm die 

Durchführung seines Planes nicht. Doch schon i.J. 1895 akzeptiert Ackerbau- 

minister Graf ANDOR FEsSTETICH die von Dr. AwxpokR v. SEMsEY für Herstellung 

eines Gebüudes für die Anstalt zur Verfügung gestellte Summe von 50.000 Gul- 

den. Hiermit gehen die Pline und Bemühungen BöcxHs ihrer Verwirklichung 

entgegen. 

Diese in das Leben der kel. ung. geologisehen Anstalt einschneidende 

Frage wird aber erst von Minister Dr. IGwaz v. DaRáÁNYi gelöst. Mit der Um- 

sicht von weitem Gesichtskreis und in richtiger Würdigung der wissenschaft- 

lichen und praktischen Interessen des Landes führt er alsbald BöcgEs und 

SEmsEYrs Plan durch. Die Anstalt erhült unter tatkráftiger Beihilfe des Mini- 

sters DaRÁwYI ein gerüumiges und helles Heim und die notwendige materielle 

Unterstützuug. 
Nun kann sie ihre einzelnen Zweige frei zur Entwicklung bringen. Sie 

kann aufblühen und auch reichlich fruchtbringend sich gestalten! JoHANN 

BócxgH weiht wüáhrend dieser ganzen Zeit die meiste, ja seine ganze Zeit und 

unermüdete Tátigkeit ganz dem Leben der Anstalt. Er wirkt, schafft und 

bereichert. Wihrend dessen aber beginnen einzelne Blüten des ansehnlich 

herangediehenen Baumes abzufallen und wührend er noch im ersten Frühlings- 

kleide prangt, verliert er seinen alten Göürtner, der ihn von der Zeit des 

ersten zarten Reises her mit so viel wahrer und edler Liebe pflegte und 

aufzog. 
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Hochgeehrte Generalversammlung! Hiermit hütte ich in Kürze 

eine Charakteristik des Lebens und der Tütigkeit JoHANN BöokHS5 gege- 

ben. Wenn das Bild, das ich hier mit einigen Strichen gab, auch un- 

vollstündig ist, so prügen sich darin doch drei Hauptcharakterzüge 

seiner Individualitát: die Vaterlandsliebe, der reine Charakter und die 

Arbeitsamkeit vielleicht irgendwie aus. 

Seine Vaterlandsliebe bewies er nicht nur damit, dab er jeden 

vom Ausland her angebotenen materiellen und gesellschaftlichen Vorteil 

zurückweisend, treu im Dienste seines Vaterlandes verblieb, sondern 

auch damit, dab er an der Entwicklung des geistigen und materiellen 

Lebens des Vaterlandes uneigennützig, musterhaft, mit voller Willens- 

kraft und all seinem Können bis zum letzten Schlage seines edlen 

Herzens teilnahm. Und hier hebe ich noch hervor, da8 unser materielles 

Zurückgebliebensein vielleicht noch gröbBer war als das geistige. Die 

Hauptursache dieser traurigen Erscheinung aber war der miBfüllige Zustand 

unserer politischen, nationalen, industriellen und Handelsverhültnisse. 

JOHANN BöckH sah dies wohl und stand auch bei der schwierigen Arbeit 

des materiellen Vorwártsstrebens sejnen leitenden Oberbehörden mit dem 

besten und aufrichtigsten Rate nach Möglichkeit bei. In dem schwieri- 

gen öflentlicehen Dienste war seine Hauptstütze und sein Leiter sein 

fester Charakter. Mit diesem verband sich auch sein gründliches und 

vielseitiges Wissen. Das Wissen wird ja in uns nur dann wirklich zu 

dem, was es ist, wenn es unseren. Geist ganz durchdringt und auch im 

Charakter sich kundgibt. Ein Begleiter seines Charakters war auch seine 

gerade Aufrichtigkeit, jene Kraft, die ohne viel Zögern, mit dem Verstande 

im Binverstándnis, zum Ausdruck gelangt. Der Charakter entwickelt auf 

jeder Lebensbahn seine eigentümliche Stürke. So war das auch bei ihm. 

Er gab seinen Kollegen Richtung und wirkte auf ihre Bestrebungen an- 

eifernd, veredelnd ein. Was soll ich seine gemeinnützige und wissenschaft- 

liche Tátigkeit weiter erörtern? Seine bleibenden Gestaltungen beweisen ja 

dieselbe am glünzendsten. Leben und Taten eines Menschen lassen sich 

nur aus den Offenbarungen der Gefühle seiner Seele beurteilen. Je mehr 

gemeinnützliche Arbeit er verrichtet, umso mehr denkt er und fühlt er, 

umsu mehr lebt er. J. BöckH gehörte zu den hervorragenderen Indi- 

vidualitáten seiner Zeit und darum wurde ihm auch Auszeiechnung und 

Anerkennung in gebührendem Maabe zuteil. Seine bescheidene und 

zurückgezogene Natur ünderte sich aber nie. Immer blieb er der ein- 

fache Mann des Herzens, des Gemütes und der Arbeit. Seine Liebens- 

würdigkeit haben wir Alle noch lebhaft im Gedüchtnis. Er hátte ein 

gutes und edel fühlendes Herz und hiermit war auch seine bisweilen 

etwas aufbrausende Natur im Zusammenhang. An seiner Familie hing 

er mit unsüglieher Liebe. leitete aber darum die Erziehung " seiner 
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Kinder doch mit wohlüberlegter Strenge. Er liebte auch seine Freunde 

und Fachgenossen, die sich wie um einen Patriarchen mit Achtung und 

Anhinglichkeit um ihn schaarten, genaue und ehrliche Erfüllung der 

Pflichten erwartete und forderte er aber von jedem Einzelnen. Auch 

hierin ging er immer voraus, er gab das Beispiel. 

Indem wir uns an unseren unvergebBlichen Prásidenten zurück- 

erinnern, entsprechen wir nicht nur unserer Pflicht, sondern legen auch 

davon Zeugenschalt ab, dab die Gesellschaft die ihr geleisteten guten 

Dienste nicht vergibBt. 

Es mag sein, hochgeehrte Gesellschaft, dab ich, JoHANN BöckHSs 

gedenkend, vielleicht auch etwas voreingenommen war. Wenn mich aber 

die dankerfüllte, wahre Liebe und Achtung, dieich für ihn stets fühlte, 

für einen Moment vielleicht auch auf einen irrtümlichen Pfad geleitet 

haben sollte, hat jedes meiner Worte nur meine aufrichtige Meinung 

und Überzeugung verdolmetseht, anderes aber kann ich nicht geben, 

als was mein Wesen ist. 

Indem ich der hochgeehrten Gesellschaft für die auf die Probe 

gestellte geschátzte Geduld meinen wármsten Dank ausspreche, schliebBe 

ich meine Gedenkrede mit der Beruhigung, dab JoHANN Böckn diese 

Geduld wahbrlich verdiente, denn sein Leben war reich und gehaltvoll 

an edlen Manifestirungen und für unser armes Vaterland nutzreich! 

DIE WERKE JOHANN BÖCKHS. 

Im folgenden will ich die literarische Betütigung unseres Meisters in 

echronologischer Folge aufzühlen, u. zw. : 

1. Seine in Buchform erschienenen Werke, 2. seine Arbeiten auf dem 

Gebiete der Kartierung. 

(Vergl. den ungarischen Text S. 19—25). 

DAS BEGRÁBNIS JOHANN BÖCKHS. 

Die Aufbahrung Jotiawsws BőcgkHs v. NaGysugR fand in der Vorhalle der 

königl. ungar. Geologischen Reichsanstalt statt. Bei der Trauer-Zeremonie 

waren der damalige kgl. ung. Ackerbauminister Dr. IGwaz v. DARÁNYI, Staats- 

sekretár BÉLA v. MEzőssv, sowie zahlreiche Bekannte, Freunde und Verehrer 

des Verblichenen anwesend. 

Die Reihe der Trauerreden eröffnete über Betrauung der kel. ung. 

geologischen Reichsanstalt Vizedirektor Dr. THomas v. SzovracH mit folgenden 

Abschiedsworten : 

Hochgeehrte Trauerversammlung ! 

JOHANN BöcKHs edel fühlendes Herz ist nun erkaltet, das unermüdet arbei- 

tende Hirn rukt nun für ewig. Unerwartet, so überaus jáh entri8 ihn uns der Tod. 
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Am Schauplatz der glünzenden Resultate seiner vierzigjührigen hervorragenden 

Wirksamkeit verabscheiden wir uns von ihimn zum zweitenmale — nun für immer. 

Wir Alle wissen, mit welch"? wabrhafter Liebe, mit wig echtem Berufe er seiner 

Wissenschaft lebte, mit welch" begeisterter Hingebung er die rütselhafíte und ver- 

wickelte Geschichte unserer Berge, Táler und Flachlünder erforschte. Warum 
sollte ich seine Verdienste aufzühlen? Diese werden durch das, was er auf seinem 

Heimatsboden geschaffen, besser und glünzender bewiesen, als das meine unzu- 

lingliche Rede vermöchte. Mit vielen Kümpfen und Anstrengungen, aber mit züher 
Ausdauer baute er in 40 Jahren auf, was die kgl. ung. Geologisehe Reichsanstalt 

heute mit ihrer Tütigkeit auflzuweisen vermag und was auch ihr Heim ist. Als 

Patriot, Familienhaupt, Gölehrter, als Beamter, Freund und Mensch, stets bewührte 

er sich voll und ganz. Seine Familie liebte er sehr, aber gleich nach seinen Lieben 

stand diese Anstalt und standen auch wir seinem Herzen nahe. Noch mehr aber, 

als uns Alle, liebte er sein Vaterland, denn den Hauptteil seines edlen Lebens, 

seine ganze Kraft und sein Wissen weihte er uneigennützig, ehrlich dem Vater- 
lande! Der Geist, die Seele unseres geliebten Meisters ist entflohen! 

Nicht in jener kalten Marmorplatte bist du verewigt, sondern in deiner 
uneigennützigen, edlen Wirksamkeit, in dem, was du geschaffen und in dem dir 

Achtung zollenden und dankbar liebenden Herzen unser Aller. Siehe, in der Bogen- 

halle des Gebüudes, das du geschaffen, nehmen wir Abschied von dir, auch im 

Namen der fernweilenden Arbeitsgenoben. Im Deingedenken geloben wir, dab wir 

das Erbe deiner edlen, patriotischen Tátigkeit, unseren bescheidenen Krüfíten ent- 

sprechend, getreu bewahren, pflegen und fortentwickeln werden. Mir, als einem 

deiner alten Arbeitsgenoben, wurde die so schmerzliche und schwere Aufgabe 

zuteil, von dir an diesem Orte in unser Aller Namen Abschied zu nehmen. Gott 

mit dir! Segen und Liebe geleite dein Andenken ! 

Dr. Asros Kocn, Prásident der ungarischen geologischen (Gesellschaft, 

sprach im Namen der Gesellschaft folgendes : 

UnvergeBőlieher GenoBe! Als derzeitigem Prüses der Ungarischen Geologischen 
Gesellschaft wurde mir die traurige Aufgabe zuteil, im Namen unserer Gesell- 

schaft das letzte Abschiedswort an Dich zu richten. Mit vermischten Gefühlen rufe 

ich den Monat Mai d. J. 1869 in meine Erinnerung zurück, als wir als erste 

Geologen der gegründeten kgl. ung. Geologischen Anstalt die bewaldeten Höhen 

des Vértesgebirges forschend zusammen begingen und ich deine édle Begeisterung 

für unsere Fachwissenschaft kennen lernte, deinen hervorragenden Eifer und deine 

Erfahrenheit bei den geologisehen Untersuchungen erkannte und den erwürmenden 

Einflu6b deiner herzlichen Freundschaft zuerst geno8 und welche schönen, hervor- 

ragenden Eigenschaften zu unserem grolen Leide nun mit Dir zusammen ins 

Grab sinken. Im bescheidenen Rahmen unserer Gesellschaft brachte uns i. J. 1872 

als Sekretársgenolen zur Leitung der Gesellschaftsangelegenheiten und der KRedi- 

gierung des 2-ten Jahrganges des eFöldtani Közlönys ein günstiges (Geschieck 

wieder zu gemeinsamer Arbeit zusammen, damit du dann deine bewührte Arbeits- 

kraft und dein Talent hauptsüchlich der kgl. ung. Geologischen Anstalt widmest 

und in langer, ehrlicher Arbeit diese Staatsanstalt auf den heutigen hohen Grad 

der Entwicklung bringest. Hiebei aber hörtest du nicht auf die Angelegenheiten 

unserer bescheidenen Gesellschaft auch fernerhin tatkrüáftig zu fördern. Lange 

Jahre hindurch als eifriges Ausschubmitglied, sodann neben unserem berülmmten 

Prüsidenten, weil Prof. JoseF SzaBó als Mitprüásident und nach dem Tode SzaBós 

i. J. 1894 als Prüsident der Gesellschaít bis 1901 warst Du ein Führer und die 

Hauptstütze unserer Gesellschaft so, dab nach deinem Zurücktreten dir zu ewigem 
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Dank verpfliechtete Gesellschaft gebührend mit der Josef Szabó-Gedenkmedaille und 

der Erwühlung zum Ehrenmitglied Dich auszeichnen konnte, da du hiezu fürwahr 

auBergewöhnliche Verdienste erworben hattest. Auf dem groBen geheimnisvollen 

Wege, den Du nun betrittst, geleitet Dich der immerwührende Dank unserer 

Gesellschaít, die ungeteilte Anerkennung, aufrichtige Achtung und Liebe ihrer 

Mitglieder, welche Gefühle wir Alle in deinem segensreicehen Leben Dir entgegen- 

brachten. Dein dem Vergehen anheimgegebener Körper ruhe in Frieden im SchoBe 

der von Dir so sehr geliebten und zum Studium gemachten Mutter-Erde; dein 

Geist und dein Andenken wird unter uns verbleiben und sich weiter vererben, 

solange die vaterlindisehe Geologie kultiviert werden wird. Gott mit Dir, teurer 

Toter! Gesegnet sei dein Andenken! 

Schlie8lich nahm in Vertretung der ungarischen Akademie der Wissen- 

schaften und der ungarischen Geographischen Gesellschaft Dr. LupwiG v. Lóczx, 

öff. ord. Universitátsprofessor und Direktor der königl. ung. Geologischen 

Reichsanstalt, in der folgenden Rede Abschied vom Verschiedenen : 

Erschüttert stehe ich vor dieser Bahie, um im Namen der ung. Akademie 

der Wissenschaften und der ung. Geographischen Gesellschaft an die erkaltete 

sterbliche Hülle und die entflohene Individualitát JOHANN BöckHs mein Abschieds- 

wort zu richten. Die Achtung und Liebe langer Jahre, von Beginn meiner Jugend 

an, kettete mich an ihn; von langer Zeit her war ich auch sein ArbeitsgenoBe 

und zuletzt wurde ich im Studium einer groBen und klassischen Gegend unseres 

Vaterlandes, in der Erforschung der Balatongegend sein engster und strengster 

Nachfolger. Verblichener geliebter Geno8e und Senior! Dein unerwarteter Tod traf 

uns, ungarische Geologen, niedersehmetternd, erwarteten wir doch noch so vieles 

von deinem írischen Geiste, deinem reinen Urteil, deinem groBen Wissen und deiner 

krüftigen Arbeitsleistung! Die Titigkeit deiner letzten Tage war der Balaton- 
Monographie der ungarischen Geographischen Gesellschaft gewidmet, bei Beendi- 

gung der Publikation, die Du für diese grole Arbeit gesehrieben, entfiel deiner 

Hand die Feder. Mit dankbaren Gefühlen verabschiede ich mich also auch im 

Namen der ungarisehen Geographischen Gesellschaft. Seit 33 Jahren war der Ver- 

blichene im Rahmen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektion verdientes 

Mitglied unserer Akademie. 

Die groBen Aufgaben seines Berufes: die Entwicklung und Fortbildung einer 

sowohl wissenschaftlich, wie praktisch bedeutungsvollen Anstalt des Landes, die 

Begründung des Heimes dieser Anstalt füllten einen groBen Teil des Lebens 

JOHANN BöckH/s aus. Diese Aufgaben löste er glünzend. Das Palais, Museum und 

der Arbeitskreis der kgl. ung. Geologiscehen Reichsanstalt wurden unter seiner 

Leitung auf dem ganzen Erdenrund anerkannt hervorragend. 

Mit Arbeiten konnte erin unserer Akademie nicht hüufig erscheinen, da doch 

die Entwicklung der Geologischen Anstalt alle Fasern seiner Tütigkeit in Anspruch 

nahm. Von diesem Zentrum aus aber untersuchte er ein Lebensalter hindurch mit 

seltener Sorgfalt die sámtlichen Gebirge, Flachlüinder und erkennbaren Geheimnisse 

des Untergerundes unserer Heimat und beschenkte mit klassischen Werken nicht 

nur die ungarische wissenschaftlicehe Literatur, sondern auch die Weltliteratur. 

Die geologische Beschreibung des südlichen Teiles des Bakony, des Pécser 

(Fünfkirchner) Gebirges, die geologiscehe Aufnahme des Krassó-Szörényer Gebirges, 

die er mit seinen vorzüglichen Mitarbeitern noch nicht lange beendete, die Studie, 

die er über die ungarischen Petroleumlagerstütten schrieb — bilden immerwührende 

Schütze der ungarischen wissenschaftlichen Arbeit. 
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Geliebter Genobe! Von deinem Geist verabschiede ich mich nicht, von 

unserer Liebe, unserer Pietüt umgeben bleibt der unter uns, damit er die deine 

Wissenschafít kultivierenden Nachkommen leite, ihnen. Richtung gebe und sie 

aneifere. Lieber, guter Bruder JOHANN BöckH! Du Musterbild der Uneigennützig- 

keit, der Ehrlichkeit, Zierde der ungarischen Geologen! Nimm auf deinen letzten 

Weg mit dir unser Aller aufrichtig warmen Dank für die Gűte und Liebe, die Du 

für uns stets hegtest und fűr all das, was Du für Erkenntnis des Bodens unseres 

Vaterlandes vollbrachtest. Ruhe in Frieden, Gott mit Dir! 

Hierauf geleitete der gröbte Teil der Trauerversammlung JOHANN BŐCEH s 

Sarg in den Zentralfriedhof der Hauptstadt, wo an dem vom hauptstüdtisehen 

Magistrat  verliehenen Ehrenplatze der Grabhügel der Mutter-Erde die ver- 

güngliche Hülle des Verblichenen überwölbte. 

Aus AnlaB des Hinscheidens JoHANN BöckHs von NaGYSUR gelangten 

von folgenden Korporationen Beileidssehreiben an das Prüsidium der unga- 

rischen (ieologischen Gesellschaft : 

Senat der kgl. ung. Universitát zu Budapest, Senat der Budapester kgl. 

ung. Josefs-polytechnisehen Hochschule, Senat der kel. ung. Franz Josefs- 

Universitüt zu Kolozsvár, Direktion des Institutul Geologic al Rumaniei in 

Bukuresti, Direktion des Comité Géologigue de Russie in St. Petersburg, 

Geologische Gesellschaft in Wien, K. K. Geographische Gesellschaft in Wien, 

Deutscher naturwissenschaftlich-medizinischer Verein für Böhmen aLotos, 

in Prag, Die Offiziere und Beamten des k. u. k. Militár-geographischen Insti- 

tutes in Wien, II Presidente del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 

Palermo, Dr. Guno SracHE Görz, Professor V. UHnriG Wien, Zementfabrik 

.Unios Akt.-Gesellseh. in Beocsin, GEzoRG TESCHLER in Körmöczbánya, Ver- 

kehrsdirektion d. ersten k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-(Gresellschaft. in 

Budapest, Bergdirektion der ersten k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesell- 

schaft in Pécs. Esztergom-Szászvárer Kohlenbergbau-Akt.-Gesellsch. in Buda- 

pest, Oberungarische Bergbau- und Hüttenwerks-Akt.-Gesellsch. in Budapest, 

Franklin-Gesellschaft in Budapest, Zentral-Direktion der königl. ung. Staats- 

Eisenwerke in Budapest, lektrizitáts-Aktien-Gesellsehaft der ungarischen 

Siemens-Schuckert- Werke in Budapest, Ungarische Petroleum-Industrie-Akt.- 

Gesellsch. in Budapest, Pester erster vaterlündischer Sparkassa-Verein in 

Budapest, Salgótarjáner Kohlenbergbau-Akt.-Gesellseh. in Budapest. 

Abgesehen von den Tagesblüttern, widmeten dem Verstorbenen lüngere 

Nachrufe : 

Das Fachblatt Bánya; (Grube) in der 20-ten Nummer des Jahrg. II, 

"Bányászati és Kohászati Lapok; (Berg- und Hüttenmünn. Blütter) in Num- 

mer 11 des Jahig. 42, .Jó szerencsét, (Glück auf) in Nummer 33 des 

Jahrg. II, s Vasárnapi Ujságs (Sonntagszeitung) in Nummer 23 des Jahrg. 56, 

Verhandlungen. der k. k. Geologiscehen Reichsanstalt in Wien, in Nummer 8 

des Jahrg. 1909, Magyar Vas- és Gépujságs (Ungar. Bisen- u. Maschinen- 

zeitung) in Nummer 14 des Jahrg. XXVII, .Természettudományi Közlönys 

(Naturwissenschaftliche Mitteilungen) in Nummer 11 des Jahrg. 1909 usw. 

Schlie8lieh teilen wir hier noch in freier Übersetzung die eerhsten und 
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stimmungsvollen beiden Strophen mit, die ein ungarisehes Witzblatt (Bors- 

szem Jankó) in Nummer 20 des Jahrg. 1909 dem Verewigten als Nachruf 
widmete : 

Mit deutsehem Namen, Ungarherzen 

In Hantkens Stapfen tretend 

Schufst Du, — ungarisches Wissen 

Mit neuem Zweig belebend. 

Doch nun auch Du zurückgekehrt 

In der gemeinsamen Mutter SchoB : 

Nun erföhrst Du das gro8e Geheimnis, 

Das Heimatserde im Innern verschloB. 

GEDENKREDE 

ÜBER WILHELM GÜLL DEN II. SEKRETÁR DER GESELLSUHAFT. 

(1876—1909) 

In der Generalversammlung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 10. Feber 1910 gehalten 

von kgl. ungar. Sektionsgeologen EMERICH TImKó. 

(Mit dem Bildnis des Verblichenen.) 

Sehr geehrte Generalversammlung! Bei der Fackel der Erinnerung 

haben wir soeben hineingebliekt in das tátige Leben eines verdienstvollen 

Ehrenmitgliedes und durch lange Zeit Prásidenten unserer (Gesellschaft. 

Und wenn uns schon der Gedanke an jenen, der doch nach natürliehem 

Gange der Natur ein ehrwürdiges Alter erreicht hat, und seine geistigen 

Fáhigkeiten vollauf entfalten konnte, mit Trauer erfüllt, um wie viel 

drückender, schmerzlicher muB uns die Erinnerung an ein junges, eifriges 

Mitglied unserer Gesellschaft sein, an den Gefáhrten, der durch die grau- 

samen Launen des Schicksals an der Schwelle einer vielversprechenden 

Tátigkeit aus unserem Kreise gerissen wurde, nachdem er endlich nach 

langem Kampfe in einen Wirkungskreis gelangt ist, der seinen Fühig- 

keiten entsprach. Wir wollen an dieser Stelle mit Pietát WILHELM GÜLLS, 

des unermüdliehen zweiten Sekretárs der Gesellschaft gedenken, der 

vor einem Jahre noch hier weilte und mit jugendlichem Eifer und 

íroher Arbeitslust an dem Leben der Gesellschaft teilnahm. Wir wollen 

uns seiner mit einer Liebe erinnern, die jener würdig ist, mit welcher 

er in seinem bescheidenen Wirkungskreise trachtete den Interessen der 
Gesellschaft zu dienen. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 910 8 
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Das plötzlieche Erlöschen eines jungen Lebens ruft im Herzen 

eines jeden gefühlvollen Menschen tiefes Mitleid wach; Trauer, Schmerz 

aber bei jenen, die im Verstorbenen einen unermüdlichen, selbstlosen 

Mitarbeiter, einen liebenden Freund verloren. Es sind bereits Monate 

verflossen seit der Stunde, als wir seine Bahre umstanden, als wir von 

ihm auf ewig Abschied nahmen, doch reichte diese Zeit nicht hin, um 

unseren Schmerz zu lindern, um Ruhe und Versöhnung mit dem Tode 

zu bringen, der ihn uns so unerwartet entrib. Es drüngt sich uns stetig 

die Frage auf, warum mubten wir ihmn so früh verlieren? Warum 

mubBten wir mit ihm so viele Hoffnungen begraben, warum konnte er 

die Zeit nicht erreichen, wo ihm auf seiner durch harte Kümpfe erreich- 

ten Laufbahn auch Früchte seiner Tütigkeit zugefallen würen? Wenn 

das Leben an der Grenze eines ehrwürdigen Alters erlöseht, so bleibt 

uns noch immer die Beruhigung, dab dies der natürliche Lauf der 

Dinge ist, hier jedoch ist ein Trost fast unmöglich. Nur das Bewubtsein 

lindert die peinvollen Zweifel, den Groll gegen das grausame Schicksal 

einigermaben, dab alldas was unser dahingegangener Freund wührend 

seines kurzen Lebenslaufes schaffte, schön, gut, edel war und er unseres 

unvergünglichen Angelenkens würdig ist. Mich verband mit WILHELM 

GÜLL eine Bekanntschaft von vierzehn Jahren und eine ebenso lange 

Freundschaft. Seine Zuvorkommenheit, sein wackeres, gutes Herz erwarb 

ihm auber mir noch zahlreiche Freunde. 

Er betrat den Boden der geologisehen Forschungen im Jahre 1900, 

als ein Jüngling von 24 Jahren. Wir bewunderten den starken, gedul- 

digen Willen, die ruhige Sicherheit des Urteils, die völlige Gesetztheit 

der Individualitát — welche gewöhnlich erst reiehen Lebenserfahrungen 

zu verdanken ist — schon im Jüngling. Wie und woher betrat der 

junge Anfánger schon als ganzer Mann das Leben, diese Frage lübt 

sich durch einige Angaben aus seiner Kinder- und Jugendzeit beant- 

worten. 

WILHELM GÜLL wurde am 22. Oktober 1876 in Pozsony geboren. 

Nachdem er seine Eltern schon als ganz kleines Kind verloren hatte, 

wurde er sozusagen schon in seinen Kinderjahren durch die  sehweren 

Sorgen des Daseins bedrückt. Trotz seiner deutschen Muttersprache 

eignet er sich bereits in der Volksschule die ungarische Sprache völlig 

an, so dab er als 13-jühriger Realschüler als Lehrer der ungarischen 

Sprache einem ÖObersten für dessen Sohn anempfohlen wird. Als Schüler 

der Oberrealschule in Pozsony. unterhált es sich in seinen Studenten- 

jahren mit Stundengeben; auch seine Ferien werden statt Erholung 

mit schwerer Arbeit im Grundbuchamte in Pozsony verbracht, wohin er 

durch Gerichtshofprásidenten G. Perőcz, dessen Sohn er mit vorzüglichem 

Erfolge unterrichtete, gelangt. Nach Absolvierung der Mittelsehulen-in 
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Pozsony, lübt er sich an die philosophische Fakultüt der Universitüt 

Budapest einschreiben, wo er Naturgeschichte und Chemie studiert ; hier 

setzen sich die schweren Küömpfe ums Dasein fort. Durch den Lebens- 

kampf reifte die Kinderseele alsbald zum Manne; von den Spielen der 

Kinderjahre wurde ihm fast gar nichts zuteil. Er mubte in der Arbeit 

seinen Unterhalt, seine Freude, seine Zerstreuung suchen. Welch bitte- 

gő A hitbár 

res Los einer Kinder- und Jünglingsseele, der statt dem sorgenlosen 

GenuBb des Lebens eine ehrliche Armut zuteil wird, die zü stolz ist zu 

bitten, dié sich vielmehr durch harte Arbeit nicht nur ihr tágliches 

Brot, sondérn auch ihr Wissen erringt, mit dem sie dem Vaterlande 

zu dienen gedenkt. Nach Beendigung seiner Studien sehen wir ihn als 

Lehrer am Gymnasium Budapest V. Bez. Zu dieser Zeit heiratete er. 

Der Familienherd zog ihn an, er suchte hier Ruhe, Entschüdigung für 

die Kámpfe seiner Kinder- und Jugendzeit. Im Oktober 1900 wurde er 
gk 
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zum Geologen an der kel. ungar. geologischen Reichsanstalt ernannt. 

In dieser Eigenschaft verbrachte er gleich im Anfang ein Jahr an der 

Landwirtschaftlichen Akademie in Magyaróvár, wo er in den Laboratorien 

weil. Professor A. v. CSERHÁTIS und Professor Dr. TH. v. KosUTÁNYS agro- 
nomische Studien betrieb. Im Sommer 1901 nimmt er bereits an den 

agrogeologisehen  Landesaufnahmen teil, und zwar anfangs neben 

Dr. M. v. PárrY in der Gegend von Offenbánya, Muncsel, Lupsa, 

Mogos, dann in der Gesellschaft von P. TRErrz in der Umgebung von 

Dunavecse. Als Mitglied der agrogeologisehen Sektion arbeitete er im 

selben Jahre in der Umgebung von Szalkszentmárton auch selbstündig 

und berichtete über diese Aufnahme im Jahresberieht der königlich 
ungarischen geologiscehen Reichsanstalt von 1902 unter dem Titel : 

vAgrogeologische Notizen aus der Gegend von Dömsöd, Tass und 

dem südlichen Abschnitte der Insel Csepels. Im Sommer 1903 setzt er 

seine Aufnahmsarbeiten im grobBen ungarischen Alföld fort. Die frgeb- 

nisse erschienen 1904 unter dem Titel: wAgrogeologische Notizen aus 

der Gegend von Kunszentmiklós und Alsódabas. Hierauf folgen in den 

Jahresberichten der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt 1905 : Agro- 

geologische Notizen aus dem Gebiete lüngs der groben Donau, 1906 : 

Agrogeologische Notizen vom rechten Ufer der Donau und aus der 

Gegend von Ujhartyán, 1907: Agrogeologische Notizen aus dem Gebiete 

zwischen Irsa, Cegléd und Örkény, ferner Agrogeologische Notizen aus 

dem Gebiete zwischen Nagykőrös, Lajosmizse und Tatárszentgyörgy. Als 

Manuskript ist der Bericht über seine Aufnahmen im Sommer 1908 

unter dem Titel wAgrogeologisehe Notizen aus der Gegend von Baracs- 

puszta, Ladánybene und Tatárszentgyörgyv, ferner in Notizen unter dem 

Titel .Die Bodenverhültnisse des Sebeskőröstaless, der Bericht über 

seine agrogeologisehe Landesaufnahmen im Sommer 1909 zurückgeblie- 

ben. Seine Arbeiten sind sowohl in ungarischer als auch in deutscher 

Sprache erschienen. In jedem dieser Berichte sind wertvolle geologische 

und bodenkundliche Beobachtiungen niedergelegt. Diese Daten werden 

von allen jenen, die sich mit den — nicht einfachen und noch lange 

nicht klargelegten — Bodenverhültnissen und der Geologie des Alföld 

befassen, nach Gebühr eingeschützt werden. 1902 nahm er mit A. LIFFA 

und mir an der agrogeologisehen Aufnahme des Moores Ecsedi láp 

teil. Der Bericht über diese Arbeit erschien ebenfalls ungarisch und 

deutsch. In letzterer Sprache unter dem Titel cÜber die agrogeologisehen 

Verhültnisse des Ecsedi láps in den Mitteilungen aus dem Jahrbuche 

der kgl. ungar. geolog. Anstalt Bd. XIV, Heft 5, 1906. Er erwies sich 

auch in diesem gemeinsamen Unternehmen sowohl im Felde als auch 

im Laboratorium als unermüdlicher Mitarbeiter. Ein beachtenswerter 

Artikel erscbien von ihm 1905 im XXXV. Bande des Földtani Közlöny 
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cÜber die Gruppierung der Bodenbestandteilev. In demselben werden 

die physikalisehen Elemente der ungarischen Bodenarten auf Grund 

der Arbeiten des sehwedisechen Pedologen A. ATTERBERG gruppiert. 

Im Winter 1907 begab er sich auf eine kurze Studienreise, die ihn in die 

geologischen und landwirtschaftliehen Museen von Wien, Prag, Möckern, 

Halle, Berlin führte. Er rüstete sich mit groBer Freude und Begeisterung 

zu dieser Reise; er üubBert sich in seinem Berichte folgendermaBen 

cich fühle mich seither vom Nutzen derartiger Entsendungen durch- 

drungen, bei welchen unter den unmittelbar gewonnenen Eindrücken 

und Beobachtungen nicht nur der Gesichtskreis erweitert, sondern auch 

die Unteilskraft geschürft wird — zwei Faktoren, die nicht nur für die 

Person, sondern auch für die Institution von ganz hervorragender Wich- 

tigkeit sind. 

Ein groBer Teil seiner Tátigkeit bestand in der Redaktion der 

deutschen Publikationen der Geologisehen Reichsanstalt sowie des deut- 

schen Teiles des Földtani Közlöny. Der Eifer, mit dem er dieser mühe- 
vollen Arbeit oblag, war geradezu unermüdlich. In seinen Übersetzungen 

strebte er die Arbeiten der ungarischen Autoren im klassischesten 

Deutsch wiederzugeben. Seine diesbezüglichen Bestrebungen und Er- 

folge wurden im Auslande mehrfach anerkannt. Er war auch eifriger 

Referent von ungarischen Arbeiten in KEItHAcxs Zentralblatt und von 

ungarischen sowohl als auch von auslündischen Arbeiten in unserem 

Közlöny. Das Wohl unserer Gesellschaft lag ihm sowohl wáhrend der 

Zeit als er Sekretár war als auch schon früher am Herzen. Er warb eifrig 

Mitelieder, Anhánger der Sache, um die (Gesellschaft materiell und 

moralisch zu heben. Im Frühbjahr des verflossenen Jahres nahm er 

eifrig teil an der Vorbereitung und Organisierung der in Budapest ge- 

tagten I. internationalen agrogeologischen Konferenz, deren Sehriftführer 

er zugleich war. Er war mit Begeisterung bei der Redaktion der Arbeiten 

dieser Konferenz behilflich, in welchen Arbeiten auch seine letzte Arbeit, 

sein auf der Konferenz gehaltener Vortrag: ecÜber die Darstellungs- 

methoden agrogeologischer Übersichts- und Spezialkartenv erschien. 

Inmitten der vielseitigen anstrengenden Tátigkeit suchte er Rast 

im Kreise seiner kleinen Familie. Hier im Kreise seiner Lieben fand er 

Entschádigung für seine an Mühe und Entbehrundngen reichen Kinder-, 

Jünglingsjahre, Kraft und Ausdauer für die Arbeiten seiner Mannes- 

jahre. Mit liebender Sorgfalt überwachte er die Erziehung seiner Kinder. 

Er wollte ihnen Wohlsein und Glück sichern damit sie nie das Unge- 

mach, die Bitterkeit des Schicksals verspüren, wovon ihm so viel zuteil 

wurde. Das grausame Schicksal vereitelte alle Plüne des liebenden 

Gatten, der fürsorglichen Vaters. Heute noch wurde er fieudigst von 

seiner kleinen Familie umgeben, mit Liebe verzürtelte er seine Kinder, 
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mit Lust arbeitete er und den niüechsten Morgen umstanden wir mit 

Trünen in den Augen sein Sterbebett. Sein edel fühlendes, wackeres 

Herz hat aufgehört zu schlagen. Mit tiefer Trauer, in Erkenntnis un- 

seres Verlustes geleiteten wir ihn zu Grabe. Es fiel in ihm eine nach 

arbeitsamen, idealen Zielen strebende junge Seele dem Tode zum Opfer. 

Im Namen der (Ciesellschaft verabschiedete sich von ihm, als dem 

fleiBigen,  eifrigen zweiten Sekretür der Ungarischen (Geologisechen 

Gesellechaft unser Prásident; Dr. K. v. Papp aber rief ihm im Namen 

der Kollegen ein letztes Lebewohl zu. 

Bine schöne Zukunft ging mit ihm zu Grabe, denn wer in seiner 

Jugend mit Selbstkritik, Selbstgefühl und klarer Erkenntnis seiner 

Fiühigkeiten, fern von jeder Überhebung arbeitete, der láBt eine schöne 

Zukunft erhoffen. Er schützte seine eigene Kraft stets unbefangen ein 

und trug bescheiden nach Möglichkeit zur Hebung der ungarischen 

Geologie, speziell der Bodenkunde bei. Er drüngte sich niemals vorwürts 

unter die GroBen, die Bahnbrecher, sondern stellte sich in die zweite, 

ja vielleicht dritte Reihe, doch hielt er hier wacker stand. Alle seine 

Auftrüge erledigte er fleibBig, mit Eifer und klug. Er verdient unser 

Angedenken nicht so sehr durch einzelne Werke, sondern vielmehr 

durch sein ganzes Wirken. Die Ungarische Geologische Gesellschaft 

wird ihn als ihren eifrigen zweiten Sekretür in Angedenken erhalten 

ebenso wie alle jenen, die ihn kannten, verehrten, schützten. 

Seine Laufbahn war kurz, seine Jugend ein műhseliger, dornen- 

voller Pfad, sein Mannesalter eine Zeit des rosigen Glückes, welches 

leider ein allzufrühes Ende nahm. 

Sein Angedenken bleibe uns bewahrt! 

x 

Die Ungarische Geologisehe Gesellschaft ehrte sein Andenken nach 

Zeugenschaft des Protokolls folgendermaBen : 

aAusschuBsitzung am 1. Dezember 1909. Prásident Prof. Dr. A. Kocn eröffnet 

die Sitzung und gedenkt tief erschüttert und mit aufrichtigem Schmerze jenes Ver- 

lustes, welcher die Gesellschaft durch das am 15. November unerwartet eingetroffene 

Hinscheiden WILHELM GüÜLLs betraf. Der Dahingegangene war durch zehn Jahre 

hindurch tütiges Mitglied, wáhrend der letzten drei Jahre aber eifriger zweiter Sekre- 

tár der Gesellschait. Da der Lebenslauf und die wissenschaftlichen Erfolge des Ver- 

storbenen durch seinen Freund und Amtsgenossen E. TIMKó eine würdige Besprechung 

erfahren wird, soll diesmal nur vermeldet werden, da8 sich auch die Gesellschaft 

beeilte ihrer Dankbarkeit und Pietüt dem Geiste des Dahingeschiedenen gegenüber 

Ausdruck zu verleihen, indem sie 1. reich vertreten an der Bahre erschien, 2." auch 

ihrerseits eine Traueranzeige herausgab, 3. einen Kranz auf die Bahre niederlegte, 

1. der Prüsident beim Leichenbegüngnis einige Abschiedsworte an den Geist des 
Dahingeschiedenen richtete und 5. den Familienmitgliedern ihr Beileid ausdrückte. 



GEDENKREDE ÜBER WILHELM GÜLL. 119 

Vorsitzender ersucht diese getroffenen Anstalten zur Kenntnis zu nehmen. Die 

Ausschulsitzuug nimmt die Unterbreitungen mit Trauer zur Kenntnis. 

Se. Exzellenz, Ackerbauminister I. v. DaRáwyi, Ehrenmitelied unserer 

Gesellschaft richtete anlüblich des Todesfalles an die Witwe, geb. REGrsa MAJER 

ein Beileidssehreiben, und lie8 sich auch beim Leichenbegüngnis vertreten. 

Auf der Front des Reichsanstaltspalais auf der Stefánia-út wehte drei Tage 
hindurech die Trauerfahne. Das Leichenbegüngnis fand am 17. November 1909 

um 4 Uhr nachmittags von der Leichenkammer des neuen Friedhofes nüchst 

Rákoskeresztur aus statt. Es erschienen dabei die Mitelieder und Angestellten 

der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt unter der Führung der Vizedirektors, 

kel. Rats Dr. Th. SzorxragH v. IGLó, da der Direktor Prof. Dr. L. v. Lóczy 

zu dieser Zeit gerade in London weilte. fAuBerdem erschien das Prásidium, 

der AusschuB der Ungar. Geol. Gesellschaft, zahlreiche Mitglieder der kgl. 

ungar. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft und viel Verehrer des Verstorbenen. 

Nach der kirechlichen Hinsegnung richtete Prof. Dr. A. Kocn, Prüsident der 

Gesellschaft folgende Worte an den Dahingeschiedenen. 

eTeuerer Todter! Mit traurigen Gefühlen trete ich an Deine Bahre um von 

Dir im Namen der Ungarischen Geologischen Gesellschaft Absechied zu nehmen. 

In Deinem segensreichen Leben als Mitglied und durch drei Jahre zweiter Sekretür 

der Gesellschaít pflegtest Du so eifrig und mit so viel Erfolgen das Interesse der- 

selben, da8 es unmöglieh ist, nicht mit tiefer Dankbarkeit auch dieser Deiner 

Tátigkeit zu gedenken. Nimm unsere dankbare Anerkennung mit in Dein Grab; 

wir werden Dein Angedenken auch in der Gesellschaft treu bewahren. Wackerer 

Genosse, Gott mit Dir! 

Im Namen der kel. ung. geologischen Reichsanstalt hielt Sektionsgeolog 

Dr. K. v. Papp am Grabe folgende Rede : 

Verehrte Trauernde! Das Leben ist ein Kampf, der Tod die Ruhe. Dieser 
Sarg schlieBt eines kimpfereiches Leben, sehöne Hoffnungen und Freuden ab. Der 

hier im Sarge nunmehr seinen ewigen Schlaf begonnen hat, nahm im Leben 

wacker an der Arbeit teil, er erwarb sich einen Namen, und errang sich am Beginn 

seines Mannesalters auch das Glück. Wie die harte Witterung den Wandervogel 

in eine fremde Heimat vertreibt, so wurdest auch Du, teuerer Freund durch die 

böse Hand des Schicksals in das Jenseits versetzt. Gar zu bald hat Dich die fro- 

stige Hand des Todes ergriffen, hast Du doch kaum erst Dein Heim errichtet, 

sind doch Deine Kleinen noch gar nicht flügge geworden, und schon muBtest Du 

sie verlassen! Wie viel schöne Hoffnungen haben wir noch an Deine Titigkeit 

geknüpít ! 

Trauernde Versammlung! Es ist kaum neun Jahre her, da8B WILHELM GÜLL 

in die agrogeologische Sektion der kgl. ungarischen Geologischen Reichsanstalt 

eintrat, doch erwarb er sich wührend dieser neun Jahre unser aller Wertschützung 

und Hochachtung. An den Aufnahmen des Reiches nahm er mit FleiB teil, und 

sichern ihm seine Arbeiten über das Gebiet lüngs der groBen Donau über die 

Löbhügel und Flugsanddünen einen guten Namen in der ungarischen geologischen 

Literatur. Es ist kaum einige Wochen her, seit er von der auswártigen Arbeit aus 

der Umgebung von Arad heimkehrte und schmiedete er mit seinen Kollegen im en- 

geren Sinne hochstrebende Pláne über die Erforschung der Bodenverhültnisse des 
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Grol8en Ungarischen Alföld. Und siehe, all diese schönen Plüne wurden jetzt durch 

die unergründliche Tiefe, den Tod, vereitelt. 

Allműchtiger Gott! Der Du vor dem Genie des Gelehrten ebenso unerreichbar 

grob bist wie vor dem Geiste des uugeschulten Menschen, der Du Tod und Leben 

verteilst unter Reiche sowohl als auch Arme, blicke herab von Deinem hohen 

Throne und schenke dem stillen Bewohner dieses Sarges Ruhe, schenke den zurück- 

gebliebenen Seinen, der gebeugten Witwe und den kleinen Waisen Trost und 
Beruhigung. 

Mein Freund und Kollege! Du weilst nunmehr im Lande der Ewigkeit, wo 

es weder irdische Kümpfe, noch menschlicbe Eitelkeit, weder Freude noch Schmerz 

gibt; wir Zurüekgebliebenen jedoch, die wir weiter auf den Pfaden des Lebens 

wandeln, wir umstehen Deinen Sarg und lassen Dich schmerzlieh Deinen letzten 

Weg antreten. Du hörst zwar meine Worte nicht mehr, ich rufe Dir aber dennoch 

einen letzten Gru8B im Namen der Mitglieder und Angestellten der kgl. ungar. 

geologisehen Reichsanstalt zu: Lieber Kollege, WILHELM GüÜLL, Gott mit Dir! 

REFERATE. 

(1.) Vortráge über die Morphologie und Geologie von Siebenbürgen. 
In der Ungarischen Geographisechen Gesellschaft wurden im Feber 

d. J. zwei sehr interessante und einander ergünzende Vortrüge 

gehalten. Zuerst sprach Dr. LsuDoMmIR RITTER v. SaAvickiI über die 

Morpbologie Siebenbürgens, dann Dr. Sr. v. GAÁL über die Geologie 

des Marostales. Beide Vortráge können im folgenden zusammen- 

gefabt werden. 

1. Der polnische Forscher Dr. L. v. Savicki, einer der vorzüglichsten 

Schüler des amerikaniscehen Geographen W. D. MoRkis studiert bereits seit 

nahezu fünf Jahren die Karpathen. Wührend dieser Zeit bereiste er die mei- 

sten Gebirge Ungarns und untersuchte in Gesellschaft Prof. Dr. E. v. CHOoL- 

NOKY S in Kolozsvár Monate hindurch das Siebenbürgisehe Becken und dessen 

Randgebirge. Als Resultat seiner morphologischen Studien stellt er fest, dab 

Siebenbürgen fünfmal Erhebungen erlitten hat, deren Spuren an alten Schotter- 

ablagerungen, Talsohlenresten und an den Terrassen der abgetragenen Gebirge 

auch heute noch klar zu erkennen sind. Am Rande der Siebenbürgischen 

Gebirge sind mit Leichtigkeit vier Terrassen zu unterscheiden, die I. dersel- 

ben liegt 70 m, die II. 120—135 m, die III. 170 m, die IV. 245 m hoch 

über dem Alföld. Vortragender behandelt der Reihe nach das Marostal, das 

Biharer und Gyulaer Hochgebirge, das Siebenbürgisehe Hügelland, das Hargita- 

Gebirge, die Becken von Csik und Gyergyó und beleuchtet dabei die geogra- 

phische Ausbildung Ostungarns von neuen Gesichtspunkten. 

Im AnschluB an diesen Vortrag sprach Prof. Dr. E. v. CHorwoxkr. Er 

hebt hervor, dab in Siebenbürgen noch sehr viel geomorphologische Studien 
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nötig sind. Dann skizziert er den tektonisehen Aufbau der Ostkarpathen, die 

vier N— 8-lichen Gebirgszüge, und das dieselben kreuzende Fogaraser Hoch- 

gebirge, an denen die Erosion eigenartige Komplikationen hervorbraechte. Nach 

einer kurzen Besprechung der hydrographischen Verhültnisse des Mezőség 

hebt Vortragender hervor, dab sümtliche hier befindlichen Seen 

künstlich gestaut wurden. Dieses Lieblingsthema v. CHorwokrs dürfte 
wohl etwas übertrieben sein, denn die Büche mit schwachem (Gefölle sind 

stellenweise wahrscheinlich auch von selbst versumpft, d. h. das heutige 

Talsystem konnte sich allenfalls auch aus einer Reihe von Pfützen und Lachen 

ausbilden. 

Die Schiefer des Mezőség sind schon von Natur aus zur Bildung von 

Lachen sehr geeignet. Es sind in diesem Gebiete zahlreiche kleine Teiche 

bekannt, die nach Erdrutschungen von selbst entstanden. Der Mensch folgte 

also nur den Fingerzeig der Natur wenn er das Wasser durch Talsperren zu 

Teichen ansehwellte. 

An den Vortrag knüpfte auch der Prásident unseres (Gesellschaft 

Dr. Fr. SCHAFARZIK ein.ge — besonders die Frage der Schotterterrassen be- 

treffende — Bemerkungen. Prüsident L. v. Lóczy begrüsst mit Dank Herrn 

v. Savicsi am Ende seines Vortrages und bezeichnet die gehörten Erörterungen 

über die Morphologie der Siebenbürger Beckens als überaus anregende Schil- 

derungen. Er selbst kennt nun bereits seit nahezu 40 Jahren jene Gegend, 

von welcher soeben die Rede war, es ist ja seine engere Heimat daselbst. Mit 

einer grossen Anzahl der Erklárungen des Vortragenden, womit er die mor- 

phologiscehen Erscheinungen illustrierte, stimmt L. ganz überein. Namentlich 

was über die Hargita und die Gyergyóer Hochebene gesagt wurde, ist von 

ihm jahrelang in seinem Universitüátskollegien genau in der Weise gelesen 

worden, wie wir soeben in so klarer Darstellung gehört haben. Gewiss ist die 

Hargita aus einer Reihe von Vulkankegeln, der Insel Java ühnlich aufgebaut 

und die Ostkarpathischen Flüsse flossen wahrscheinlich als die Oberlaufe der 

Flüsse, welche jetzt im Becken am Westabhang der Hargita ihren Ursprung 

haben. Bezüglich der alten Terrassen des Marostales hat Lóczy wohlbegrün- 

dete Zweifel und betrachtet die sehr sinnreiche Beschreibung v. SAvicgis über 

das Marostal als auf starken Beobachtungsirrtümern fussend. Ebenso, wie 

Prof. Cvisrc, über die Untere Donauenge nach L. kein wahres Bild gab, wird 

sich auch SAvrcxis Marostalbild als unhaltbar erweisen. Lóczy glaubt, die ültere 

Literatur hat seine übrigens sehr schönen Schilderaungen schon anticipando 

widerlegt. Im Jahre 1876 schrieb Lóczy über die Morphologie der Marostales 

zu Dobra und Paulis. 

In der Fortführung der Diskussion warf L. die Frage auf unter welchen 

paleogeographischen physikalischen Verhültnissen man sich die Erstehung der 

Rumpffláchen und der Schotterdecken darüber allgemein vorstellt? Er selbst 

meint, dass diese breiten und weiten Schotterfelder als riesenhafte Schutt- 

kegel sich nur in einem sehr trockenen wüstenhaften Klima am HRande der 

Gebirge bilden können. 

Auch glaubt er, dass im jüngeren Pliozán oder im Alt-Pleistozán in 
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Ungarn und in Sibenbürgen cin wüstenartiges Klima herrschte und Sieben- 

bürgen abflusslos war. i 
2. Dr. Sr. v. GAÁL, Professor an der Oberrealschule in Déva, ein scharf- 

sichtiger Beobachter hielt einen interressanten Vortrag über die Geologie 

des Marostales. Vorerst skizzierte er den geologiscehen Aufbau der Umge- 

bung von Déva und Nagyág, und besehrieb das Zutagetreten des Phyllits und 

der Melaphyrtuffe. Er betont dab die Jurakalke nur lüngs der Metaphyrtutfe 
auftreten, weshalb dieselben als Korallenriffe zu deuten sind. Dann bespricht 

er die unterkretaziscehen Karpathensandsteine und die Cenomanschichten. 

Das Kreidesediment fungierte im Marostale als Damm, welcher von 

dem Binnenmeere des Siebenbürgisehen Beckens nicht übersehritten werden 

konnte. Der siebenbürgisehe miozüűne Meerbusen reichte solcherart nur bis 

Déva, was durch den Umstand erwiesen erscheint, daf sich die letzten Spuren 

der Salzablagerung bei Déva fanden. Das Siebenbürgisehe Becken war bis 

ins Pliozüns hinein ein abgesechlossener See und das Marostal bildete sich 
erst in postpliozünen Zeiten. 

Diesbezüglieh ist zu bemerken, dab die Existenz des Dammes bei Déva 

tatsáchlich wahrscheinlich ist, doch ist andererseits auch als bestimmt anzu- 

nehmen dab der siebenbürgisehe miozüne Meerbusen lüngs des Fehér-Kőörös- 

fluBes mit dem ungarischen Miozünmeere in Verbindung stand. 

Dr. Sr. v. GAÁL legte sehr beachtenswerte Daten über das Alter des 

Rhyolitausbruches vor, welches nach ihm oberoligozün ist, wie auch die 

Lokalsedimente in das obere Oligozün gestellt werden. Diese Beobachtung 

ist jedoch nicht ganz neu. Bereits Dr. M. v. PárrYr stellt in seinem Aufnahms- 

berichte aus dem Jahre 1906 (S.128) die Eruption des Liparits in den 

oberen Teil des unteren Mediterrans. In der Umgebung von Nagyág 

wurden in den tieferen Schichten des Mediterrans schon früher EBinschlüBe 

von Trachytgesteinen beobachtet, welche mit Daziten verwechselt und dem- 

zufolge für bedeutend ülter gehalten wurden. Diese HEinschlübe stammen 

jedoch von Liparit her. Dr. M. v. Párrx wies nach, dab die Lipariteruption 

bei Nagyág bedeutend früher erfolgte als in der Umgebung von Tresztya. 

Betrefis der Lokalsedimente besagt er in seinem Aufnahmsberichte von 

1905 (S.77), daB die rot-bunte Ausbildung der unteren Partie des roten, 

schotterigen Tones den im Inselgebirge von Sárd-Porbánd nachgewiesenen 

oberoligozünen Schichten dermaben nahestehe, dab der untere Teil dieser 

Schichtenfolge vielleicht schon hierherzurechnen ist. In der Diskussion welche 

auf einen Vortrag Dr. Gy. v. SzápEczkys (vergl. Földt. Közlöny, Bd. XXXIX, 

S. 249) folgte bemerkt ebenfalls Dr. M. v. Párrv, da8B der unterste Teil der 

Lokalsedimente allenfalls noch oberoligozün sei, die Hauptmasse jedoch zum 

gehöre unteren Mediterran. Betreffs der Rhyolite (— Liparite) erbringt jedoch 

Dr. M. v. Párry den Beweis dab ihre Eruption in den oberen Teil des unteren 

Mediterrans entfállt, da sich ihre Tuffe in den Globigerinenschichten unter- 

lagernden Tonen finden. Die Entscheidung sowohl der Frage der Lokalsedi- 

mente, als auch der Rhyoliteruption, erfordert jedoch noch zahlreiche ein- 

gehende Beobachtungen und ein genaues Studium. É 
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Im Anschlu8 an den Vortrag Sr. v. GaáLrs betonte unser Prüsident 

FR. ScHaFARzIK, daB die wertvolle Studie des Vortragenden vielfach mit dem 

in voriger Woche abgehaltenen Vortrage v. SAvrcgis harmoniert. 

Die Arrangierung beider Vortrüge ist ein Verdienst E. v. ÜHOLNOKYS 

des tütigen I. Sekretürs der Ungarischen Geographischen Gesellschaft, der im 

Rahmen der pkysikaliscehen Geographie unermüdliech auch die Kultivierung 

und Verbreitung der Geologie anstrebt. Kv. B. 

MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

3. Jánner 1910. 

1. E. Noszky besprach die stratigraphischen und tektonischen Verhiültnisse 

des Berges Karancs und dessen Umgebung im Komitate Nógrád, und hob dabei 

vornehmlich die faziellen Untersechiede hervor. Die ülteste Bildung des Gebietes 

ist der lange Zeit hindurch für karbonisch gehaltene Tonschiefer am FuBe des 

Karancs; es ist dies eine viel jüngere Bildung welche stellenweise vom Andesit 

metamorphisiert wurde. Dieser Tonschiefer kann weder auf Grund der Lagerungs- 

verhiltnisse, noch betrefis seiner Fauna von den darüber folgenden Schichten ab- 

getrennt werden, welche untermediterran sind. Die erste Gruppe dieser besteht aus 

terrigenen Sandsteinen, auf welche neuerdings marine, eine charakteristisehe unter- 

mediterrane Fauna führende Schichten folgen; die eine Fazies erscheint durch 

Lingula Suessi DREG. charakterisiert. Hierauf folgt wieder eine Regression und auf 

dem derart entstandenen Festlande bilden sich nun die Kohlenflöze, deren Mannig- 
faltigkeit auf die Verschiedenheit der Lebensbedingungen hinweist. 

Die Kohlenflöze erscheinen von untermediterranen, marinen Schichten be- 

deckt, doch beginnt sich dieses Meer — im Gegensatze zum Wiener Becken — vom 

oberen Mediterran an Schritt für Schritt zurückzuziehen, Die Eruption des Karancs 

entfüllt in die skizzierte erste Festlandsperiode, doch verblieben die Ausbrüche in 

der Form von Lackolithen gröBtenteils unter der Oberfliche. Die Hauptbrüche 
erfolgten am Anfang des oberen Mediterrans, doch sind an den oberen Mediterran- 

bildungen auch spüátere Brüche zu beobachten. Ja, die Basaltausbrüche lassen auch 

noch jüngere Brüche vermuten. Diese Brüche zerrissen die Kohlenflöze in kleinere 

Partien, welche teilweise in Verwerfungsgrüben abgesunken sind, teilweise aber auf 

die Horste emporgehoben wurden. Die letzteren wurden durch die Erosion gröB- 

tenteils abgetragen und blieben nur erhalten, wo sie durch Basaltdecken geschützt 

waren. 

2. E. M. Vapász sprach über die Geologie der cisdanubischen Schollen des 

Mittelgebirges. Ein erschőpfender Auszug dieses Vortrages wird im Földtani Köz- 

löny nüchstens erscheinen. 

12. Jünner 1910. 

1. A. RÉTHLY sprach über das Erdbeben von Mór am 14. Jünner 

1810. Sein Vortrag wird nüchstens im Földtani Közlöny erscheinen. 
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L. v. Lóczv drückte seine Freude über das gehörte aus, und warf die Frage 

auf, ob die Erdbeben im Groben Ungarischen Becken, namentlich jene von Kecske- 

mét nicht auch mit tektonischen Linion in Zusammenhbang gebracht werden können. 

2. Es folgte nun die Vorlage der der Gesellschaft zugekommenen Ausfüh- 

rungen über die postglazialen Klimaschwankungen in Ungarn. Das Vorbereitungs- 

komitee des XI. internationalen Geologenkongresses in Stockholm richtete námliech 

an die Ungarische Geologiscbe Gesellschaít die Aufforderung Daten zur Kenntnis 

der postglazialen Klimaveründerungen beizuschaffen. Im Sinne dieser Aufforderung 

ging ein Rundsehreiben an zahlreiche Mitglieder der Ciesellschaft ab, auf weleches 

H. Honusirzky, A. Kocn,.-TH. KoRgmos, L. v. Lóczy, FR. v. PÁvAY-VAJNA, TH. PosE- 

wirz, FR. SCHAFARZIK Elaborate einsendeten. Mehrere der angeführten, namentlich 

A. KocH, FR. v. PÁvaY-VaJNa, TH. Posgewirz, Fg. SCHAFARZIK berichten über Gla- 

zialspuren. Die sich nüher an die Sache haltenden Berichte wurden vom Vortra- 

genden, TH. KoRmos vorgelegt. 

H. HoRkusirzky reichte eine Alterstabelle ein, in welecher das Pleistozün in 

sechs Abschnitte und diese wieder in mehrere Unterabschnitte eingeteilt werden. 

L. v. Lóczy betont in seinem Elaborat, dab die Beweise, welehe bisher für 

das feuchte oder trockene Klima einer bestimmten Zeit ins Treffen geführt wurden, 

sich als zweifelhaft erwiesen. Bei der Bestimmung der Klimaünderungen muB man 

sich in erster Reihe auf Süugetier-, Molluskenreste und die Pflanzen der Torflager 

stützen. Als Hauptursache der Klimaünderung wird — zumindest in der Glazial- 

und Interglazialzeit — neuerdings nicht die Niederschlags- sondern die Tempera- 

turschwankung betrachtet. Die unmittelbare Ursache liegt aber dennoch in der 

Feuchtigkeitssechwankung. Das Studium der Glazialerscheinungen ist nach Lóczy 

für die Erforschung der Klimaünderungen belanglos. Bei dem Studium des letzte- 

ren muB3 man sich nümlich vielmehr auf die in E-Europa gemachten Erfahrungen 

als auf W-europüisehe, alpine Verhültnisse stützen, da letztere Regionen auf das 

Klima Ungarns von geringerem EinfluB waren, als die Wüsten und Steppen des 

Ostens. 

P. TREirz zieht aus den Forschungsresultaten der Bodenkunde SechlüBe auf 

das Klima. Heute ist die Agrogeologie bereits so weit vorgesehritten, da8 sie von 

gewissen Bodenarten bestimmen vermag, welche Vegetation ecinst auf dem betref- 

fenden Boden gedeihte; mit der Kenntnis der Vegetation aber ist auch das Klima 

bekannt. P. TRErrz untersecheidet vier miteinander abweechselnde trockene und 

feuchte Perioden. 

TH. KoRmos behauptet, dab bei der Bestimmung der pleistozánen Klima- 

ünderungen in erster Reihe die Molluskenfaunen in Betracht kommen. Aus dem 

Inneren Ungarns sind diese soweit bekannt, doch können in Ermangelung von 

entschiedenen Glazialsedimenten keine bestimmten Glazial- und Interglazialperioden 

ermittelt werden. KoRmos teilt das Pleistozün einstweilen in einen unteren und 

oberen Abschnitt. Aus den stratigraphischen Verhültnissen lübt sich feststellen, 

daB es zu Beginn des Pleistozáns in Ungarn reichliche Wasserlüufe gab. Auf das 

Sediment dieser Zeit folgt sandiger LöB (mit der Fauna des deutschen SandlöBes), 

doch ist dies nach KoRMmós mehr ein mit Staub vermisechter, etwas sandiger An- 

sehwemmungssehlamm, als ein LöB8. Hierauf folgt dann echter üolischer LöbB mit 

Resten von Wáürme, Trockenheit bevorzugenden Formen. Nach Verfasser gab es 

jedoch bei uns noch zur Zeit der Entstehung des echten LöBes keine Steppe, es 

muB vielmehr angenommen werden, da8 damals von den heutigen schon kaum 

mehr abweichende klimatiseche und pflanzenbiologische Verhültnisse herrschten. 

Der Grund der Abnahme der LöbBbildung liegt in dem Platzgreifen der Kultur. 
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3. E. v. CHOLNOKY legte — da ihm seitens des Komitees des internat. Geolo- 

genkongresses eine besondere Aufforderung zukam — sein Elaborat besonders vor. 

Nach ihm ist der Frage der postglazialen Klimaünderungen weder durch geolo- 

gische noch durch agrogeologisehe Forschungen beizukommen. Das meiste besagt 

noch der wohl erforschte Balatonsee. Alte Stülpungen sprechen davon, da8 der 

. Wasserstand des Sees im Pleistozán mehrmals höher war, die Torflager am §See- 

grunde wieder deuten auf ehemalige niedere Wasserstünde hin. Über die Zeit und 

die Anzahl der Spiegelsehwankungen lü8t sich jedoch auf Grund alldessen nichts 

gewisses sagen. Mehr Anhaltspunkte liefert in dieser Beziehung die dreifache 

Flugsandhügelzone im Gebiete zwischen Donau und Tisza. Der meiste Sand wird 

aus Wissern herausgewüht, die unter trockenen Klimaten dahinflieBen, bei denen 

niedere Wasserstünde mit Überschwenimungen abwechseln. Die drei Sandhügel- 

zonen weisen solcherart auf drei trockene Perioden hin. 

KÖNSTITUTERUNG DER HÖHLENFORSUHUNGSKOMMISSION 

DER UNGARISUHEN GEOLOGISUHEN GESELLSCHAEFT. 

D-e Generalversammlung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft vom 

10. Feber 1910 beschlo8 die Schaffung einer Höhlenfoischungskommission. 

Das Prásid-um verstündigte K. RITTER v. SI1EGMETH, den gewühlten Prásiden- 

ten der Kommission von diesem Beschlu§e in folgendem Sehreiben : 

15—1910. Ungarische Geologisehe Gesellschaft. Budapest, 18. Februar 1910. 

Hochwohlgeboren Herrn KARL RITTER v. SIEGMETH, Vizedirektor der ung. Staatsbahnen 

im Ruhest., als Prásidenten der Höhlenforschenden Kommission der Ungarischen 

Geologischen Gesellschaft. Budapest. Wir beehren uns-Euer. Hochwohlgeboren zu 

benachrichtigen, da8 die am 3. Eebruar 1910 gehaltene AuschuBsitzung der Unga- 

rischen Geologischen Gesellschaft den Protokollbericht der Höhlenforschungs- 
kommission von 28. Januar 1910 zur Kenntnis genommen und der Wahl der 

Funktionáre beigepflichtet hat. Sonach wurden zu Funktionüren der Höhlen- 

forschungskommission gewühlt: Prásident: KARL RIrTER v. SIEGMETH; Vize- 

prásident: Dr. KaáRL JoRDÁN, Direktor der Erdbebenberechnungsanstalt; Referent: 

Dr. Orrokakg Kapié, Staatsgeolog. Dieselbe AusschuBsitzung besehlo8 gleichzeitig 

der Generalversammlung vorzuschlagen, dieselbe möge der Höhlenforschenden 

Kommission für das Jahr 1910 400 Kronen, d. h. vierhundert Kronen Subvention 

anweisen. Die Kommission ist für ihre zukünftige sowie auch bisherige Tátigkeit 

verpflichtet dem Ausschusse der Gesellschaft Rechenschaft geben, die Kommission 

gehört aber auch in allen anderen Angelegenheiten in den Wirkungskreis des 

AusschubBes. Sobald die Generalversammlung vom 10. Februar 1910 den Beschlu8 

des Ausschusses zur Kenntnis. genommen, erklürte der Prüsident der General- 

versammlung die Höhlenforschungskommission als konstituiert. Indem wir uns 

beehren dies Euerer Hochwohlgeboren zur Kenntnis zu bringen, bitten wir Sie höf- 

lichst, den Beschlu8 der Generalversammlung den Funktionüren und Mitgliedern 

der Höhlenforschungskommission mitteilen zu wollen. 

Der Tátigkeit der Kommission viel Glück und Erfolg wünschend, verbleiben 
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wir hochantungswoll Dr. FRANZ SCHAFARZIK, Prüsident der Ung. Geolog. Gesell- 

schaft. Dr. KARL Papp, erster Sekretür der Ung. Geolog. Gesellschaft. 

Protokollarbericht über die am 28 Januar 1910 abgehaltene 

konstituierende Konferenz der Höhlenforschenden Komission 

der Ungarischen Geologischen Gesellschaft. In der am 5. Ja- 
nuar 1. J. gehaltenen AusschuBsitzung der Ungarischen Geologischen (Gesell- 

schaft stellte Dr. LupwiG v. Lóczy den Antrag, es möchten sich alle jene 

Mitelieder der Gesellschaft, die sich für die Höhlen besonders interessieren 

innerhalb der Gesellschaft zu einer Kommission vereinigen, ein Arbeitspro- 

gramm verfassen und mit vereinten Krüften die fachgemübe Erforschung der 

heimisehen Höhlen in Angriff nehmen. Nachdem dieser Antrag vom Ausschub 

akzeptiert worden ist, wurde seitens der Gesellschaft Vizeprüsident Dr. Fasz 

SCHAFARZIK und erster Sekretür Dr. EMmERrcH LÖRENTHEY entsendet um sich 

mit den Interessenten in Verbindung zu stellen und nach Möglichkeit die 

Konstitution der Kommission zu fördern. 

Einladung erhielten: KARL Bupisxszgvx, Dr. EuGEN HILLEBRAND, HEINRICH 

Hoxusirzxy, Dr. KaRL JoRDAN, Dr. OTTOKAR) Kapió, TEMmi Mxskóvszky, Fransz V. 
PávaYx, KARL SIEGMETH, Dr. GABRIEL STRÖMPL und Dr. Zorrásx Szirápy. Mit Aus- 

nahme von Dr. EuGEwx HILLEBRAND, EmIL Mysgovszky und Dr. ZOLTÁN SZILÁDY, 

die jedoch briefliceh ihre Zustimmung gaben, hielten die Übrigen unter Vor- 

sitz des Vizeprüásidenten Dr. "FRANZ SCHAFARZIK  zweimal Konferenz, aus 

welchen nach eingehender Besprechung der Dinge erhellté, dab zur Gründung 

einer cHöhlenforscehenden Kommission; die nötige Begeisterung und Ambition 

vorhanden ist, worauf den Anweseénden die tatsáchliche Konstitution und 

gleichzeitig Herr KARL RITTER v. SIEGMETH Vizedirektor der ung. Staatsbahnen 

im Ruhest. zum Prásidenten, Herr Dr. KaRL JoRpaws, Direktor der Erdbeben- 

berechnungsanstallt zum, Vizeprásidenten und Herr Dr, OTTOKAR Kapió, Staats- 

geologen zum Referenten empfohlen wurde, was die Anwesenden einstimmung 

und mit Beifall akzeptierten. Nach dieser Wahl lud Vizeprüásident Dr. FRawsz 

ScCHAFARZIK, der die Agenden bisher führte, das-neue Prásidium ein, die Füh- 

rung zu übernehmen. 

Nachdem KARL SIEGMETH mit den Ausschubgenossen das Prásidium 

übernommen hat, dankte er dem Vizeprásidenten der Gesellschaft Dr. Fasz 

ScHAFARZIK für seine bisherige erfolgreiche Mühe. Indem nun der neue Prüsi- 

dent auch seinerseits auf die eminente Wichtigkeit der Kreirung einer Höhlen- 

forschenden Kommission hienwies bat er den Referenten Dr. OTrTrokaR Kapró, 

er möge die auf die. Kommission entfallende Tütigkeit vortragen und 

bezüglich der ersten Agenden konkrete Antrüge stellen, welcher Binladung 

Referent folgendermaben entsprach : 

Die Umsehreibung der Tütigkeit und FEntuswf des Kostenamschlages 

der Höllenforschenden Kommissión der Ungarischen Geologischen (resellschaft 

für 1910. I. Die dringensten Agenden der Kommission: 1. Zusam- 

menstellung und Ausgabe eines bibliographischen "Höhlenkatalogs mit Karte ; 

2. Haltung von orientierenden Vortrügen und "Ausgabe von Rezensionen ; 
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3. Mustererforschung einer kleineren Höhle der Umgebung von Buda ; 4. Be- 

ginn der systematischen Erforschung der Ageteleker Höhle. 

IL Die Kosten zur Durchführung der Agenden. 1. Die Ausgabe 

des Höhlenkatalogs und der Karte, welche als Beilage zum Földtani Közlöny 

erscheinen werden 400 K ; 2. Separatabdrücke der Rezensionen zur Verbreitung 

der Kenntnisse in weiteren Kreisen und Anfertigung von Diapositiven 300 K ; 

3. Mustererforschung einer kleineren Höhle der Umgebung von Buda 1000 K ; 

5. Systematische Grabungen in der Aggteleker Höhle, und zwar: a) Aufsicht 

und Anleitung 150 K, b) Die Kosten des mit den Grabungen betrauten 

Forschers für 30 Arbeitstage 400 K; c) Arbeiter für 30 Arbeitstage 1000 K ; 

d) Beleuchtung, Sprengung. Korrespondenz und andere Ausgaben 350 K; 

5. Publikation des Jahresberichtes, der als Ergánzungsheft zum Földtani 

Közlöny erscheinen soll 400 K. Sonach gedenken wir die wissenschaftliche 

Erforschung der heimischen Höhlen mit 4000 Kronen Kosten beginnen zu 

können. Behufs Geldbeitrágen.wird die Ungarische Geologische (Gesellschaft 

bei einzelnen Anstalten, Gesellschaften und Behörden einsehreiten. 

III. Algemeine Beschlüsse. 1. Die Kommission wird ihre wissen- 

schaftlichen Ergebnisse jedesmal in erster Reihe den Fachsitzungen der Un- 

garischen Geologischen Gesellschaft vorlegen, über ihre Gesamttütigkeit wird 

sie am Ende des Jahres in einem besondern Berichte dem AusschuB der 

Ungarischen Geologischen Gesellschaft Rechenschaft ablegen. 2. Das Geld der 

Kommission wird der Kassier der Muttergesellschaft bewahren und verwalten. 

Die Zahlungen geschehen auf Anordung desPrásidenten der Kommission, der 

dafür wieder dem Ausschusse verantwortlich ist. 3. Das Arbeitsprogramm soll 
jedes Jahrim vorhinein dem Ausschusse der Ungarischen Geologischen Gesell 

schaft eingereicht werden umsomehr, da die Vermittlung zur Geldbesorgung 

die Ungarische Geologische Gesellschaft übernimmt. 
Nach den zustimmenden und den Gegenstand noch nüher beleuchtenden 

Bemerkungen seitens des Vizeprásidenten Dr. FRANZ SCHAFARZIK, des ersten 

Sekretárs Dr. EMERIcH LÖRENTHEY, der Herrn KARL BupiIwxszgY und GABRIEL 

SrgömpL beschlob die Höblenforschende Kommission, den vorliegenden Proto- 

kollarbericht und das darin enthaltende kurze Arbeitsprogramm dem Aus- 

schusse der Ungarischen Geologischen Gesellschaft mit der Bitte einzureichen, 

die sehr geehrte Gesellschaft möge als Muttergesellschaft die Konstitution 

der Höhlenforschenden Kommission gütigst zur Kenntnis nehmen und in 

der Generalversammlung dieselbe sanktionieren. KARL SIEGMETH Prásident; 

Dr. OrrokaR Kapié Referent. Es beglaubigen: Dr. FRANSZ SCHAFARZIK Vizeprá- 

sident der. Ung. Geolog. Gesell. HErsgrcH Hoxusirzxy kel. ung. Sektionsgeolog. 





PÁLYÁZATI HIRDETESEK. 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1910 februárius hó 10-én tar- 
tott közgyűlése a Szasó JózsEr-emlékalapból a földtan körébe tartozó (geologia, kő- 
zettan, paleontológia, sztratigrafia, ásvány-földtani kémia és ásványtan) és szabadon 
választható munkára 400 korona összegben nyilt pályázatot hirdet s 200 korona 

összegben megbízást ad. 

Pályázati föltételek (kivonat a SzaBó JózsEr-emlékalap ügyrendjéből). 

A) Nyilt pályázat. 

a) A pályázók részletes tervet nyujtanak be, amelyből 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 (?/s) 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 ezt a 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 kötelezett- 

séggel, hogy ha munkája bárhol is megjelenik, köteles a címlapjára 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 1910 április hó 30-áig a Magyarhoni Földtani 

Társulat titkári hivatalába (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) küldendők be. 

A) Megbízás. 

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 légoszág ház a Társulat egyik 
szakülésén egy előadásban beszámolni. 

A választmány ez úton fölhívja mindazokat, kik a 200 korona megbizási 
összegre igényt tartanak, hogy szándékukat a Társulat titkárságánál (Budapest, 

VII., Stefánia-út 14.) legkésőbb 1910 április hó 30-ig jelentsék be, föltüntetve 
a tervbe vett kutatást és az erre szükséges összeget. 

A K. M. Természettudományi Társulat pályázat-hirdetése 
I 1910-re. 

I. Új pályázat a Bugát-alapból. Az ásványtan köréből. s Vizsgál- 
tassanak meg a magyarországi csillámok különös tekintettel optikai viszonyaikra.s 

Jutalma a Bugát-alapból 600 korona. Benyujtásának határideje 1911 októ- 
ber 31-ike. 

II. Függőbdven lévő pályázat a Bugát-alapból. Az állattan köréből. 
a Kiívántatik ealamely hazai állatcsoportnak (nemnek, kisebb családnak, vagy rend- 

nek) önálló vizsgálatokon alapuló monografiai feldölgozása, vagy valamely állatfaj- 

nak akár anatómiai, akár hisztológiai, akár pedig fejlődéstani, vagy élettani 

buvárlata.s . 

Jutalma a Bugát-alapból 600 korona. Benyujtásának határideje 1910 októ- 

ber 31-ike. 
III. A természettan köréből. slrassék le a természetes színekben való 

fotografozás fejlödése, keletkezésétől napjainkig, különös tekintettel az ülapjául szol- 

gáló fizikai jelenségekre.s 
JTutalma a Bugát-alapból 600 szü KER EzN E KEKE határideje 1910 októ: 

ber 31-ike. 
1. E három kérdésre csupán a K. M. Természettudományi Társulat tagjai 

pályázhatnak. 2. A jutalmazott pályamű, ha kisebb, a Társulat Közlönyében is 

megjélenhet, s ez esetben a pályadíjon kívül még a szokásos tiszteletdíjban is 

részésül; ha pedig nagyobb, akkor a pályázó tulajdona marad, s mint a K. M. Ter- 

mészettudományi Társulattól koszorúzott pályamunkát, külön, maga is kiadhatja. 

3. A pályamű idegen kézzel, tisztán irvá, lapszámozva; kötve legyen. A hozzá tar- 

tozó rajzok külöri mellékeltessenek. 4. Á szerző nevét j. § pecsétes levelen ugyan- 

azon jelmondat álljon, mely a pályamű homlokán áll. 5. Az így fölszerelt pályamű 

a megszabott határidőig a Társulat titkári hivatalába (Bidajést, VIII., Eszterházy- 

utca 16) küldendő. 6. A jutalmat nem nyerő pályamunkák kéziratai a hozzájuk tar- 

tozó mellékletekkel (rajzokkal stb.) együtt a Társulat irattárában megőriztetnek, a 

szerzőknek vissza nem adatnak, legfeljebb az azokba való betekintés és esetleg a 

Társulat helyiségében váló lemásolásuk engedhető meg. 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XL. KÖTET, 1910, MÁRCIUS-ÁPRILIS, 3—4, FÜZET, 

A MONACOI OCEANOGRAFIAI MÚZEUM, 

Irta: Lóczy LaJos dr.! 

(Négy ábrával.) 

Fejedelmi bőkezüséggel megteremtett, páratlanul álló tudományos 

intézet nyílt meg az idei tavaszon, március hó 29-én, a Riviéra azurkék 

1. ábra. A monacoi oceanografiai múzeum palotája. 

tengerpartján. Ezt a nagyarányú intézetet már építése és keletkezése 

közben, 1906-ban láttam a Vezuvioról hazatérőben és akkori láto- 

gatásom óta levelezésben állva dr. RicHaRp J. úrral, az intézet igazga- 

tójával, ennek az összeköttetésnek köszönöm, hogy meghivattam a. 

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 április hó 6-án tartott 

szakülésén. 
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teljesen elkészült múzeum ünnepélyes megnyításához. Fényes ünnepé- 

lyek kisérték ezt a megnyitást március hó 29-től április 1-ig. 
A francia, spanyol, portugal, olasz és német kormányokat külügy- 

miniszterek, illelőteg admirálisaik képviselték. Jelen volt a francia 

tudományosság és szépművészet színe-java, mert a múzeum építészeti 
és belső diszítése tekintetében is remekmű. 

Nagy számban voltak jelen különösen a német tudósok, akik 

kezdettől fogva összeköttetésben és közreműködésben állanak I. ALBERT 

monacoi uralkodóherceg oceanografiai kutatásaival. Képviselve voltak az 

olasz, angol, német, orosz és osztrák tudományos akadémiák. Ott volt 

2. ábra. Az oceanografiai múzeum a tenger felől tekintve. 

LovBEr a francia köztársaság volt elnöke, aki 80 éves életkora dacára 

a hercegadta díszebéden a legszebb és legjobban hallható felköszöntőt 

mondotta érces hangján. A herceg fogadó estélyén, amelylyel az ünne- 

pélyek záródtak, a francia akadémikusok pálmalevélhímzetű díszruhája 

temérdek számban volt látható. Mindezeknél a fényes ünnepélyeknél 

érdekesebb azonban maga a múzeum és annak szervezete. 

ÁLBERT monacoi herceg 1885 óta járta Hirondelle és Princess- 

Alice hajóin az Atlanti Oceánt. A Golf-áramlás tüzetes nyomozásával 

és a mélytengerek rendszeres biologiai vizsgálatával nagybecsű tudo- 

mányos törvényeket állapított meg. A tengert mérő és halászó tudo- 

mányos eszközöket is tökéletesítette. 189"-ben április 25-én tették le 

az alapkövét a monacoi múzeumnak; 1906-ban ALBERT herceg .Párisban 

is alapított egy oceanografia intézetet. 7 
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A monacoi mészkőszírt nyugati falához, amely függőlegesen emel- 

kedik a sötétkékszínű tengerből, van a hatalmas palota hozzáépítve. 

A tenger felől a mi királyi palotánk krisztinavárosi homlokzatára emlé- 

keztet. A 100 m. hosszú és 15—20 m. szélességű épület közel 87 m.-re 

emelkedik föl a tenger tükréből és 53-5 m. magasságban van a föld- 

szintje, melybe a monacoi szírt fensikjáról 13 lépcső vezet fel. 

A földszint nagy halljából jobbra óriási előadó terem, balra a nagy 

gyűjtemény csarnoka nyílik. Az első emeletnek mindakét szárnyában 

a földszintiekéhez hasonló nagyságú gyűjteménytermek vannak. Két 

szintben vannak a színtalji szuterrén helyiségek. A felső szintaljában 

3. ábra. A múzeum nagy gyűjteményterme a földszinten. 

51 m.-re a tengerszíne felett, a preparáló helyiségek, könyvtár, laborato- 

riumok, fotografáló műterem, munkaszobák vannak. Az alsó szintalja, 

amely 47 "/s m.-re fekszik a tenger tükre felett, a nagy állatok preparálá- 

sára szolgál; itt vannak az akváriumok, amelyek között 9 drb 5 méter 

hosszuságú és egy 6 m. hosszú 125 m. magasságú. 

Az egyik medencében 1896 óta az Azori-szigetekről hozott 

tengeri teknős 3 kg.-ról 40 kg.-ra hizott. 

Számos kisebb tartány a kisebb tengeri állatok biológiai tanulmá- 
nyozására szolgál. Általános érdekű a múzeumban különösen az épület 

baloldali keleti szárnyának földszinti és első emeleti nagy terme. 

A földszintiben a nagy látványosságokon kívül, teljes bálna, delfin, 

cápa csontvázak, egy bálna fötusz a placentával. Felette nagy ritka- 

ságok azok a lények, a melyeket a herceg Princess-Alice hajójával 
gx 
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6035 méter mélységből halászott ki. Meglepők a mélytengeri rákok, 

holothuriák, krinoidák, echinodermaták, korállok és szivacsok remek 

preparatumai, a halak tápláléka és az élősdiek. Nemcsak azoologusnak 

és a biologusnak, hanem a geologusnak is megbecsülhe-: 

tetlen tanulságot nyujtanak az itteni páratlan példányok. 

Különösen meglepő a mélytengeri benthos állatok sötét színezése. 

A tengerfenékről származó próbák s a tengervíz sói is mind képviselve 

vannak itt. A tengeri tudományos mérőeszközök gyűjteménye tölti 

ki tömérdek szemléltető rajzzal, térképpel és modellel a földszinti 

nagy termet. Az első emeletnek keleti termében, — a nyugati még 

zárva van, — a tengeri halászat és a tengeri termékek hasznosítása 

van szemléltetve. A múzeumban teljesen 

fölszerelt munkaszobák is vannak azok 

számára, akik tudományos vizsgálatokat 

kivánnak végezni. Monaco sziklaváracsát, 

mely a budai várhegyhez felettébb hason- 

lít, egy kis öböl választja el Montecarló- 

tól. A híres kaszinó terraszáról mintha 

csak a Gellérthegy vagy a kis Svábhegy- 

b ről tekintenénk le Budavárra, olyan a 

kép. Ebben az öbölben pihen vasmacskán 

szóba li 

4. ábra. Az oceanografiai intézet 

a Duarte 

a Princesse Alice II. egy 73 m. hosszú, 

10:5. m. széles, 1000 lóerős pompás jacht ; 

kivüle még az Eider, egy 189/4 m. 

hosszú, 39/4 m. szélességű 60 lóerős vi- 
torlásgőzös tartozik a  múzeumhoz. Az 

Eideren rendszeres sorozatos vizsgálato- 

kat folytatnak a Lyoni öböl központján. oldalnézetben. 

Művészeti kivitelű és gyönyörüen ízléses 

a múzeum minden ízében. Terméskőből van minden része és remek 

renaissance keretben érvényesülnek a tengeradta dekorációs motivumok. 

Egyebek közt a villanyos ívlámpák színes radiolária vázak alakját hord- 

ják. Ismerem a nápolyi, berlini és a trieszti oceanografiai intézeteket, 

de egyik sem éri el szépségben, tanulságos voltában és kitünő fekvés 

tekintetében a valóban fejedelmileg fölszerelt monacoi múzeumot. Sztra- 

tigrafus-geologusnak, paleontológusnak valamint a tenger fizikájával 

foglalkozónak egyaránt jelentős a megismerése. 

x 
. 

A VII. nemzetközi geológiai kongresszus 1897-ben Szentpétervárott 

elhatározta egy nemzetközi uszó intézet (Institut flottant international) 

felállítását. ANpRussov tanár az 1897. szeptember 3-iki ülésen hangsu- 
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lyozta azt a szerepet, amit a tengeri képződések a sztratigrafiában ját- 

szanak. Csakis a mai tengerek beható tanulmányozása nyujthat alapot 

a régi idők tengerlerakodásainak, ezek képződési módjának s a szerves 

testek eloszlásának helyes megítélésére. Igen korlátolt azoknak a geo- 

logusoknak a száma, akiknek alkalmuk lett volna az oceánok életébe 

pillantani, pedig tekintettel a geológusok kiképzésére okvetlenül szük- 

séges, hogy ezeknek alkalmat adjunk a tengerek biológiáját, fizikáját 

és természetrajzát megismerni. A szentpétervári kongresszuson elhatá- 

rozott nemzetközi uszó intézet sajnos, mindezideig csak óhajtás maradt, 

mert költségek hiányában meg nem valósulhatott. 

Itt van azonban a monacoi nagyszerű oceanografiai mú- 

zeum, amelyben többé-kevésbbé mindaz megvalósult, amit 

a geológusok kivántak. 

Most már csak az a törekvésünk, hogy ebbe a nagyszerű inté- 

zetbe hazánkból is küldhessünk minél előbb néhány fiatal geologust. 

AZ 1810 JANUÁRIUS 14-IKI MÓRI FÖLDRENGÉS. 

Irta: RÉTHLY ANTAL.!1 

(Két ábrával.) 

Ez évben januárius 14-én volt száz éve annak az emlékezetes föld- 

rengésnek, amelyet a hazai irodalom mint móri földrengést ismer. Ezen év- 

forduló alkalmából időszerűnek tartom a móri földrengésről irott kiváló mono- 

gráfia kivonatos ismertetését, valamint ujból való feldolgozását közölni. 

KITAIBEL és TomrsányIi, valamint FaBRici budai egyetemi tanárok emlé- 

kének szólnak elsősorban ezek a sorok. 

A régi magyar földrengési irodalom csak kevés, de amellett értékes 

munkákat tud felmutatni. Már 1783-ban találunk egy magyarországi föld- 

rengési katalógust magyar irótól, páter GROSSINGER komáromi jezsuitától. 

1786-ban jelent meg a prágai akadémia kiadványai közt gróf STERNBERG mun- 

kája a magyarországi földrengések történetéről, amint azonban meggyőződtem 

GROSSINGER művét ismerte, de nem említette fel s így az elsőbbség minden- 

esetre a magyar szerzőé, sőt gróf STERNBERG-et plagizátornak kell tekintenünk. 

Eddig az első és egyetlen magyar földrengéstan megirására a móri föld- 

rengés adott alkalmat. Földrengéstannak kell tekintenünk KITAIBEL PÁL a 

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910. évi januárius hó 

12-én tartott szakülésén. 
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kiváló botanikus és Toumrsányr Ápám érdemes fizikusnak felsőbb megbagyásbóz 

irott munkáját.! 

1810 januárius 14-én estéli 6 óra után pár perccel Mórott és kör- 
nyékén erős moraj, majd heves földrengés jelentkezett. A tünemény heves- 

ségét nem kell bizonyítani az okozott károk felsorolásával, elég annyit, hogy 
a pleisztoszeizta öv, amelyen belül majd minden épület megsérült egy hét 
kilométert meghaladó sugarú körre terjedt. A Csóka-hegy aljában fekvő 
Mór, Bodajk és Csurgó szenvedtek leginkább, továbbá a móri-völgy 

mentén fekvő, vagy arra merőlegesen elhelyezkedő völgyekben lévő községek 

u. m. Gúth, Isztimér, Balinka, Tamási, Eszénypuszta, Ondód és 

Sikátor. Hazánkban a mult században ehhez fogható heves földrengés még 

csak öt volt még pedig: 1830 januárius 22-én Erdély északi részein, 1834 

október 15-én Alföldünk északkeleti részén Szabolcs vármegyei epicen- 

trális területtel, 1858 januárius 15-én Zsolna vidékén, 1863 június 13-án a 
jászkerületi földrengés és végül 1879 október 10-én a bánáti. Ez utóbbi 

emlékezetes azért, mert ennek alkalmából szervezték hazánkban ScHAFARZIK 

prof. kezdeményezésére a földrengési bizottságot. A felsorolt földrengések 

legtöbbje ujbóli és végleges feldolgozásra vár, s már is elég szép anyagot sike- 

rült ehhez a munkához összegyűjtenem. A móri földrengés, valamint annak 

nap-nap után ismétlődő erős számos utórengése késztette Fehérvármegye 
törvényhatóságát arra, hogy felkérje a budai egyetem tanácsát, küldené ki 

KITAIBEL, TOMTSÁNYI és MITTERPACHER professorokat a megye egész területére, 

de kivált Mórra, mert a földrengés sállandósulni látsziko. A királyi 

kamarát viszont megkérték, hogy a tanároknak egyenként 200 Írt költséget 

utalványozzon. Januárius 23-án küldték el a beadványt és februárius 3-án 

KITAIBEL, Tomrsáwyi, valamint MITTERPACHER helyett FaBRrcri útban voltak Mór- 

felé. Tiz nap alatt intézték el ezt a dolgot 100 évvel ezelőtt, pedig akkor a 

posta Székesfehérvárról egy és fél napig ment Pest-Budára, míg ma 70. 

perc alatt. A kiküldött professzorok már másodikán akartak útnak indulni, de 

a póstakocsi romlottsága miatt? csak 3-án keltek áta Dunán, tehát Pesten 

laktak s utaztak Velencéig. 4-én reggel Székesfehérváron voltak. Itt 

már szép megfigyelési anyaghoz jutottak, mert mint ismeretes Novák JÓZSEF 

megyei fizikus már 50 perccel a földrengés után útra kelt s beutazta a rengési 

területet. Ily sebesség és gyorsaság ma lehetetlen. Fáradtságot nem kiméltek, 

nap-nap után télviz idején sok kilométert tettek meg, ami a száz év előtti 

utakon bizonnyal nem volt csekélység. Hazaérkezve megirták jelentésüket a 

Helytartósághoz, s pedig április elsején BENE FERExc rektor, valamint az egye- 

1 Dissertatio de Terrae Motu in genere, ac in species Mórensi anno 1810. 

die 14 januarii orto. Copscripta a PAULO KITAIBEL medicinae doctore, chemiae et 

botanicae prof. publ. ord. et Apamo ToMTSÁNYI physicae et mechanicae prof. publ. 

ord. Per regiam scientiarum universitatem Pestinensem jussu altiori pro inyesti- 

gatione dicti terrae motus ad loci faciem exmissis. Budae, Typis Regiae Universi- 

tatis Hungaricae 1814. 

2 Az országos levéltárban lévő jelentések szerint. 
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temi tanács aláirásával el is küldetett az, ama megjegyzéssel, hogy kérik a 

jelentés kiadását, mert egész Európa érdeklődéssel viseltetik az észlelt és leírt 

jelenségek iránt. Bécsben is nagy feltünést keltett ezen földrengés, mert ott 

is érezték, s még a cs. kir. természetrajzi kabinet direktora ScHREIBER, a cs. 

kir. termények kabinetjének direktora WIDMANNSTÁTTEN azt az utasítást kapták, 
mihelyt ráérnek lehetőleg Tomrsáwsyri és KITAIBEL ctudományokról és 

jeles tevékenységükről hires, tudósokkal együtt menjenek le a Csóka- 

hegy tüzét, illetve annak kérdését kutatni. A Helytartóság nem adta ki a 

jelentést, de mint látjuk négy év mulva mégis megjelent az, az egyetem ki- 

adásában. Eme munka iránt már a kortársak is nagy elismeréssel voltak, 

amit bizonyit a Tudományos Gyűjtemény 1816. évi III. kötet 134— 

145 oldalain lévő cikk is, amely egy az osztrák császári birodalom 1815 —1816. 

évi irodalmáról irott munkát tárgyal és felemlíti, hogy a szerzőnek nincs 

igaza, amidőn szegénységgel vádolja természettudományi irodalmunkat, s hogy 

helytelenül járt el tanusítja, hogy az oly kiváló művet mint a KITAIBEL és TomTr- 

sányié nem ismeri. Mielőtt rátérnék ezen munka ismertetésére még röviden 

meg kell említenem az anyaggyűjtés egyik érdekes módját. A Helytartóság 

utasította a vármegyét, hogy gyűjtsön össze mindent ami a földrengésre vo- 

natkozik. A vármegyék viszont a járásaikba küldették szét a parancsolatot. 

Az eredeti jelentőlapokból már csak egynéhány maradt fenn s ezek azok 

amelyeket Kirar8tEL hagyatékából annak özvegye az egyetemi könyvtárnak át- 

engedett. Dr. Hómax ! egyetemi könyvtárőr szivességéből felhasználhattam e 

felette értékes anyagot. A kéziratok közül ismertetem a környei plébános je- 

lentését, mert az teljes, annyiban, hogy a magyar kisérő-levél is megvan még. 

A latinul irott kérdések magyar kivonatban a következők : 

1. Volt-e a földrengés előtt erősebb felhőzet, szél vagy másféle meteora? 

2. Volt-e emberben, állatban előzetes félelem, vagy nyugtalanság észlelhető 

vagy földalatti moraj hallatott-e? 3. A barométerben és termométeren volt-e 

valamelyes megfigyelhető? 4. Hány órakor érezték az első lökést? meddig 

tartott és mikor volt a legnagyobb? 5. Körülbelül meddig tartottak a lökések ? 

6. Meglehetett-e a rengés irányát észlelni, nemcsak hullámzásból, de repedé- 

sekből vagy tárgyak állásából? 7. Hullámzást keltő volt-e a rezgés? 8. Vajjon 

a földrengés következtében vagy a lökések alatt vagy ezek után voltak-e vala- 

mely jelenségek ú. m. lángok, viz feltörése, recsegések? 9. Vajjon ezen időben 

nem éreztetett-e változás érzékekkel, vagy észleltetett-e hőmérővel vagy a 

barométerrel? 10. Milyen hatásokat keltett a rengés némely helyen, repe- 

dések földben, sziklában, épületekben voltak-e? Megnyiltak-e ujólag források 

vagy bedugultak? továbbá 11. milyen helyeken fejtették ki a leghevesebb erőt 

és a tevékenységének mi volt a fókusa? 12. Vajjon valamilyen jelenségek 

állandósultak-e pl. könnyebb ingások és földalatti morajok stb.? 13. A föld- 

rengés idejében a zsemlyei szénbánya rétegeiben nem tapasztaltatott-e vál- 

tozás vagy valamely tünemény a földrengés előtt vagy után? 14. Vagy tapasz- 

taltatott-e ilyes változás a szomszédos helyek kőfejtő rétegeiben? 15. Óhaj- 

1 Egyetemi könyvtár kéziratai E. 35. 



136 RÉTHLY ANTAL 

tanók a szén kőfejtőt magunk is megtekinteni, miért is kérjük, hogy néhány 

darabot abból küldjenek. 
Mint sokan akik ily kérdőlapot kaptak, a környei plébános is megadta 

reá a kimerítő válaszokat és azt járási előljáróságának a következő érdekes 

kisérő levéllel küldte vissza: 

Tekintetes Fő-Szolga-Biró Úr! Sajnállom igen hogy ugyan a" kalausz ál- 

tal mingyárt nem szolgálhattam Fő-Szolga-Biró Uramnak; mivel hogy ő nem 

akart Környére fáradni. Mindazonáltal a miket észre vettem föl jegyzettem az 
hozzám kegyessen utassított itt bé zárt papirosra. Az irtóztató elmult nedves Esz- 

tendő a föld mélly gyomrában önté nedvességét "s ott most érte a Mindenhatóság- 

túl a föld indulásra alkotta ott massáját, a föld kemény faggy bőrrel be lévén húzva 

a sok belső párolag által az Isten mey-foghatatlan hatalmábol ing. Ez az én ma- 

gánosságomban tett Combinatióm. Földszenet- is küldök kegyes parantsolattyára, 
a" midőn minden Tisztelettel Úri Kegyelmében magamat ajánlván maradok T. Fő- 

Szolgabiró-Uramnak alázatos szolgája Környei Plébános Zólnay Sándor m. p. 

A móri földrengés alkalmával nemcsak hogy a természet gondoskodott 

nagyszabású tüneményekről, haném az illető kor emberei-is felfogták a tü- 

nemény rendkívüli voltát s valóban oly szépen és körültekintéssel gyűjtötték 

a megfigyelési anyagot, hogy jobban ma sem lehet. Meg is van munkájuk 

eredménye. A 110 oldalra menő munka, amelyben a személyes tapasztalatok 

és a beszolgáltatott megfigyelések dolgoztattak fel, terjedelmes mű, mert túl- 

nyomóan apró szedéssel van kinyomva. KITAIBEL és TomrsányrI munkája felette 

ritka s becsessé teszi a mellékelt térkép is, amelyen feltüntették a tudós 

szerzők a földrengési területet s azt egy izoszeiztával zárták be. Eme görbe 
nem azt a területet határolja, amelyet a tudósok beutaztak, mert a Sár- 

kánytól Csákvárig terjedő területet az övön kivül hagyták s így az első 

tudatos használata az izoszeiztának, ami bizonnyal e téren a prioritást nekik 

biztosítja. 
De nem akarom, hogy bárki is azt mondja vagy higyje, hogy elfogult 

a véleményem, ezért GÜNTHER (München) a kiváló geofizikus egyik tanulmá- 

nyából bemutatom azt a fejezetet, amelyet a móri földrengésről irt: Az 1810. 

évi nyugatmagyarországi földrengés. 

aCsak kevesen birnak tudomással arról, hogy az 1810-iki földrengésről, 

amely a Bakonyt és környékét rázkódtatta meg, a magyar természettudós 

KITAIBEL egy felette érdekes monográfiát irt, amelyik különösen metodikai 

szempontból is figyelmet érdemel. BaRarra hálát érdemlő munkái már bebi- 

zonyították, hogy a földrengések erejének földrajzi elterjedésének grafikus 

ábrázolása már régi gondolat volt, de a magyar tudósnak egész bizonnyal 

semmi tudomása nem volt olasz elődeiről és így eljárásáért az elsőbbséget 

bizonnyal neki itélhetjük. Erre röviddel ezelőtt RÉrHny tanulmánya hivta fel 

ismét a figyelmet. A földrengés, amelyet a Bakonyerdőben fekvő Mór 

városkáról neveztek el, az erősebbek közé tartozik, amelyek valaha a király- 

1 Erdbebenstudien v. Prof. Dr. S. GÜNTHER. (Natur und Kulturs VI. 1899. 

No. 22—23. München.)s 
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súgot érték, ép ezen földrengés által okozott károkra alapították KITAIBEL és 

TomrsányI ama kisérletüket, hogy a legerősebben megrázott területet egy elip- 

tikus görbével határolják körül, amelyet így egy izoszeiztának kell tekinteni. 

A térképecske felirása: Tabula exhibens loca in provincia Albensi 

terrae motn 1810 die 14. Jan. maxime adflictas. A pleisztoszeizta öv 

területén bévül számos templomtorony ábrázolását találjuk, még pedig az 

összeomlás pillanatát akarva feltüntetni; azaz ép felbillen a torony teteje, 

az egyenszárú háromszög alakú kiképzés, amely a tornyot mutató oszlopon állt. 

Ezek szerint a földrengés nem tartozott a könnyüek közé és bizonnyal meg- 

érdemelte a monografikus feldolgozást. És ha KIiramEL törekvései egy föld- 

rengési monografia (Erdbebengrafik) létesítésére ép nem tartozik az első ily 

törekvések közé, amelyeket ily irányban ismerünk, de mégis az igazi és helyes 

gondolatot ugyancsak megfelelő formában juttatja kifejezésre, miért is célsze- 

rünek látszott erről a német irodalomban is tisztelettel megemlékezni. Annál 

is inkább, mert az eredeti mű a magyar határ-oszlopokon túl nem egykönnyen 

volna megszerezhető, talán elhatározza magát Budapest egyik tudós testülete, 

e munkából egy új kiadást sajtó alá rendezni. 
GÜNTHER ezen cikkét bővebben tárgyalni felesleges s így reá térek ma- 

gára KITAIBEL és TomrsÁnyr munkájára, melynek rendkívül ritka voltát GÜNTHER 

is kiemeli cikkéhez irott számos megjegyzései egyikében ugyanis azt, hogy a 

felette gazdag müncheni kir. udvari és állami könyvtárban sincs meg e 

munka. A cDissertatio de Terrae Motus három részből áll, s mind- 

egyik rész több fejezetből, amelyek ismét pontokra oszlanak. A munka kivo- 

natos ismertetésekor zárjelben említem az illető fejezet sorszámát, amely alatt 

az eredeti munkában arról szó van. Az első rész a földrengésekről általában 

szól s felöleli a munka 1—14 oldalait. Az első pontban definiálják a föld- 

rengéseket, szószerint a következőkép: cA földrengés a földfelszinének egyes 

nagyobb részein jelentkező erőszakos rázkódáso (1). A továbbiakban fejtegetik 

ama nagy átalakító hatásokat, amelyek a földrengések eredményei s érdekes, 

hogy minden tengerszorost erőszakos átalakulásoknak állít oda (2) pl. Beh- 

ring, Gibraltár, Messina, La-Manche s ezt régi irókkal bizonyítja. 

SENEca műveiből említ régi földrengéseket s mint régebben általában, ők is 

együtt sorolják fel a vulkanikus katasztrófákat. Hazánkból először az 1763-iki 

komáromi földrengést említik (7). A nagy károkat okozó földrengéseken 

kívül vannak olyanok is amelyek építenek és ennek bizonyságául felsorolják 

az Égeitengerből felemelkedő szigeteket s sikságokon keletkező hegyeket (8). 

Felesleges említeni, hogy itt is a vulkánikus erők vannak összezavarva a föld- 

rengésekkel. Annyira mennek, hogy majd az összes szigetvilágokat ilyformán 

keletkezetteknek minősítik. Igen érdekes a következő kijelentésük (8): .Téved- 

nénk ha azt mondanánk, hogy a föld valamelyik része biztosítva van a 

földrengésektől, minden ugyanazon törvények alatt áll, sehol sincs örök nyu- 

galom, örök mozdulatlanság.; Eme tétel ma be is van teljességgel bizonyítva, 

csak át kell lapozgatnunk a legutolsó három év nemzetközi földrengési kata- 

logusait. A vulkanizmusnak annyira hive a két tudós szerző, hogy kimutatják 

a vulkánikus vidékek földrengési tevékenységét (9), s a vulkáni kitörést mint 
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olyant állítják oda, amely csodálatoskép mindenkor megelőzi a földrengést, : 

A kráterek mintegy kéményei azon üregeknek, melyekben a földi belső tüzek 

és más rugalmas matériák képződnek. Innen a kapcsolat a vulkánok és föld- 

rengések között tagadhatatlan; (10). És ha felsorolnánk ama helyeket, ame- 

lyeket eme természeti tünemény szerintük leginkább felkeres, durva vonásaiban 

Moxressus körei állanának előttünk. A második fejezet (9—14 old.) a föld- 
rengés ismertető jeleit tárgyalja, de hogy mily ingatag dologról van szó ki- 

tünik már az első pontból: aLegszomorúbb, hogy ezen veszélynek biztos és 

meghatározott felléptét nem tudjuk előre megmondani, hanem váratlanul 

támad meg, (12). Ma is így vagyunk még. Jeleknek tekintik ők a hosszan- 

tartó esőzéseket, illetve oly körülményeknek, amelyek figyelmeztetnek a beáll- 

ható veszedelemre. asUgyanezt tapasztaltuk azon földrengésnél, amely 1810 

januárius 14-én Mór és Fehérmegye nagy részét pusztította s melyet 

később le fogunk irni. Jelen esetben is az egész ősszel és télen a legnagyobb 

esőzések voltak, minélfogva a móri völgyben áradások keletkeztek, a levegő 

nehéz felhőkkel volt telve több hónapon át s mindennemű szelek dühöngtek 

fenyegető előjeleként a bekövetkező veszélynek.; (13). További előjelek a 

bolygótüzek, kénkigőzölgések, állatok nyugtalan volta és a levegő különös 

állapota, morajok s dögletes gázok felemelkedése, forrás- és kútvizek megza- 

varodása: aUgyanez esett meg az 1763-iki komáromi földrengésnél s leg- 

ujabban a fehérmegyei Csernye, valamint a szomszédos helyeken, de hogy 

már a földrengést megelőzték volna, a lakosok szerint kétes értékü.v Az első 

rész utolsó fejezete a földrengések különböző nemeivel ismerteti meg a mű 

olvasóit (16). Négyfélét említenek. Az első: függőleges lökésekből áll, a má- 

sodik : oscilláló mozgású a felszinen ide-oda mozog, a harmadik : hullámzó s 

hajó módjára inog, végül a negyedik: a legveszedelmesebb, mert tüz csap ki 

a földből, viz, hamú, homok s kövek löketnek ki a levegőbe, s ezek mutatják 

leginkább az összefüggést a földrengések és a vulkánok között. Ma a négy 

fajtát kettővé vonjuk össze, de ezzel is csak a mozgás milyen voltát világí- 

tottuk meg. De ezen nem is szabad megakadnunk, hisz csak 64 évvel később, 

1878-ban történt erre nézve az első eredményes kisérlet HOoERNES részéről. 

A vertikális mozgást kevésbé veszedelmesnek tartják s felsorolják, hogy Csóka, 

helységben a függőleges lökések kárt nem okoztak, de más szomszédos helyek 

nagy kárt szenvedtek (17). Megmagyarázzák azt is, hogy az épületek miért 

szenvednek kárt főleg felső részeikben, tehetetlenségük miatt. Az utolsó pont 

igen érdekes konkluzió s érdemes szószerint idézni (18) : cEzen négyféle föld- 

rengés formából arra a konkluzióra jutunk, hogy az nem a föld felszinén és 

annak környékén, hanem mélyen a föld alatt, mintegy belső erők zárjának 

feltörése által keletkezik, midőn azok utjokat megtalálják. Hogy történhetik 

meg ezenkívül az, hogy erős városokat és magas hegyeket a föld elnyel, 

hacsak nem úgy, hogy a mélységben rejlő erő ezen nagy nyilásokat maga 

kiszakítja. De nem is volna képes a földrengés oly nagy távolsá- 

gokra elhatolni, ha nem a föld mélyében lenne a fészke, hanem 

a felszinén. A mély tengerek sem volnának képesek ily nagy háborgásra, 

ha a földrengés nem az alattuk elterülő földben volna.s, 
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A munka második részében (14—45. old.) a móri földrengésre vonat- 

kozó összes megfgyeléseiket leirják s legelső sorban szépen ismértetik a 

megrengetett terület természetrajzát. Az északról lenyuló és a Duna által 

ketté vágott a Balatonon túlra terjedő hegyek rendszerét a móri völgy 

osztja ketté s ez a völgy volt legjobban megtámadva a földrengés által (20). 

A móri völgy és közvetlen környékének morfológiája után ismertetik a hegyek, 

völgyek és bércek anyagát. A völgy mindkét oldala dolomitból áll (21), s a 

asziklák rétegezettsége valahány helyen alkalom volt észlelhetni, mindig kü- 

lönböző irányú és hajlású, de sohasem függőleges.s Megemlítik még az elter- 

jedését is a dolomitnak, de felemlítik különféle kinézését is az egyes vidé- 

keken. A Csókakő mészkövét is kiemelik. A dachstein mészkő egyes kisebb 
területeken való elterjedését igen érdekesen jellemzik: alizek között főleg 

megemlítendő a márványszerüen megkeményedett mészkő, amelyből a sziklás 

Csókakő is áll, ami annál is inkább csodálatos, hogy ehhez hasonló 

másutt nem fordul elő és a szomszédos hegyek mind és maga a Csókahegy 

is dolomitból áll. Ezen márvány kissé vöröses, fehér és vörös erekkel van 

futtatvas (20). 

Úgy gondolom, hogy e helyütt bizonyos érdeklődésre tarthat igényt 

KITAIBEL és Tomrsányi további geologiai leirása is, miért is annak fordítását 

adom (20. a.) Pag. 15. 
cMóron túl az Árki-major felé szemcsés és rétegezett mészkő található, 

mely ház és templomépítésre használható. Az Iszka-hegybe vájt boros- 

pincékben látható, hogy a mészkő apró tüzkövekkel és fénylő lemezkékkel 

van keverve. Gántnál a kutakból többé-kevésbé kövé meredt agyag fordul 
elő, mely vörös színű, savakkal nem pezseg s tartalmaz fehér mészkő jege- 

ceket és vastól vagy mangántól megfestett vörös vagy fekete mészkövet.s 

(21. b.) A bércek és meredekségek, melyek a dolomitos hegyekben előfordul- 

nak, úgymint Csákvárnál, Csákberény körül, a Csókahegynél, Isz- 

kánál és Palotán túl a dolomitok közel a föld alatt vagy csupaszon állanak 

és szögletes darabokban hevernek, vagy melyek kétségtelenül valaminő heves 

erő folytán szakítattak el a sziklától és terméketlenné teszik a földeket. Ezen 

dolomitok a meredek helyeken egy fehér, savakkal pezsgő homokat tartal- 

maznak s nemcsak Veszprémig hanem Budaörsig is terjednek. Szent- 

györgy alatt messze völgyön át a talaj felett találhatók dolomit és tüzkő 

kavicsok keverve kevés gránittal és feketetüzkővel. Mór felett Sárkányon 

túlig a völgy finom homokkal van tele szórva, ez főleg szilikátokból áll s 

ezen völgyekben igen közönséges. A móri völgy alsó része humusztalajjal 

fedett, de Mohánál, Székesfehérvár-felé nem ritka ismét a homok. Más- 

féle homokot, mely szilárdabb szemekből áll, láthatni a gúti szőlőhegyek szom- 

szédságában. Ugyancsak van homok a Gája völgyében, de vastag termőfölddel 

fedve. A Gája patak melletti dombok, melyek az északi sikság felé vonulnak 

és szóródnak el agyagból és igen finom homokból állanak s könnyen szét- 

morzsolható darabokat képeznek; igy Balinka, Eszény, Metsér és 

Tárnok mellett, Sikátor, Csernye és Veleg mezein, valamint az Aka- 

majornál Sárkány-felé Ondódnál és másutt is.5 (21. c). .Éghető anya- 
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gokat nem láttunk előfordulni ezen a vidéken, melyek az ásványországba 

tartoznának, mint pl. ként vagy piritet, sem tuffát, sem kőszenet ezen száraz 

jellegű megyében nem találtunk. Hallottuk azonban szavahihető emberektől, 

hogy Ondódon néhány évvel ezelőtt kútásás alkalmával a mélységből több 

köszéndarab került ki, amelynek vonulása Zsemlétől ered, ahol évekkel 

ezelőtt égethető alakban bányászták s erre Mór-felé veszi utját. Azonban nem 

találtuk itten ennek nyomát, mert a talajt hó fedte.s (21. d). Egy kevés 

másnemű élő szervezet maradványára akadtunk a bejárt helyeken. Isztimér 

és Balinka között egy szarúszerű szilikáttá átalakult fát találtunk; azon- 

kívül Gántban egyik ásott kútból .Buccina binas-t és azonkívül más- 

nemű kagylótöredékeket már az Árki-major mészköveiben találtunk: (21. old. 

utolsó hat sor). A rengési terület vizeiről szól a következő fejezet (22), u. i. 

meganalizálták a bodajki, csurgói, guthi, atyatanyai és mohai forrás- 

vizeket, valamint a Gája-patak melletti Duzzogó vizét is, arról azonban 

nem tesznek említést, hogy a vizek összetétele a földrengés után megváltozott 

volna. A légköriekről röviden emlékeznek meg (23), érdekes az, hogy 14 

nappal elébb az első rengés előtt, valamint pár nappal utána a légnyomás 

oly magasan állott, mint enyhe szép időben szokott, de ugyanakkor heves 

eső volt. A II. fejezetben (28—42. old.) a móri földrengésről magáról találjuk 

a leirást és a 25. pontban ez áll a pleisztoszeizta övről: sAzok a helyek ahol 

a földrengés hatásával a legnagyobb mértékben találkoztunk: Gúth, Iszti- 

mér, Balinka, Eszény- és Metsértanya, Sikátor, Csernye, Veleg 

és Ondód falvak, azonkívül Csákberény, Csurgó, Bodajk és Mór 

város, mely helyeket a mappán megkülönböztetés gyanánt pontozott vonallal 

vettünk körül.s (25). Ime ez az első tudatos használata az izoszeiztának, csak 

nevet nem adtak neki. Az épületekben esett károkat is csoportosították s 

megkülönböztették a legkevésbé megrongálódott parasztházakat (25 a). melyek 

vályogból épültek s tetőzetük a falak helyett faoszlopokon nyugodtak (250). 

Többet szenvedtek a magasabb épületek (25c) s amelyek szilárd anyagból 

építvék, ezek erősen összerepedeztek, sőt egyesek rombadültek, templomok 

sérülései erősek voltak s az előkelők házainak oromzatai. Fogalmat nyujtandó 

a károkról alábbi jegyzékben egybeállítottam az összes megfigyeléseket, amelyek 

úgy KITAIBEL és TomrsányYI munkájából — melyet KazaY ENDRE barátom volt 

szíves e célra lefordítani — mint SávoryY FERENxc kollegám által az országos 

levéltárban gyűjtött anyagból, valamint a régi hirlapokból és folyóiratokból 

és az egyetemi könyvtárban rendelkezésemre bocsátott kéziratokból az általam 

gyűjtött anyagból! csoportosítottam : 

1 1. SEIDEL J.: Chronologische Erzáhlung der Herrschaft Csókakő-Mór 1898. 

2. Dr. SziwG J. levélbeli értesítése szerint a LAMBERG grófi levéltár erre vonatkozó 

eredeti feljegyzéseit a levéltár rendezésekor elégették ; 3. HALLER GÁBOR krónikája; 

4. SÁLY ÁGOST Földrengések, Komárom 1860; 5. GROSSINGER J. B. Dissertatio de 

terrae motibus. Jaurini 1783; 6. A. Bos: Ueber die Erdbeben i. J. 1868. i. d. 

Mitte Ungarns, Wien 1868; 7. Graf v. STERNBERG: Versuch einer (Geschichte der 

Ungarischen Erdbeben. Prag, Dresden 1786; 8. Ezenkívül szémos kézirat, napilap 

és folyóirat. 
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Modrx.arz 0 tak 10 Zámoly ... ... 3 

Csernye.. ..5 1 4 8 10 M.-Almás . . 3 

Sz.-Fehérvár 6.9 Keresztes ... 3 
Gall ge tesé s 1 4 MONA aes 3 

Isztimér.. .. 1 4 10 Csóka ...-. 3 

Balinka .. 5 1 4 10 Kisbér .. .. 69 
Eszénypuszta 5 8 Szende — 6 

Metsérpuszta 4 Bóák 22 6 
Sikátor . bj 9 Tárnok — 8 

Veleg Eb 48 Nyék "2222 9 

Ondód .. 5 14 10. Velence .. ... 9 

Csákberény 5 4 9 JON zés 9 

Csurgó . 5) 48 2 Bunny sé 7 

Bodajk. — 5 4 2 Veszprém. . 6 

Cánth:étsző 2 Büdaszrésée v/ 

Aka 5 S 3 Komárom .. 7 

Császár ... .— 5 6-9 3 Pozsony... ... v/ 

Kápolna .. 2 Sopron... .. 7 

Iszka.. . 3 VVABÁS Ess d 

Palota £ 6 3 Baja... . . rű 

Szentgyörgy 3 PÁDwW2Z az sz B 

Enota za a 3 Ugod .. 5 6 

Csösz .. 3 Szücs —n5 6 
SZApát s 3 Koppány .. 5 6 

Sárkány 6 3 Devecser .. 7 

Bokod, etes 3 Veresberény G 

Környe 3 fsjerelhyalt Ess 4 6 

Kozma .. .. s) " Hajmáskér.. 4 [A 

Csákvár .. 4 6 9 3 

A számokat illetőleg: 1 — minden parasztház megsérült; 2 — parasztházak 

kevésbbé megsérültek ; 3 — alig sérültek meg ; 4 — kőházak sérültek meg ; 5 — ké- 

mények ledültek; 6 — nagy repedések a falakon ; 7 — érezhető földrengés ; 8 — repe- 

dések a föld kérgén ; 9 — egynéhány utórengés ; 10 — sok utórengés. 

Nemcsak károk támadtak a házakon, de igen: sok" teljesen romba is 

dölt, így különösen Mór, Csurgó, Csákberény és Bodajk ama helyek. 

Csurgón egy erős urilaknak Székesfehérvár-felé — SE — néző fala 

3 hüvelykkel, a hátsó pedig 1 hüvelykkel sülyedt le. Mint látni fogjuk 

Csurgó szeizmotektonikai vonalak kereszteződése felett áll s így ezt is meg- 

lehetne magyarázni. Emberéletben csodálatos módon nem esett nagy kár, 

Isztiméren a leomlott kémény egy asszonyt és egy gyermeket agyonnyomott 

és Eszényben a beomló fal maga alá temette a korcsmárosnét. Nagyon 

kedvező volt az emberekre nézve a földrengés időpontja: igaz ugyan, hogy 

az emberek nagyrészt fedél alatt voltak, de a veszedelemre azonnal a szabadba 

menekülhettek. A földszinén sokhelyütt repedések keletkeztek, főleg azonban 
csak laza anyagú talajon. Rövid idő alatt természetesen eltüntek a hó olva- 

dása után, de egyes helyeken még KirarsELték is találtak ily repedéseket 
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ú. m. Eszénytanyán a molnár kertjében, Metsértanyán a vadász kertjén 

át mintegy 60-öl hosszú repedést láttak, sőt e hely körül még a szomszédos 

réteken is voltak a föld felszinén látható elváltozások. Sikátornál két ha- 

sadék és több repedés keletkezett, ezek között a legnagyobb az amelyik a biró 

háza mellett volt, u. i. 200-öl hosszuságú s egy lábnyi szélességű. Velegen 

a repedés szélessége oly nagy volt, hogy egy ember is elfért volna benne, 

Tárnokon pedig a hasadékból állítólag zúgó hangok jöttek volna fel. Továbbá 

több tenyérnyi széles repedést említettek Ark a, Árki, Mór és Csurgó kör- 

nyékéről. A forrásvizekben is nagy változások állottak elő, ami egész termé- 

szetes amidőn a felszini rétegeket ily hatalmas erő megrázkódtatja. 

CSERNYE, Gánth és Bodajkon a forrás, illetve utóbbi helyeken a 

kutak vize megzavarodott, a bodajki parochia kútjának vize elapadt, a 

csókamezői száraz kút vízzel annyira megtelt, hogy kézzel volt az belőle 

meríthető. Új források keletkeztek: Metsértanyán és Sikátor alatt, ahol 

egy repedésből homokot hordott ki a víz s így újból eltorlaszolta. Ez tehát 

egy úgynevezett iszapvulkán volt; Csernyén az új forrás soká megmaradt, 

Bodajkon a források kétannyi vizet szolgáltattak. A továbbiakban találjuk 

az eddig észlelt földrengések rövid felsorolását. Ezek egyrészt olyanok, ame- 

lyeknek eredő helye itt a vidéken volt, másrészt pedig olyanok, amelyek idegen 

rengési területről nyúlnak ide át, mint pl. az 1783-iki komáromi földrengés 

is (28 a). A móri földrengés mellékkörülményeinek leírását mellőznöm nem 

lehet, mert egyúttal érdekes adat az időjárás milyen voltára. A 28. fejezetben 

találjuk ezeket: 28 b) cAz időjárás az előző nyáron, ősszel és télen ezen he- 

lyeken nem volt más, mint a többi vidékeken; az esőzések igen gyakoriak 

voltak a nyártól egész januáriusig ; a szelek pár hónappal a földrengés előtt 

annyira elcsendesedtek, hogy valóban ritkán fújtak s akkor is igen enyhén, 

az ősz és tél szokatlan módon januárius 13-ig hidegebb napokkal nem járt, 

de január 13—14-i éjjel a hideg oly hirtelen állott be, hogy a hőmérő 11 BR. 

fok alá szállott s a földrengés napján sem engedett sokat, a légsúlymérő, 

mint elébb már mondtuk, enyhe időt jelzett; c) ezekből azonban senki sem 

jósolhatott ily katasztrófát; pár perccel a földrengés előtt dörgés hallatott, 

mely hirtelen mindenkit megijesztett és nagy rémületet okozott. Ezen hangot 

sokan földalatti dörgésnek mondják, mások gyorsan vonuló terhelt szekér 

zajával, mások heves zúgással vonuló madárcsoport zajával, mások harsogással 

közeledő zivatar hangjával hasonlították összes. Továbbá Csurgó, Veleg és 

Csákváron a földrengéssel egyidejűleg (29 /) kénes szagot éreztek volna egyesek. 

Fénytüneményekről is tesznek említést, így Iszkaszentgyörgy, Csurgó 

és Csákváron; a földrengés után pedig több ízben voltak villámlások, sőt 

ami is e hó (februárius) 12-én éjjel 9 órakor villámlást észleltünk, amidőn 

egyúttal dörgés és ingaszerű rengés következett be, így beszélik azok, akik 

akkor a ház pitvarába voltak. Továbbá többen figyelték volna meg a 

Csókahegy végén levő erős villámlásokat, még a móri kapucinusok is em- 

lítik ezt. Az első rengést egész éjjel (28 h) harsogás, zúgás és moraj követte 

Móron és vidékén. Sőt sokan állítják, hogy felette gyakran volt moraj rengés 

nélkül és viszont. A földrengés időpontja pontosan nem ismeretes KITAIBELék 
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előtt (30) s 9456 és !V27 óra közé teszik a különböző helyeken, de megjegyzik, 

hogy sa rengési idő különbség talán a távolságokkal arányoss. Pedig KITAIBEL- 

nek lett volna módja pontos időt kapni, mert csak a budai megfigyeléseket, 
valamint a wienieket kellett volna figyelembe venni, de ki gondolt akkor 

arra, hogy a földrengési hullám sebessége oly nagy, hogy még ha a budai 

vagy wieni adatokat is veszi a móri rengés időpontjául, legfeljebb !/e perccel 

téved, míga helybeli adatok még az "/s órai pontosságot sem nyújthatják. 

Még az egységes idő is ismeretlen volt akkor és csak a csillagászok éltek 

vele. A wieni csillagdán 5 óra 53 perckor észlelték a földrengést, amidőn 

ott megállott a csillagda órája. Az óra NW—SE irányú falon állott s így a 

lengési síkkal párhuzamosan jött a lökés, mert ennek iránya is SE felől jött. 
Csak még! az volna a kérdés, hogy mily idő ez, természetesen wieni helyi 

idő, mert akkor másról nem volt szó. A wieni időadat vonatkozott 149 2"27" 

grw. keleti hosszuságon átmenő délkörre, míg Mór helyzete 189 15" 20" ; 

eszerint a hosszúság-különbség 4" 11" 53" időben közelítő pontossággal 16 

perc és 48 másodperc. Eszerint Mórott a wieni időadat és a hosszúság- 

különbség figyelembevételével a földrengés este 6 óra 9 és 10 perc 

között volt, valószínűbb a 6"9", mert bizonyos időnek is kellett eltelnie, 

amíg a földrengési hullám Wienbe ért s az óra sem állott meg rögtön, ami 

inkább csak akkor fordul elő, ha a lökés iránya merőleges a lengési sikra. 

Számos helyen említenek már lökést jóval 6 óra előtt, ha jól jártak ezek 

között egyes órák, úgy gyengébb előrengésről lehetne szó, bár mindenütt úgy 

tárgyalják a szerzők a földrengést, mint amelyik hirtelen, a legnagyobb lö- 

késsel köszöntött be. Sajnos a budai csillagda óráján tett megfigyelést nem 

ismerem s eddig még nem is sikerült kikutatnom. A továbbiakban az utó- 

lökések gyakoriságáról, valamint elterjedésükről vannak felette érdekes adatok 

(31), de sajnos hiányosak. Az utórengések száma igen nagy volt, így januárius 

14-én este és éjjel Mórott a kapucinusok 48 erősebb lökést jegyeztek fel, a 

csurgói vadászlakban a vadász 40-et észlelt, amelyekből 17 estéli 7 és 9 óra 

közé esett, Iszkaszentgyörgyön 11 lökés volt, Isztiméren és Bodaj- 

kon 30, Balinka, Csurgó és Csókakön 26, Gúthon 18, továbbá számos 

erős lökés Csernyén. Velegen is számtalan lökés volt, de a földön fekvő 

juhpásztor 14 erősebbet észlelt az első éjjelen, sőt azt mondják, hogy a föld 

nem szűnt meg remegni. Január 14-étől februárius 17-éig a KITAIBEL és 

TomrsáwsvI által bejárt területen a föld sohasem pihent. A főterületen már az 

első két hét alatt 100-nál több lökést jegyeztek föl (32), így Mórott egy 

megbízható észlelő I. 22.—II. 5-éig 124 lökést, a kapucinusok pedig 

I. 14— II. 13. között 1000-nél többet jegyeztek fel. Sajnos, a szerzők az ada- 

tokat nem közölték kiváló munkájokban s a kezeim között eddig megfordult 

kéziratokban sem volt semmi nyoma. Lehetségesnek tartom, hogy idővel még 

előkerülnek ezen régi, igen értékes adatok a kapucinusok levéltárából. KITAI- 

BELék sok levelet kaphattak az utórengésekről, mert megemlítik (33), hogy 

már Csákvár, Sárkány és Fehérvárott kevesebb lökést éreztek, továbbá 

Császár és Kisbérről jövő levelek csak 10 lökést említenek, míg Kocs 

és Martonvásáron ezek száma 3 volt. Velence, Nyék és Fehérvárott 
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sok éjjelen mitsem éreztek, míg Iszkaszentgyörgyön, a II. 6—7-i éjjel volt 

csak annyira nyugodt, hogy senki sem figyelt meg földrengést. 

Továbbá Csákváron II. 9—11-e között nyugalom volt, de Gúth, 

Isztimér, Csernye, Balinka, Ondód és Mórott még ekkor is tar- 

tottak a lökések. Érdekes, hogy nappal kevesebb volt a lökés, mint éjjel. 

A csákvári kertész (34), bár területe már a pleisztoszeizta övön kívül esik, 

ezt igen érdekes módon figyelte meg. Egy csengetyűt akasztott fel s annak 

csengését éjjel-nappal vagy személyesen megfigyelte, vagy másokkal meg- 

figyeltette. Szerinte kezdettől fogva nappal nem volt háromnál több lökés, de 

éjjel ennél több volt. Íme az első magyar szeizmoszkóp, amelyről 

hiteles tudomást szereztünk. A csákvári kertész volt tehát az 

első, aki hazánkban tudatosan használt egy felfüggesztett csen- 

gőt mint földrengést jelző műszert. Az összes utólökések időpontjai, 

mint említettem nincsenek közölve s így csak azt lehet megemlítenem, amit a 

szerzők felsorolnak, u. i., hogy este, éjfélkor, hajnali 3 és 5 órakor volt a 

legtöbb rengés, de természetesen a különféle helyek más és más időt adtak. 

Ha sikerülne még birtokába jutnunk az eredeti feljegyzéseknek, úgy meg lehetne 

állapítani az utórengések menetét, valamint a főbb lökések elterjedését is, ami 

bizonnyal felette érdekes adat volna a móri földrengés monográfiájához. 

Az utórengések sorozata főleg Mórott, Kirarmerék munkája, valamint egyéb 

feljegyzések szerint a következő : 

1810. 

I. 14. d. u. 6 óra 9 perc, a főrengés. 

I. 14. d. u. 7 óra, heves lökés és éjjel még vagy 40 lökés. 

I. 14. és II. 13. Mórott 1000 lökésnél több. 

I. 21. d. u. 3 és 4 óra között újból épületek omlottak össze. 

II. 3. és II. 23. erősebb lökések még Csákváron is. 

III. 1. és III. 4. (Pesten is.) 

TV és EVE 14 
V. 14., 15. és 27. reggel 9 órakor, ez majd oly erős, mint a főrengés, az épülő- 

félben lévő móri és isztiméri templom bedőlt, Bodajkon is rémület. 

V. 28., 29., 30. és 31. újból gyenge lökések, az utolső erős volt. 

VI. 3. erősebb földrengés, még a bodajki templom is megsérült. 

VI. 21. egy három óráig tartó forgószél után moraj előzésével földrengés volt. 

VI. 24. d. u. 3 órakor hármas lökés, Mórott kémények repedeztek meg, a föld- 

rengések újabb 12 napon át tartottak. 
VII. 4. reggel 7 és 12 órakor egy hosszantartó lökés, majd még 15 gyengébb 

ugyanazon a napon. 
VII. 13. 10 óra (este v. reggel?) után egy erős majd több kisebb lökés zugással. 

VII. 8., 9., 10., 13., 14., 18., 26. és 29-én sok rengés gyenge morajjal, s gyakran 

csak a földből jövő süvöltésszerű hang. 

VIII. 10., 16. és 18. Csákvárott is éreztek földrengést. 

IX. 13. éjjel 2 órakor erős rengés. 

IX. 14. három lökés. 

IX. 16. reggel !27-kor rengés. 

X. 1. a déli órákban. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910 10 
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4. délben és este zúgással. 
5. éjjel két órakor heves lökés. 

8. reggel 6 óra után földrengés. 

11., 12., 13., 15., 26., 27., 29., 30. és 31-én újabb lökések. 
1. reggel és délután. 

3. este 7 órakor heves lökés. 

. 9. délután !/44-kor földrengés. 

. 16. éjjel és reggel 5 óra után volt földrengés. 
. 4. délután 4 órakor. 

. 8. délután !2a 3-kor három ízben erős morajjal. 

. 12. este 8 óra után-két enyhébb lökés. 

. 13—19. több gyenge lökés. 

. 20. este erősebb, károkat is okozott. 

. 21. d. u. 126 órakor erős lökés, mely több épületet romba döntött. 

1811. 

. délfelől moraj és rázkódás. 

. délután 1 órakor. 

. este 9 órakor. 

6. éjjel 1 órakor. 

7.—IV. 20. számos enyhe lökés. 

ÖT a 49 

. 21. reggel 6 órakor heves lökés. 

. 24. reggel 3 óra körül károkat okozó lökés. 

: 8. d. u. 3 órakor gyenge lökés majd nyugalom. 
. 24. heves földrengés. 

. 28. heves földrengés, melyet Pesten is éreztek. 

. hónap elején majd mindennap, főleg : 
. 3. erős földrengés, délután 3 órakor. 

. 7. reggel 10 órakor erősebb rengés. 

. 9. délelőtt 10 órakor Bodajkon heves lökés, a templom melletti forrás és 

a halastó vize is elapadt, egy órán át kénküves szag áradt ki. (A víz még 

1813 szeptemberében sem tért vissza.) A malmot hajtó víz ugyanekkor fel- 

duzzadt. 

. 29. reggel 3 órakor két újabb lökés. 

. 9. reggel 6 órakor erősebb. 

. 11. este 9 órakor erősebb földrengés és éjjel gyöngébb lökések. 

. 25. éjfélkor egy erősebb, majd gyengébb lökések. 

. elején több gyenge földrengés. 
. 6. éjjel 2 órakor heves lökés s Mórott újabb épületrepedések, ezután apró 

lökések. 

. 25. heves lökések úgy Mórott mint Csurgón, ugyanekkor KITAIBELék 

egyike Csurgón volt s megfigyelte a mozgás horizontális voltát s hogy 5 

másodpercig tartott. 

. 29. reggel 8 órakor földrengés Csurgón és Mórott, utóbbi helyen erő- 
sebb volt. 

hónapban egész 23-áig gyakoribb lökések, de enyhék. 
e. 

. 23., 24. és 31-én erősebb lökések. 

. majd mindennap volt földrengés. 

. ugyancsak gyakoriak voltak a földrengések, főleg : 
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XII. 8. déltájt. 
XII. 16. éjjel !21 órakor. 

XII. 28. éjjel 1 órakor. 

XII. 29. éjfél után 2 órakor. 
XII. 30. éjfél után 2 óra körül. 

1812. 

I. 24. 

ELS AaS 105 aZ. 

EI 195 23. Mórott ezen napokban voltak 1812-ben a legerősebb 

EV 21, földrengések, de pontosabb adatok nincsenek. 
6; 16 

IX. 10. 

X. 1. este 1210 órakor. 

Az október elsejei földrengést Aka községben érezték, Mórott azonban 

nem. Ettől kezdve még számos földrengés volt, többnyira Aka községben nemkü- 

lönben Csókakő körül. Meg kell említeni erről a jelenségről KITAIBELék megjegy- 

zését (70—71. oldal, alul levő jegyzet utolsó sorai): sEzek közül sok sem 

Mórott, sem egyebütt nem éreztetett, miből nyilvánvaló, hogy a 

rengések székhelyének helyet kellett változtatnia. Ezzel felismerték 

KirArIBsELék a hypocentrum vándorlását, egy és ugyanazon a területen, amit most 

már sok földrengésnél volt alkalmunk megfigyelni, de különösen feltűnő ezen jelen- 

ség a délolaszországi földrengéseknél. 1812 október elsejével megszűnik az utó- 

rengések sorozata KITAIBELék munkájában, azonban állíthatom, hogy ezen a terü- 

leten még éveken át nem állott helyre a nyugalom. Az utórengések sorozatának 

teljességét elérni nem tudjuk, de eddigi gyűjtésem adatait, amelyek a móri terü- 

letre vonatkoznak, teljesség kedveért itt felsorolom : 

1813. 

V. 23. Csákváron. — IX. 6. Mórott és Budán is. 

IX. 15. Mórott, vidékén és Budán is. — IX. 13. Mór és elterjedt Budára is. 

1814. 

V. 7. Székesfehérvár és Pest. 

V. 4., 7., 11. és 14. Veszprém vidékén is. 

1827—1909. 

1827. VI. 14. Mór, Bodajk, Csókakő. 

1851. Mór. 

1856. V. 11. este 10 órakor Mórott. 

1857. Mórott erősebb földrengések. 

1863. X. 20. d. u. 6 órakor Mórott. 

1866. V. 11. Mórott. — 1866. VI. 22. ismételt földrengés. 

1882. XII. 20. Veszprém, Mór, Székesfehérvár. 
1888. VIII. 16. Komárom, Mór, Székesfehérvár. 

10" 
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1591. VI. 19. este 10 óra 35 perckor Mór vidékén erősebb földrengés. 
1898. III, 23. este 9 órakor Mórott gyengébb földrengés. 

1902. X. 12. este 7 és 9 óra között több lökés. 

1909. XII. 19. reggel 5 óra 30 perckor Isztiméren több lökés morajjal. 

A régmúlt időkből fel kell említenem ezen vidékre vonatkozólag gyűj- 

tött alábbi három érdekes adatot: 1638 augusztus 6. Fejérvár körül reggel 

földindulás volt. (HALLER GáBoR krónikája 1630— 44); 1754 október 21. d. u. 

3 óra. "A Vértesben Visegrádhoz közel két út melletti hegy egymásnak 

tűzve az út közepén találkoztak s omlotak össze (Sarx Á. Földrengések), 

ugyanekkor Győrött erős földrengéss; 1780 augusztus 26. este 10 óra után 

20 perccel Pesten—Budán fel Komáromig erős földrengés. (Magyar 

Hírmondó. 1780, 431., 462.) ) 
E szerint a legrégibb hiteles adatunk a móri mozgásokról 1638-ból való. 

Bizonnyal sok régi Dunántúlinaki, vagy ecPannoniábans jelzett föld- 

rengésnek lehetett még itt az eredő helye, de megbízható feljegyzéseknek 

mind máig nem jutottam birtokába. Nem lehetetlen azonban, hogy idővel az 

itt közölt móri sorozat még gyarapodni fog régebbi adatokkal. Reátérhetünk 

ismét az 1810.-i földrengésről szóló munkának az utórengésekről írott részére 

is, persze, mint láttuk, az utórengések jóval tovább tartottak, mint amely időben 

a szerzők munkájukat lezárták. Voltak állítólag oly utólökések amelyeket csak 

egyes helyeken (36) észleltek s másutt nem. Ez ugyan ép nincs kizárva, de 
sok esetben inkább a pontatlan időadatnak kell tulajdonítanunk az eltéréseket. 

Ami egyes házak erősebb sérüléseit illeti, ezt ma könnyen megmagyarázzuk, 

eltekintve az épület anyagától éa építési módjától, u. i. felette fontos mindig, 

vajjon szilárd vagy laza altalajon épült-e az az épület? A lökések hevességére 

a már említett rombolásokon kívül még megemlítendő, hogy Metséren az 

almáriom a szoba közepére esett (37), a fák annyira inogtak, hogy koronáik 

érintkeztek, sőt majd a földet érintették. Sárkányban a torony gyors len- 

géseket végzett, de végre is semmi baja sem lett, méga Csóka-hegy ingását 

is vélték egyesek látni a móriak közül, a falak ingása általános volt, haran- 

gok megkondultak s érezték a föld fel- és lemenő lüktetését. Szomszédos he- 

lyeken (38) igen eltérő rombolásokat észleltek, pl. Suur és Csernye, vagy 

Gánth és Csóka, de ennek magyarázatát nem adják meg, pedig bizonyos, 

hogy az altalaj minősége az, ami erre kihatással volt. A rengések időtartamát 

illetőleg (41), az első főlökés 7—8 másodperenyi volt, s inkább függőleges, 
mig a későbbiek vízszintesek voltak. 

A távolabb lévő községek már az első lökést is hullámszerűnek jelen- 

tették (természetes, mert a vertikális komponens a horizontálisba megy át). 

Sok lökés után hullámzó mozgás vagy reszketés következett be (43). A lö- 

kések irányáról is számot ad a munka (44), de a szerzők már ez alkalommal 

reá jöttek, mily bizonytalan adatokat nyerünk még a leghitelesebbnek látszó 

feljegyzésekből is. Nem is tárgyalják bővebben, hanem térképükbe berajzolják 

mindama irányokat, amelyeket hiteleseknek fogadnak el. Megnézve a térképet 

felette jóknak kell minősíteni eme irányokat, amelyek mind arra vallanak, 

hogy Mór-Csóka vidékéről indulhatott ki a földrengés. A második rész 
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harmadik fejezetében (42—45. old.) végül a szerzők ezen földrengésről való 

véleményüket adják elő ama megfigyelések alapján, amelyeket ott helyben 

végeztek (45): cAlig szenved kétséget, hogy a rengési ok gócpontja gyanánt 

a Csókahegy felső (északi) végét kell tekintenünk, melynek szomszédságában 

lévő Mór szenvedett legtöbbet a rengések általv. A rengés haladásának gyor- 

saságáról megbízható adat nincs, ami érthető, hisz makroszeizmikus időada- 

tokból mai nap sem tudunk semmit sem kimutatni. Azt azonban kimondják 

a szerzők, hogy a rengés terjedése nem volt pillanatnyi, hanem fokozatosan 

haladt sugárszerüen előre a földrengés. A hangtünemény haladását különösen 

jól megfigyelték többen, ami könnyebb is, mert lassúbb a haladási sebessége 

és könnyen megfigyelhető a hang erősbödése. Végül a mozgás ereje a góc- 

ponttól távolodva enyhült, de nem mindenütt arányosan, s Így nem ismerve 

fel a geológia szerkezet, illetve felépítés módosító hatását, kimondják a követ- 

kezőt: eNyilvánvalónak látszik, hogy a hegyek akadályai a rengés tovaterje- 

déséneko. A tétel látszólag helyes ugyan, a hegyeken, massivumok vagy tömeg- 

kőzetek, a földrengés pusztító ereje jóval kisebb, de a földrengési hullám 

tovaterjedésének ép nem akadályai, mert az itt jobban, illetve gyorsabban halad 

tova, s kevésbé absorbeálja a rengés erejét, mint laza közetek és így csak 

látszólagos földrengési szigetet alkotnak. 

A munka nagyobb felét foglalja magába a III. rész (42—110), mely szól 

a földrengésekről általában és kapcsolja az ismereteket a fehérmegyei föld- 

rengés alkalmával megfigyelt tüneményekkel. Felsorolják a földrengési elmé- 

leteket (50), u. m. MILETOSI THALES, ÁNAXAGORAS, IÉMPEDOCLES, ÁNAXIMENES S 

másokat. Kihallgatták KirarsELék a móriakat is, hogy mi a véleményük az ő 

földrengésükről?: cegyhangú véleményük az, hogy a már két év óta tartó 

több mint 300 földrengésnek más oka nem lehet mint az, hogy a szilárd 

földkéreg alatt nagy tömegek zuhannak le a mélységbe s útközben odaütköz- 

nek a szilárd oldalakhozo. Mindezen véleményeket elvetik a szerzők, azonban 

tárgyalják a két legújabb véleményt, u. i. amelyek a kitörésre utat kereső 

vulkanizmus működésére akarják visszavezetni a földrengéseket, vagy akik a 

föld belsejében lévő elektromos feszültségekkel s azok kiegyenlítődésével óhajtják 

magyarázni. 

A következő fejezetek e két elméletet tárgyalják nagyon behatóan. Nagy 

szerepet juttatnak a földben lévő piritnek: amely vízzel mállik (58), tűzben 

bomlik s könnyen fejleszt gázokat s felrobbantja a kőzeteket. A víz és gőz 

feszerejéről is sokat írnak (53—55), bizonyítva ezeknek hatalmas robbantó és 

repesztő tulajdonságait, ha nagy nyomás alatt vannak. Még a levegő rugal- 

masságának erejét is felhozzák (64), bizonyítva ezzel, hogy a bezárt levegőnek 

felmelegítve mily erővel kell bírnia. A kiömlő mérges gázokról is sokat írnak 

(66), majd arról, mikép fejlődnek a földben a különböző gázok. Ezen fejeze- 

tekre nem terjeszkedem ki, mert mai felfogásaink szerint nem tartozik már 

a szeizmológia ke:ietébe s ép csak megemlítem ezeket, valamint a szén- 

szulfid (71) erejéről irott fejezetet. Már most arra a következtetésre jutnak, 

hogy az így fejlődött gázok felhalmozódnak a föld kérgében lévő üregekben, 

s ott felrobbanva földrengéseket idéznek elő (72). A földrengés okául Kirar- 
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BELék elfogadják, hogy a leszivárgó vizek a föld pirit rétegeire érnek, 

azokat felmelegítik s így azok gázokat bocsátanak ki magukból (74), majd 
nagy nyomás alatt állva, kedvező körülményre meggyúlnak s robbannak. 

Az üregekben összegyülemlett gázok első robbanása a leghevesebb, s a követ- 

kezők mindig gyengébbek, s akkor van csak ujabb robbanás, ha ujabb oxygén 
jutott oda. 

A földrengés (76) különböző irányát, erejét és haladását, valamint 

erősbödését is ezzel magyarázzák, u. i. mily távol van az eredeti központtól, 

s alatta is vannak-e üregek vagy nincsenek ? De bármennyire vulkánikus állás- 

pontot foglalnak is el a szerzők, mégis kijelentik (77), hogy attól nem kell tar- 

tani, hogy a Csókakőből egy új működő vulkán keletkezzék. A nyugalom 

okvetlen helyre áll (78), amint a gázképződés megszünik vagy a feszítő gőzök 

más utat találnak maguknak. 

Még a mozgások különféleségét is (80) megmagyarázzák s eredeti állás- 

pont lévén érdemes a felemlítésre: remegő a földrengés, ha a gázok a föld 

mélyéből függőlegesen haladnak felfelé egyik aknából a másikba. Hullámzó 

a rengés, ha az üregek útja kanyargós s hajlik a horizonthoz s a gázok hol 

oldalt, hol felfelé rohannak. Végül horizontális a mozgás, ha a gázok az üre- 

gekben jobbra-balra horizontálisan futnak. 

A IV. fejezet fejtegeti ama elméletet, amely szerint a földrengések okai 

elektromos tünemények (82). SrucgELEeY Virmos angol fizikus 1749 március 

2-án terjesztette a londoni akadémia elé elméletét, s eszerint SUCKELEY a föld- 

golyót úgy fogta fel, mint az elektromos filuidumnak tartályát és azt mondja, 

hogy a földgolyóban vannak egyes helyek, melyeken az elektromosság gyorsan 
terjed (vezetők), de vannak olyanok is, melyek a jelentkező kén s kátrány- 

anyagok miatt nem vezetők, hanem szigetelők s elektromosságot nagy mennyi- 

ségben kondenzálnak. Ha egy ilyen izolált helyen valaminő oknál fogva 

elektromosság keletkezik, nem terjed szét, hanem kondenzálódik és megzavarva, 

az egyensúlyt, kiegyenlítődésre törekszik; ha esetleg negativus elektromos- 

sággal töltött felhők közelegnek, az összehalmozott elektromosság a földből 

hevesen kitör és földrengést okoz.s, 

A felsorolt bizonyítékokat (83—87) és KirarsELék ellenérveiket mellőzöm, 

de hogy mennyire elterjedt volt eme nézet, arra meg kell említenem a ko- 

máromiakat, akik midőn az 1763-iki nagy földrengéseket állandósulni vélték, 

a föld elektromosságának elvezetésére fémpiramisok emelését kérték a hely- 

tartóságtól, mert úgy vélték, ezzel elvezetik a föld belső villamosságát. KITAI- 

BELék, valószínüleg TomrsánYI a fizikus, igen behatóan (76—104) foglalkoznak 

a villamossági elmélettel s végül teljesen elvetik. Az utolsóelőtti pontban a, 

móri földrengés okaival (112) foglalkoznak ismét, kimondván, hogy: az össze- 

gyűlt földalatti gázok robbanása volt az, ami ezen nagy mozgásokat létre- 

hozta. Magyarázatul (113) még a következőkkel szolgálnak az írók : Megfigyel- 

tetett, hogy a tengertől távollevő helyeken a földrengés főleg a bő esőzéssel 

fellépő években jelentkezik. Ily bő esőzés volt 1810-ben (hiba — bizonnyal 

1809-et gondolt a szerző); a földalatti piritek és kőszenek a nedvességtől át- 

melegedve meggyuladtak, ily kőszenek Zsemlye mellett vannak és Ondód 
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felé vonulnak. Nagyobb mennyiségben még Maróth, Visegrád, Dömös, 

Tokod, Sárisáp, Pomáz; Kovácsi és Bakony hegyeiben, pár órányira 

Pápától, nemkülönben előfordul Siófok, Balatonkajár mellett is. Elő- 

fordulnak kéntartalmú piritek Almásnál, a pomázi agyagban és a budai 

Császárfürdőhöz közeli kövekben. Vannak ezen környéken földalatti tüzek 

által melegített források, melyek mind azt bizonyítják, hogy minden feltétel 

megvan arra, hogy földrengés ezen elmélet szerint megtörténjék. Bővebben 

immár nem terjeszkedem ki az itt irottakra s hogy mennyire túlhaladott 

dolgok ezek, azt felesleges fejtegetni. A legutolsó fejezete az illusztris mun- 

kának a földrengés elleni védekezésről (VI. 106—110. old.) szól. Látjuk, hogy 

már a legrégibb időkben történtek ily kísérletek, így mély kútakat ástak, vagy 

földalatti kivezető üregekkel akartak védekezni. Prnrwsrus szerint (115) a bar- 

langok kedvezők, mert elvezetik a gázokat. Perzsiában Taurini lakói az 

1721 IV. 26-iki nagy földrengés után mély kutakat ástak s elmaradtak a föld- 

rengések ! De jól jegyzik meg, ki tud oly mélyre leásni, ahol eredő helye van 

a bajnak?! A mű befejező mondata a következő: aBe kell ismernünk, hogy 

nekünk halandóknak semmi módunk nincs védekezni eme baj ellen, s ebben 
a tekintetben ott vagyunk, ahol a régiek. Lehet, hogy mint SEwvEca mondja: 

cfog majd jönni idő, midőn utódaink csodálkozni fognak, hogy mi ezen vilá- 

gosan érthető dolgot nem tudtuk felfogni;. 

Bizony SEwEcától KirarBEnig eltelt tizennyolc évszázad, s azóta újabb 

100 év, de még mindig nem pattant fel ama titkos zár, amely elfödi előlünk 

a földrengések magyarázatát. Pedig az utolsó évtizedekben mily erősen dol- 

goznak rajta, hányan gondolták, hogy már nyitjára jutottak a dolognak s 

mégis mindig akad alapos ellenvélemény s vajjon bebizonyítani az elmélete 

helyességét kinek fog sikerülni? 

x 

Reá térhetek most már arra a második feladatra, amelyet a móri föld- 

rengésre vonatkozólag magam elé tűztem. U. i. a régi anyag alapján való 

feldolgozásomat ismertetni. A dr. Sávory és Kazax barátaim által, valamint 

az általam gyűjtött megfigyelési anyagot kellően felbecsültem a földrengés 

erőssége szempontjából és ezen adatokat reá vezettem egy térképre. Így sike- 

rült több érdekes dolgot megállapítanom. Vegyük sorra a rengési terület öveit ; 

a földrengési terület, amelyen a földrengés ereje a tizenkettes skála szerint 

legalább 9? volt, magába foglalja Mór, Ondód, Bodajk, Csurgó, Gúth, 

Isztimér, Balinka és Eszénypusztát. Ezen területen a földrengés éveken 

át ismétlődött s a letelt 100 év alatt utoljára 1909 december 19-én reggel 6 

órakor éreztek Isztiméren földrengést. A 89-os izoszeiszta magába foglalja 

már Császár, Csákberény, Iszkaszentgyörgy, Jásd, Csernye és 

Veleg községeket. Jóval nagyobb a 79 erősséggel megrázott, terület amely 

magába zárja Szend, Csákvár, Várpalota, Zircz és Kisbért. A 69-os 

izoszeizta északra Környe, majd Kozma, délkeleten Csősz, délen Vörös- 

berény és Veszprém és nyugaton Ugod által határoltatik, minél gyengébb 

rengési területre megyünk át, annál bizonytalanabbá válik a határ, ami elvégre 
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érthető, mert ott, ahol nem volt kár, ott a tüneményre nem is vetettek külö- 
nös súlyt, de nem csak száz évvel ezelőtt volt ez így, hanem sajnos ma is, 
amidőn ugyancsak nehéz sokszor megállapítani az emberileg érezhető rengés 

területének valódi határát. Legalább 59 erősségű volt a földrengés Győr, 
Esztergom, Nyék, Martonvásár, Ajka és Sopronban. A rengési 

p KEJÁLOJÉS (EL 
pEpicentrum. s:Utórengesek. ammnzHatar 

9"m.80O,7"4A.6rA,5.0,4 o, 30 mez 

RéTnuY A. 

6. ábra. A móri földrengés izoszeiztái. 

terület legszélének a megállapítása igen bizonytalanul sikerült s így térké- 

pemen nem is húztam meg a határizoszeiztát, csak jeleztem egyes helyeken. 

Bizonyos, hogy a földrengést észlelték : 

Pest-Budán, Baján, Devecseren, Wienben, Pozsonyban és 

Komáromban, s miután messzibb vidékekről nincsen megfigyelésütk, eme 

helyeket kell a rengési terület szélén fekvőknek tekintenünk. A legerősebben 

megrázott terület teháta Magyar-Középhegység két csoportja közé esik, 

4 



Az 1810 JANUÁRIUS 14-IKI MÓRI FÖLDRENGÉS. 153 

főlega Bakony északkeleti, valamint a Vértes délnyugati vidékei s az ezeket 

elválasztó ú. n. móri-csatorna voltak legjobban kitéve a földrengés rom- 

boló erejének. Mióta ismeretesek HoBBs szeizmotektonikai vizsgálatai, min- 

denkor megkisérlem ily vonalak kimutatását, természetesen csak a megfigye- 
lési anyag alapján, teljesen figyelmen kívül hagyva az illető vidék geológiai 

viszonyait, vagy immár feltárt geológiai szerkezetét. A móri földrengés alkal- 

mával a főtörési vonalat a már említett móri árok vagy csatorna mentén 

jelöltem meg egy szeizmotektonikai vonallal Kisbér és Székesfehérvár 

között. Ezzel párhuzamosan haladnak a Szend, Bokod és Kápolna, vala- 

mint a Suur, Eszény, Isztimér és Csóron át vetett egyenesek. A törés- 

vonalak irányai teljesen megfelelnek azon törésvonalak irányainak, amelyeket 

a Magyar Középhegységből már ismerünk. A hosszanti törésvonalak 

csapása azonban pár fokkal eltér az itt végig vonuló közismert főtörési vona- 

lától Alföldünknek. Ez lehet reális, hiszen egyes vidékeken gyakran venni 

észre, hogy a kisebb szabású törésvonalak irányai eltérnek a főtörési vonal 

irányától, ami valószínű is, mert különféle erők összműködéséből nem való- 

színű, hogy ép a teljesen szimmetrikus alakulás fog létrejönni, hanem a kisebb 

rendű törésvonalak nagyjából fognak hozzásimulni a fővonal csapásához. 

Három ily keresztező törésvonalat tételeztem fel. A legfelsőbbet Zircz- 

Sárkány és Szenden át fektettem Kocs irányába, a másikat Várpalota, 

Csurgó, Csákberény és Gánthon át, míg a legdélebbre fekvő Csór és 

Zámolyon át. Mindeme vonalakkal tehát összekötöttem ama legerősebben 

megrázott helyeket, amelyek egy egyenes mentén fekszenek. Ha még Jásd 

és Bokod, valamint Eszény és Móron át is fektetünk ily törésvonalakat, 

akkor látjuk, hogy a legerősebben megrázott helyek mind ily vonalak keresz- 

teződési pontjára esnek, úgymint: Mór, Csurgó, Csernye és Gúth. 

A főtörési vonal mindkét oldalán egyenlően oszlik meg a főrengési te- 

rület, de amig a pleisztoszeizta őv tengelye először észak-déli, majd átfor- 

dul északészaknyugat, déldélkeletre, addig az egész rengési terület főtengelye 

északnyugat-délkeleti. Az említett földrengési törési vonalak tehát hatalmas 

rögökre bontják szét a Magyar-Középhegység eme részét, amelynek 

röghegységi jellege amúgy is ismeretes. A szeizmotektonikai vonalak meg- 

erősítésére utalnom kell TAEGER HENRIK-nek a Vérteshegység föld- 

tani viszonyais című művére, különösen pedig annak tektonikai részére, 

valamint a tektonikai áttekintést nyújtó térképére. TAEGER! felvételei sze- 

rint is a törésvonalak iránya Ék-Dny.-iak, valamint erre merőlegesek. Az 

eszény—mór-i tektonikai vonal megfelel a Vérteshegység északnyu- 

gati peremének, amely Mór és Vértessomlyó között vonul el. A Csák- 

berény—Gánth—Kozma—Várpalotai tektonikai vonalat megtaláljuk 

TAEGER térképein is főleg mint eocén előtti törésvonalakat. Ugyan ide 

esik belé a gánthi eocénkori árkos vetődés is. Apró részletekben nem 

egyeznek eme vonalak, aminek bővebb magyarázatát már csak azért is feles- 

1 TAEGER HENRIK: A Vérteshegység földtani viszonyai. M. kir. földtani 

intézet évkönyve: XVII. k., 1. f., 1—275. old. 40. ábra, 11. tábla. Budapest 1898. 
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legesnek kell tartanom, mert elvégre az én vonalaim szerkesztésénél csakis az 

oly helyekre lehettem tekintettel, amelyek nagyobb települések s mint ilyenek 

bővebb alkalmat nyújtottak a földrengés okozta károk megállapítására. Feltü- 

nően egyezik a Szend—Bokod—Kápolnán át vetett törésvonal a TAEGER- 

féle Vérteshegységi törésvonallal, u. i. ép Kápolna eocénkori törések 

és az ómiocénbe eső mozgásokat feltáró vonalak felett fekszik. Többi vonalaim 

ellenőrzésétől el kell tekintenem, de nagyon valószínűnek kell tartanom, hogy 

azok is teljesen egyezni fognak a többi geológiailag megállapított törésvonallal, 

illetve vetődésekkel. A térszin ilyetén kialakulása TAEGER szerint! a harmad- 

kor elején, vagy a mezozoikum végén ment végbe: aKisebb és inkább csak 

helyi zavaroktól eltekintve, a Vérteshegység tektonikus kifejlődésében két 

főszakaszt különböztethetünk meg. Az idősebbet eocén előtti, valószínűleg a 

kréta és az eocén korszakok határán mutatkozó rétegzavarodások jellemzik, 

míg a fiatalabb, amelynek a Vérteshegység mai térszini kialakulását kö- 
szönheti, ó-miocén eredetű. A fiatalabb törések a régebbiek irányát követik., 

TAEGER is elismeri, hogy a mór—székesfehérvári vetődés mentén gya- 

kori földrengések keresik fel Mórt és Csákberényt s MowxrEssus szerint 

itt 1810-ben nyole napon át voltak szeizmikus tünemények. Mint láttuk a 

szeizmikus zavarok eme vidéken három éven át majd állandóak voltak, s száz 

év óta hosszabb vagy rövidebb megszakításokkal mindig tartanak. Földrengési 

szempontból felette érdekes tehát eme terület. A gyakori földrengések mintegy 

bizonyítják, hogy ezen főtörési vonal mentén ama nagy rétegzavarok, amelyek 

a mezozoicum végén és a harmadkor elején kezdték kialakítani a Magyar- 

Középhegységet röghegységgé, még mai nap is tartanak. A nagy feszült- 

ségek eme rögök között, még nem váltódtak ki teljesen, bár a lassú elhalása 

a földrengéseknek arra vall, hogy a nyugalom egyelőre beállott. 

Majd egy évszázad mult el a KiITArBEL-munka megjelenése óta, s amíg 

ők már akkor határozottan kimondották a földrengésnek az okát, mi ezt 

nem tehetjük meg, Az első hitelesen megállapított törésvonalak. eme vidéken 

tehát e krétakorszak végére teendők, mert az eocénban már röghegységgé ki- 

alakult volt a Vérteshegység. Érdekes volna tudni, hogy mily mélységbe 

terjednek le a törési vonalak, azonban ennek megállapítására ma nincs köz- 

vetlen módunk. 

Azonban a földrengési megfigyelések alapján KövEsziGETrHy dr. elméletével? 

meg lehet állapítani a földrengés fészkének mélységét. Bővebben nem térek ki 

sem magára az elméletre, sem a számolás menetére, csak megemlítem, hogy 

CANCcANI fölállította a földrengések erejének megállapítására a 12 fokos skálát, 

amelynél a rengés maximális gyorsulása mértani haladvány szerint növekedik, 

míg a skála értékei számtanilag emelkednek. 

I. m.: Pag 119 és 169. 

KövVESLIGETHY RApó de. Seismonomia. Modena 1906. É 

Valamint RÉTHLY A. sAz 1906. évi magyarországi földrengések; cimű év- 

könyvben: dr. JÁsosi IMRE és RÉTHLY ANTAL: A makroszeizmikus rengések feldol- 

gozása. (77—134. old.) Budapest. 1907. . 

9 8 om 
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KövEsLiGETHY kimutatta, hogy a földrengés erőssége és a gyorsulás értékei 

közötti összefüggésből ép oly egyenletet lehet levezetni, amely analogus azzal 

az egyenlettel mely a FEcHwER-féle pszihofizikai törvény szerint fennáll a 

csillagok nagyságrendjei valamint fényintenzitási viszonyaik között. KöveEs- 

LIGETHY indítványára eme egyenleteket Canxcawsi nevéről nevezték el, eme 

korán elhunyt kiváló olasz szeizmologus emlékére. Az egyenletnek meg- 

felelően minden egyes erősségi fokozatra megállapítottam a közepes epicen- 

trális távolságot s így a különböző erősségekre (G) a következő (p) távolságok 

adódtak : 

Ge 1 Avezgy Ca VI ML TÉK? 
kr O990£ Aral 5307 a AT ABB 2 73 

Mindeme távolságok a móri vetődés Vérteshegységi Csókahegy 
vidékére vonatkozik, melynek koordinátái a következők : 

CE BAB 10 20 
OL oTate JRE RÉG KAN 

A számolás a következő egyenlet alapján történt: 

G.—G — 3 log "——h 4 390M (r—h) 

ahol G a földrengés erőssége, r az epicentrális távolság (9), és h a feltéte- 

lezett fészekmélység, míg G, az epicentrális erősség. A számolás eredménye 

szerint G, epicentrális erősségre mindenesetre oly értéket kell nyernünk, amely 

megközelíti a kiinduló pontban használt IX9-ot. Kiszámítva a különféle fészek- 

mélységek (1—12 km.-re) az egyes erősségeket, eredményül adódott, hogy 

812" epicentrális erősség mellett a fészekmélység 8-8 km., míg 

91/29 a a a a a 45 c 

Az erősségi adatok felbecsülésénél az epicentrumban az erősséget 99-ra 

tettem, a legvalószínübb fészekmélység tehát az lesz, amelyet eme G9-nál ta- 

lálunk, azonban a hibaegyenlettel kitünt, hogy az epicentrum erősségét kissé 

lebecsültem, miért is a valószínű 

KÖSZVÉNY SÓ tet ESET sou d sas éneke ei t6 inni 

ÉpícentülTs erőss gáz set e tag 0 91. 

és az elnyelési együttható 0-02419 km.-ként. 

A hátramaradó hibákat is kiszámítottam és ezek: 

(E SSZETBL AVA já 490 zat Alva E LESÁÁRA JA TH hg IX" erősségek mellett 

—013 --0-27 --019 --032 — 047 —0-21 fokot tesznek ki. 

Az eredmény ugyan nem teljesen kielégítő, amennyiben a fennmaradó 

hibák elérik majdnem a !1a fokot, de ha figyelembe vesszük, hogy 100 év 

előtti megfigyelési sorról van szó, amidőn igen hiányosan ismeretes a rengési 

terület külső öve, csak elismeréssel lehetünk KITAIBEL és TomrsÁwyI szép ada- 

taiért. Az eddigiek után feleslegesnek tartom a földrengés további tárgya- 

lását, s csak újból utalok még a két izoszeizta térképre. 
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KÖZÉPMIOCÉN-RÉTEGEKNEK ÚJ ELŐFORDULÁSÁRÓL 
BUDAPEST KÖRNYÉKÉN, RÁKOSPALOTÁN. 

Irta: FRANZENAU ÁGOSTON dr. 

A mióta ZSIGMONDY Vinmos! a városligeti artézi-kút fúrásánál meg- 

állapította, hogy a 15-53 és 345766 méterek között megütött agyagokba, 

homokrétegekbe és homokkövekbe zárt fauna a bécskörnyéki Möllers- 

dorfnál talált agyagba zárt középmiocén faunával a legnagyobb mérték- 

ben megegyezik; egymást érte a hasonlókorú rétegeknek fölismerése 

Budapestnek a Duna balparti részén és ennek közvetlen környékén. 

Így SzaBó JózsEr dr.2 a párisi Sorbonne geologiai laboratoriumá- 

nak birtokát tevő és MUNIER CHALMAs-tól meghatározott kövületek alap- 

ján közli, hogy hasonlókorú képződmény, mint lajtamész kifejlődve, a 

kőbányai és rákosi vasúti állomások között, a vágányoknak áthelyezése 

közben szükségessé vált földmunkálatok készítésekor föltáratott. 

Ennek a lelethelynek a rákfaunáját egyrészt BRoccHi P.,?" másrészt 
LŐRENTHEY IMRE" ismertették. A molluszkák tüzetesebb meghatározásával 

Haravárs GyurA ? foglalkozott. Ccelenterata, vermes, echinodermata, bryo- 

1 ZSIGMONDY ViLMmos: A városligeti artézi-kút. Budapest, 1878. — WILHELM 

ZsiGmoxpY: Der artesische Brunnen zu Budapest. Jahrb. der kais.-königl. geol. 

Reichsanstalt. Wien, 1878. Bd. XXVIII. 

2 SzaBó JózsEF dr.: Budapest és környéke geologiai tekintetben. GERLÓCZY 

GYULA dr. és DuLÁCSKA GÉzA dr. szerkesztésében megjelent aBudapest és környéke 

természetrajzi, orvosi és közművelődési leírásav című munkában. Budapest, 1879. 

I. rész. 

3 BkRoccnHI P.: Note sur les crustaces fossiles des terrains tertiaires de la 

Hongrie. Ann. des scienc. géologigues. Paris, 1883. Tome. XIV. 

4 LŐRENTHEY IMRE dr.: Palgontologiai tanulmányok a harmadkori rákok 

köréből. Math. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia. Buda- 

pest, 1902. XXVII. köt. 2. sz. — EMERICH LÖRENTHEY Dr.: Beitrüge zur Decapoden- 

fauna des ungarischen Tertiürs. Természetrajzi Füzetek. Budapest, 1898. XXX. k. 

LŐRENTHEY IMRE dr.: Palgontologiai tanulmányok a harmadkori rákok köré- 
ből. IV. sAndorinas és aDarányias; két új rák nem Magyarországból. Math. és 

természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest, 1902. XXVII. k. 

5. sz. — EMERICH LŐRENTHEY Dr.: sAndorina und Darányiai zwei neue Brachyuren 

Gattungen aus Ungarn. Math. und naturwiss. Berichte aus Ungarn. Budapest, 1899. 

Bd. XVII. ; 

5 FRANZENAU ÁGOSTON: Adatok a rákosi (Budapest) felső mediterran" emelet 
foraminifera faunájához. Földtani Közlöny. Budapest, 1881. XI. köt. — AuGusr 

FRANZENAU: Beitrag zur Foraminiferen-Fauna der Rákoser (Budapest) ober gi 

terran Stufe. Földtani Közlöny. Budapest, 1881. Bd. XI. 
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zoa, lamellibranchiata, gasteropoda, cephalopoda és vertebrata maradvá- 

nyokról Vapász M. ELEMÉR ! értekezett, míg a foraminiferákat FRANZENAU 

ÁGosrowx ? írta le. 
Az ide tartozó rétegek másik lelethelye az új parlament telke 

volt Az állandó országház építési végrehajtó-bizottsága, az építés meg- 

kezdése előtt a talajnak a mélységben való megismerése céljából, a tel- 

ken több különböző mélységű fúrólyukat készíttetett. Az átfúrt réteg 

legtöbbjéből próbákat véve s ezeket megvizsgálva, kimutattam? azt a 

szoros kapcsolatot, mely a talált kis fauna és a városligeti artézi-kút- 

ban a 24563 m.-től a 30281 m. mélységig tartó rétegekbe zárt fauna 

között van. A budapesti III. főgyűjtő csatorna készítésekor a Telepy- 

utcza és Kálvária-tér közötti részen több izben a II. mediterran emelet 

rétegeit érték. A csatorna árokban mutatkozó geologiai viszonyokat 

SCHAFARZIK FERENcz dr." föld tani szelvény kapcsán ismertette. A medi- 

terran-emeletnek két szintjét volt képes kimutatni s pedig egy mélyeb- 

ben fekvőt, mely kékes palás agyagból, fölötte kékes homokból, azután 

kékes homokos agyagból és végül legfelül vasrozsdás, kavicsos homokos 

agyagból áll és egy magasabban fekvőt, mely mint lajtamész van kifej- 

lődve. A vasrozsdás, kavicsos, homokos agyag az, mely szerző szerint a 

szabadon kiszedhető kövületeket bőven tartalmazza. 

Végül Budapest szomszédságában Rákospalota nagyközséghez tar- 

tozó Káposztásmegyeren a székesfőváros vízrezetékének építésekor, egy 

a Duna medre alatt törött alagúttal is e nemű rétegekre bukkantak. 

A képződmény helyenkint kövületeket hordó kékes agyag, fehéres márga, 

homokos agyag és homok. 
Erről az előfordulásról röviden BöckH Jáxos" emlékezett meg, mig 

tüzetesebb leírását SCHAFARZIK FERENC dr." adta. 

1 Vapász M. ELrMÉR: Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. Föld- 

tani Közlöny. Budapest, 1906. XXXVI. köt. — ELEMÉR M. Vapász: Ueber die 

obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos. Földtani Közlöny. Budapest, 1906. 

Bd. XXXVI. 
2 FRANZENAU ÁGOSTON: Mint feljebb. — AuGusr FRANzENAu : Loc. cit. 

3 FRANZENAU ÁGosros: Adat Budapest altalajának ismertetéséhez. Földtani 

Közlöny. Budapest, 1888. XVIII. köt. — AuGusr FRANZzENAu: Beitrag zur Kennt- 

niss des Untergrundes von Budapest. Földtani Közlöny. Budapest, 1888. Bd. XVIII. 

4 SCHAFARZIK FERENCZ dr.: Budapest harmadik főgyűjtő-csatornájának föld- 

tani szelvénye. Földtani Közlöny. Budapest, 1903. XXXIII. köt. — FRANZ SCHAFAR- 

ZIK dr.: Ueber das geologische Profil des dritten Hauptsammelkanales in Buda- 

pest. Földtani Közlöny. Budapest, 1903. Bd. XXXIII. 

5 BöckH János: Igazgatósági jelentés. A m. kir. földt. intézet évi Jelentése 
1900-ról. Budapest, 1902. — JoHANN BöckH: Direktions Bericht. Jahresbericht der 

königl. ungarisch. Geol. Anstalt für 1900. Budapest, 1902. 

! SCHAFARZIK FERENCZ dr.: Budapest és Szt.-Endre vidéke 15. zóna/XX. rovat 
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Az elősoroltakhoz csatlakozik egy Budapest közvetlen szomszédsá- 

gában újabban ismertté vált előjövetel, az, melyről a következőkben szá- 

molhatok be: Valamint a káposztásmegyeri, úgy ez is Rákospalota 

helységnek határán belül van, csakhogy a sSzéchenyi teleps nevű részen, 

mely Budapestnek hetedik kerületével határos. A telepnek a Vezér- és 

Ádria-utcák sarkán a Niedermann-féle szanatorium épült. Vízellátás cél- 

jából a telken kutat ástak és ez alkalommal kövületeket tartalmazó 

mediterranrétegekre akadtak. A kútkészítésről értesülve kimentem a 

helyszínére, de sajnálattal tapasztaltam, hogy odamenetelemmel elkéstem, 

mert a kút már készen állott. Kérdezősködésemre a kiásott anyag el- 

hordásával foglalkozó két munkástól épen csak azt tudhattam meg biz- 

tosan, a mit különben már a kövületek előfordulására figyelmeztető 

szerelő is elmondott, hogy a kövületeket tartalmazó rétegeket az ásás- 

nál a 24. méterben ütötték meg. 

Az e mélységből kikerült anyag kékes, kissé meszes homok, ott- 

létemkor nagy részben még a kút körül feküdt és csak kisebb tömege 

volt a külső udvarra hordva. A magasabban elterülő képződmények 

anyagáról, mely a telek szintjének kiegyenlítésére fölhasználtatott, csakis 

annyit voltam képes megállapítani, hogy ez azonos a környék kútjaiban 

rendesen talált sárgás, néhol agyagos alluviális homokkal. Oly leletekre, 

melyekből mélyebb szintek előfordulására lehetett volna következtetni, 

nem akadtam; a munkások erre vonatkozó kijelentései pedig olyan za- 
varosak és ellentmondók voltak, hogy azokra nem támaszkodhattam. 

A tőlem és a munkásoktól — az anyag széthordásakor — kiszedett 

nagyobb kövületek, valamint az ezek belsejéből kikerült mikroszkóposak- 

ból 1 algának és néhány ostracoda teknőn kívül, 32 foraminiferának, 

1 bryozoumnak, 23 lamellibranchiatának, 2 scaphopodának, és 43 gas- 

teropodának, összesen 102 fajnak előfordulását sikerült megállapítanom. 

A fajok a következők: 

1. Miliolina seminulum L. sp. Egy héj. — 2. Miliolina triangu- 

laris dORB. sp. Tizenegy héj közül csak egynéllátható a kétfelé hasí- 

tott fog. — 3. Miliolina gibba dORB. sp. Úgy a Triloculina gibba 

dORB., valamint a Triloculina austriaca d"ÖRB. alakjával bíró öt pél- 

dány. — 4. Miliolina consobrina d"ORB. sp. Tizenöt héj. — 5. Miliolina 
decipiens Pss. sp. A grinzingi agyagból ismertettnél kevéssel karcsúbb 

jelű lap. Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. 

Budapest, 1902. — FRANZ SCHAFARZIK Dr.: Die Umgebung von Budapest und Szt.- 

Endre, Blatt Zone 15./Col. XX. Erlüuterungen zur geologischen Specialkarte der 

ungarischen Krone. Budapest, 1904. i 
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két héj. — 6. Miliolina lucida KARR. sp. Kostejről leírt eme faj héjai- 

val teljesen egyező két példány. — 7. Miliolina apposita FRszw. Tíz 

példány. — 8. Miliolina peregrina dORB. var. edentula FRwzws. Tizen- 

kilene héj. — 9. Miliolina sp. A wingueloculina paüperata d ORB. 

alakjával bíró négy héj. A teljes azonosság azonban nem volt eldönthető, 

mivel valamennyi példánynak nyilása sérült. - -- 10. Miliolina sp. A. (Juin- 

gueloculina praelonga EGG.-hez hasonlít, de végérvényesen nem volt 
meghatározható, mert a nyílás foga le van törve. — 11. Miliolina sp. 

A Miliolina insignis BRapy alakját és díszítését hordó héj, de melynek 

teljes azonosítását gátolja a fog hiánya. — 12. Miliolina sp. A nyílás 

hiányos volta folytán nem azonosítható a (uingueloculina Rákosiensis 

FRuazw. fajjal, bár alakja erre vall. — 13. Articulina sp. Hét héj. — 

14. Peneroplis planatus Fricarr k MoLzrn sp. Egy sérült példány. — 

15. Alveolina melo FicHrL k Monn sp. Tizenöt, többé-kevésbbé kopott 

fölületű héj. — 16. Polymorphina gibba d"ORB. sp. A typusos alak 
mellett előfordulnak a Polymorphina gibba dORB. var. orbicularis 

KaRR.-hez közel állók is. A talált példányok száma negyvenegy. — 

17. Polymorphina gibba dORB. var. pgyrula EGG. Huszonhárom héj. — 
18. Polymorphina gibbai dORB. var. ovoidea EGG. Két példány. — 
19. Polymorphina sororia Rss. Egy héj. — 20. Polymorphina costata 

EGG. Az alak tekintetében változó hét példány. Egyesek nyúltabbak, 

mások gömbölyűebbek a Hausbachról leírt héjnál. — 21. Polymorphina 

striata EGG. Három példány. — 22. Polymorphina fracta BoRw sp. Ezt 

a KARRER-től Kostej-ről Polymorphina tenera néven leirt fajt két héj 

képviseli. — 23. Polymorphina ornata KARR. Egy példány. — Discor- 

bina planorbis dORB. sp. Kilencven héj. — 25. fotalia Beccarti L. 

sp. A fauna leggyakoribb alakja, nem kevesebb mint 351 ide tartozó 

héjat számoltam. Példányaimnál az alsó és fölső oldal magassági vi- 

szonya tág határok között változik; legnagyobb részénél az elsőnek 

magassága a másodikáét túlszárnyalja, ritkább az ellenkező eset; végül 

néhánynál a két oldal magassága alig különbözik egymástól. A héj alsó 

oldalán észlelhető gombalakú callosus köldök nagyságában is különb- 

ségek tapasztalhatók, néha ugyanis ez nagyon kicsi, máskor pedig tete- 

mes nagy, úgy hogy néha a héj átmérőjének harmadrészét teszi. Végre 

a kamraválasztó falak szerkezetében is észlelünk az egyes héjakon oly 

különbségeket, milyeneket REvss a wieliczkai sóképződményekben talált 

héjak ismertetésénél fölsorol. A legnagyobb példányoknál az átmérő alig 

1 mm. 26. Nonionina communis dORB. Azzal az alakváltozattal egye- 

zik, melyet EGGER az ortenburgi rétegekből, mint e fajnak kerekféleségét 

írja le. — 27. Nonionina perforata dORB. Öt példány. — 28. Polysto- 
mella crispa L. sp. Kilencvenegy héj. — 29. Polystomella macrella 

FicusTL € MoLL sp. A száznegyvenkilene héjnak oldala többé-kevésbbé 
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domború. — 30. Folyslomella flexuwosa d"ORB. A tizenhét példány közül 

néhánynakalig van köldökkorongja. — 31. Polystomella Haueri $ORg. 
Kerekhátú példányom a d"ORBiGwYy-től ismertetett alaktól csakis az utolsó 

kanyarulaton föllépő nagyobb számú kamrában tér el. — 32. Polysto- 

mella Ungeriana Rss. Öt példány. 

33. Cupularia sp. Valószínűleg a steinabrunni és nussdorfi lajta- 

mészben, valamint a badeni tályagban honos Guwpularia Haidingeri 

Rss.-nak töredéke. A végleges eldöntésre azonban gátlólag hat a darab 

felső részének kopott volta. 

34. Osfrea digitalina Dus. Három teknő. — 35. Pecten (Flabelli- 

perclen) Besseri Awpgz. A teknő 33 mm. hosszú és 31 mm. széles, — 
36. Modiola discors L. A teknő nem egészen 1 mm. hosszú 0-5 mm. 

szélesség mellett. -— 37. Arca (Anadara) diluvii L. Négy ép teknő és 

még legalább ugyanannyinak töredéke. Az előbbiek közül az egyik teknő 

a var. pertrans-versa Sacco-val egyező. A legnagyobb teknő 28 mm. 

hosszú és 20 mm. széles, ennek ellenében a legkisebbnek a megfelelő 

két mérete csak 3 és 2 mm. — 38. Fectunculus (Axinaea) pilósus L. 

A teknő 22 mm. hosszú és 20 mm. széles. — 39. Astarte triangularis 

Mowr. Egy ép és égy kissé sérült teknő; az első 2-5 mm hosszú és 

2 mm.-nél valamivel szélesebb. — 40. [frycina (Kellia) Letochai M. 

HöRrs. A három teknő közül a legnagyobbnak hossza 4, szélessége 

2:5 mm.; a legkisebbnek a megfelelő méretei 1-2, illetve 0-8 mm. — 

41. Spamiodon nitidus Rss. Egy teljes héj, egy ép teknő és egynek 

töredéke. A teknő hossza és szélessége egyaránt 1 mm. — 42. Lucinda 

(Megaxminus) multilamellata Desm. Három teknő. A legnagyobb 27 mm. 

hosszú és 25 mm. széles, a legkisebb 4 mm. hosszú és 3-8 mm. szé- 

les. — 43. Lucina (Megaxinus) incrassata DuBors. A fauna nagyobb 

alakjai között a leggyakoribb. A negyvenhét teljes teknő közül a leg- 

nagyobb 51 mm. hosszú és 44 mm. széles, míg a legkisebb megfelelő 

adatai 19 és 12 mm. — 44. Lucina (Linga) columbella Lamk. Hat ép 

teknő és négynek a töredékei. A legnagyobb teknő 17 mm. hosszú és 

18 mm. széles; a legkisebbnek hossza és szélessége egyaránt 14"5 mm. — 

45. Iucina (Loripes) Dujardini DEsm. A többé-kevésbbé ép tizennyole 

teknő közül a legnagyobb 6 mm. hosszúság mellett 5-5 mm. széles, 

míg a legkisebb 1-2 mm. hosszú és 1 mm. széles. — 46. Lucina (Lo- 

ripes) dentata Basr. A nagyobb teknő 9 mm. hosszú és 8 mm. széles, 

a jóval kisebbnek megfelelő méretei 3 és 2-5 mm. — 47. Lucina (Di- 

varicella) ornala AGass. Nyolc teknő, melyek közül a legnagyobb 14, a 

legkisebb 5 mm. úgy a hossz, mint a szélesség irányában. — 48. (/ar- 
dium sp. Közelebbről meg nem határozható két töredék. — 49. Tapes 

(Callistotapes) vetula, BRowsxs. Egy teljes 4-5 mm. hosszú és 3-5 mm. 

széles teknő és egy ugyanolyan nagyból a felső záró rész. — 50. Vénus 
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(Amiantis) umbonaria Lam. Egy teknő vastag zárós pereme. — 51. Venus 

(Amiantis) sp. Töredékünknek biztosan csak a neme határozható meg. — 

52. GCGyiherea (Gallista) Pedemontana Aa. Egy teljes teknő és leg- 

alább más háromnak töredékei. Az előbbi 94 mm. hosszú és 79 mm. 

széles. — 53. Dosinia Aduansoni Punic. Az öt teknő között a legnagyobb 

2 mm. hosszú és ugyanolyan széles. — 54. Tellina sp. Egy kicsi, az 

Arcopagiu alnem jellegeivel biró teknő és egy nagyobbnak a zárrésze. — 

55. Jrvilia pusillu PH. Egy 2 mm. hosszú és 172 mm. széles teknő 

és egy nagyobbnak a töredéke. — 56. Thvacia papyracead Porr. A teknő 

hátsó része sérült. 

57. Dentalium (Antale) entalis LIssé. Két töredék. — 58. Denta- 
ltium (Entalis) badenensis PaRrscn. Egy héj felső vége. 

59. Adeorbis sp. Az Adeorbis Woodi M. HöRx.-től alakunk abban 

különbözik, hogy a köldök callosus képződménynyel teljesen födött. 

A példány legnagyobb átmérője 1 mm. — 60. Monodonta (Colliculus) 
angulata ErcHw. Négy különböző nagy, sérült példány. — 61. Nerita 

(Puperita) pictu FéR. A huszonhat példány különböző nagy. Mig a leg- 

kisebb magassága 1 mm. és hossza 1-2 mim., addig a legnagyobbnál 

a méretek 4, illetve 4-5 mm.-t tesznek ki. A héjak fölületét díszítő 

rajzok minden egyénnél úgyszólva változnak. — 62. Nerita (Smaragdia) 

expansa Rss. A héjnak a jobb oldali ajaka le van törve. — 63. Turri- 

tella (Archimediella) Archimedis BRona. Egy héjnak a hegye öt kanya- 

rulattal. Ezek fiatalabbjain a HöRwEs M.-től különösen hangsúlyozott 

jelleg — a két igen erős, egymástól távol álló spirális él — látható. — 

64. Caecum trachea Mowxr. Két héj és ötnek töredéke. — 65. (alyptraed 

ehinensis L. var. parvula Micnrr. 2 mm. széles fiatal héj. — 66. Na- 

tica millepunctata Lam. Közel 4 mm. magas és ugyanolyan széles pél- 

dány. — 67. Natica (Naticina) helicinc BRocc. A legnagyobb 18 mm. 

magas és 15 mm. széles példány nyílásának külső ajaka kissé sérült. 

Van azonkívül még egy teljes héj és háromnak a töredéke. Az első a 

nyúltabb formájú, a többi a zömökebb alakúakból való. — 68. Naticu 

(Naticina) pulchella Risso var. astensis Sacco. A héj 25 mm. magas és 

3 mm. széles. — 69. Natica (Nevertina) Josephina Risso. Igen kicsi héj- 

nak jól meghatározható töredéke. — 70. Paludina (Nodulus) Sehwartzi 

M. HöRkx. Alig 0-5 mm. magas példány. — 71. Paludina (Cingulina) 

immutata FRFrDp. 1 mm.-nél alig valamivel magasabb példány. — 72. Hy- 

drobia (Saccota) escoffierae TouRw. Két, kissé sérült héj. — 73. HRissod 

(Alaba) costellatu GnRar. Három kicsi, sérült héj. — 74. Rissoina (Zebina) 

volaterrana de SrEr. Két sérült héj. — 75. Lacuna (Epheria) Baste- 

rotina BRONN. Két kicsi sérült példány. — 76. Turbonilla ceostellata 

Gnar. Töredék négy kanyarulattal. —- 77. Turbonilla (Sulcoturbonilla) 

turricula Eicuw. Egy héjnek hegye négy kanyarulattal. — 78. Turbo- 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 11 
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nilla sp. Töredék az embryonalis és ezt követő két kanyarulattal. Utób- 
biak ferdén álló, igen finom, egymáshoz közel álló bordákat hordának. — 

79. Chemnitzia (Sandbergeria) perpusilla GRar. A nyole héj közül a 
legtökéletesebb csak 2-5 mm. hosszú és 1 mm. széles, a többi mind 

jóval kisebb. A hosszirányban terjedő bordák erőssége az egyének sze- 

rint változik. — 80. (CGhemnitzia (Pseudochemnitzia) striata M. Hönx. 

Töredék. — 81. (erithium sp. A (7. vulgatum BRuGc. alakkörébe tartozó 

héj. — 82. (erithium (Plychocerithium) Bronni PaRrsom. Töredék hat 

kanyarulattal egy héj kezdőrészéből. — 83. (-erithium (Bittium) spina 

PaRrson. Kilenc apró héjnak töredéke. — 84. GCerithium (Biltium) 
scubrum Onrvi. A faj jól meghatározható töredékkel van képviselve. — 

85. (erilhium (Clava) bidentata (DErn.) GRar. A jobb ajakig majdnem 

tökéletes két héj és kettőnek töredékei. — 86. (erithium (Pirenella) 

nodosa-plicatum M. HöRrx. Töredék öt kanyarulattal. — 87. Geritlium 

(Pirenella) Gamlitzense His. Nyolc töredék. A kanyarulatok alsó szélét 

határoló szemcsék valamivel nagyobbak a fölső végen lévőknél. — 88. (/e- 

rithium (Pirella) biguadratum His. Egy töredék. — 89. CGerithium 

(Tiarapirenella) moravicum M. HöRx. Egy 21 mm. magas és 8 mm. 

széles teljes és egy a nyílásának jobb oldali ajakát veszített, valamivel 

kisebb példány. — 90. Buccinum (Hima) siíyriacum Aursa. A héj öt 

kanyarulatú. Szélessége 1, magassága 2 mm. — 91. Buccinum (Niotha) 

Schönni R. Hönrx. k Aurwc. A példány 9 mm. magas és 6 mm. széles. — 
92. Voluta ( Volutilithes) rarispina LAME. Egy majdnem teljes példány 

41 mm. hosszú és 28 mm. széles; azonkívül van még egy kisebb és 

egy nagyobb héjnak töredéke. — 93. Ancillaria glamdiformis Lam. Két 

teljes héj és kettőnek töredéke. Valamennyi a hegyesebb változatból 

való. A teljes példányok kisebbike 26-5 mm. hosszú és 16 mm. széles, 

a nagyobb megfelelő méretei 36 és 24 mm. — 94. Terebra (Acus) fus- 

cata BRocc. Nyolc töredék közül négy a karcsúbb, négy pedig a hasa- 

sabb formájú közül való. — 95. Pleurotoma ((€lavatula) Vindobonensis 

PaRrscH. Példányunk igen kicsi, a mennyiben 6 mm. szélesség mellett 

csak 15 mm. magas. — 96. Pleurotoma (Drillia) pustulata BRocc. var. 

A héj nagysága és felületi kialakulása megfelel ama pötzleinsdorfi pél- 

dánynak, melyet R. HÖRNES és AUINGER a Bécs környéki és a magyar- 

országi harmadidőszaki rétegek kövületeit tárgyaló munkáikban a XL. 

táblán a 8. ábraként lerajzoltattak. — 97. (onus (Lithoconus) Mercati 

BRocc. A két héj gyengén kiemelkedő spirájú. A nagyobb példány 71 mm. 

hossz mellett 48 mm. széles ; a kisebbnek hossza 60, szélessége 39 mm. — 

98. Conus (Ghelyconus) fuscocingulatus BRoNwx. A héj a széles terme- 

tűekből való, a mennyiben 16 mm. szélesség mellett, hosszúsága csak 

26 mm. — 99. Ringicula buccineau DEsm. Három héjnak töredékét ta- 
láltam, az erősen megvastagodott külső ajakkal. Az egyik darab felüle- 
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tén harántirányú vonalozás tapasztalható. — 100. Bulla (Tornatina) 

Lajonkaireana Basr. A három, majdnem teljes héj közül a legnagyobb 

15 mm. magas és 077 mm. széles. Egy jóval nagyobb töredék is van. — 

101. Bulla (Bullinella) ecylindracea PENN. var. convulata BRocc. A pél- 
dány alig 2 mm. magas és 1 mm. széles. — 103. Dactylopora mioce- 

nica KARR. 

Az előbbiekben ismertetett alakokból az összfauna jellegére meg- 

állapíthatjuk, hogy azt a sekély vizi és part közeli helyeket kedvelő 

foraminiferák és molluszkumok határozzák meg. 

A faunának sajátságaként kiemelendő a gastropodák, foraminife- 

rák és lamellibranchiáták gazdag faj száma viszonyítva a bryozoák és 

scaphopodákéhoz, továbbá, hogy egyes nemek nagy fajszámmal szere- 

pelnek, így a miliolinák 8-cal, a polymorphinák 8-cal, a polystomellák 

5-tel, a lucinák 6-tal, a naticák 4-gyel és végül a cerithiumok 8 fajjal. 

Ha továbbá a fauna alakjainak egyedszámát tekintjük, föltünik 

egyes fajoknak nagy számban való előfordulása, így igen gyakoriak a 

foraminiferák között a Rotalia Beccaria, a Polystomeila crispa és ma- 
cella, a Discorbina planorbis, a Polymorphina gibba és annak pyrula 
varietása, a molluszkák között a Lucina incrassata és Nerita picta, nem 

különben a Lucina Dujardini, columbella és ornata, a Cerithium spinda, 

Arca diluwvti, (hemmitzia perpusilla, Terebra fuscata és a (iaecum 
trachea, míg a többi faj csak 1—3 példányban szerepel. 

Kelt Budapesten, 1910 januárius hó 20-án. 

KÖVÜLETES KÖZÉP-MIOCÉN DÉVA HATÁRÁBAN, 

Irta GAÁL IsSTvÁN dr. 

(A 7. ábrával.) 

Minthogy csak igen rövid idővel ezelőtt foglalkoztam e helyütt a 

Déva vidéki terciér sóval, s ezzel kapcsolatban akkor az erre vonat- 

kozó irodalmat részletesen fölsoroltam, illetve méltattam, legyen szabad 

itt — főként a rövidségre való tekintettel — az irodalomra történő, lehető 

gyér hivatkozás mellett csak nehány szóval beszámolnom a dévai har- 

madidőszaki képződményekben végzett újabb kutatásaim eredményéről. 

Mint föntebb idézett munkámban kimutattam, PaRrscH, illetve 

1 A marosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva melletti előfordulásáról. Föld- 

tani Közlöny 1909; 6—9. füzet, 319—336. oldalakon. 

[6 Hai 



164 GAÁL ISTVÁN 

HAUER és SrTACHE óta csak Nopcsa báró jelezte, hogy Déva környékén, 

főkép pedig a Maros árterének altalajában megvannak a közép-miocén 

képződmények. Rajtuk kívül csak Pánry dr. sA Marosvölgy jobb oldalá- 

nak geológiai alkotása Algyógy környékéns című cikkében! levő ada- 

tokra akarok itt utalni. Igaz ugyan. hogy PáÁurv dr. a harói szénsavas 

forrás és kéméndi völgy közt keskenyen elnyúló mediterrán gipszes 

agyagszalagnak az Érceshegység neogénjéhez való tartozását mondotta 

valószínűbbnek a Maros-, illetve hátszegi-medence tipusával szemben, a 

harói sósforrás ismeretével azonban könnyű volt kimutatnom,? hogy az 

említett gipszes agyagot a dévai öböl északi szárnyán képződött üledék 

foszlányának kell tekintenünk. 

Erre az adatra most azért is tértem ki kissé bővebben, mert Dévá- 

hoz ez a miocén kibuvás esik legközelebb. S jólehet kövületet sem 

PárrY dr. nem említ belőle, sem pedig nekem nem sikerült benne talál- 

nom, (én különben is csak futólag tekinthettem meg) — a harói sós- 

forrásra való tekintettel egészen bizonyosra vehetjük közép-miocén 

korát. 

Ilykorú kövületek tekintetében főkép a Dévától 4 km.-re D-re 

fekvő Árki község Medve árkától (a térképen Par. Urzului) vártam ered- 

ményt, annál inkább, mert Nopcsa báró, mint lelethelyet meg is jelöli. 

Úgy látszik azonban, hogy a föltárást azóta nagyobb tömegű szarmata 

és jelenkori képződmény letakarta, mert szorgos keresés dacára sem 

tudtam a lelethelyre ráakadni. Az 1909 nyár elején végre sikerült 

magában Déva határában meglelnem a kövületes közép-miocén kibuvá- 

sát. A dévai lelőhely a Gerstenbrein T.-féle andezit kőbánya déli tövé- 

nél elhaladó Bezsáni-árok talpához közel, az említett kőbánya tőszom- 

szédságában van. Miután a kőfejtő közelsége miatt könnyen megeshe- 

tik, hogy a kőtörmelék rövid időn belül elfödi a föltárást, tanácsosnak 

véltem az alábbi rajzban megörökíteni. 

A mint a vázlatból kitünik, a föltáráshoz képest csak igen kis 

darabon búvik ki a középmiocén. Legfölsőbb rétege nem is volt valami 

biztató az eredmény tekintetében, mert szinte az egészet már másodla- 

gos fekvőhelyen lévőnek sejttette, beljebb haladva azonban meg kellett 

győződnöm, hogy helytálló réteggel van dolgunk. Igaz, hogy a közvet- 

len közelben történt andezit erupciónak utólagosan zavaró hatása, illetve 

bizonyos töredezettség határozottan észrevehető. Az üledék anyaga tipu- 

sos mezőségi tályag; minden durvább alkotórész nélkül való. Sósavval 

pezseg. Szerves maradványok gyakoriak benne. S míg a szenesedett nö- 

1 Földt. Közl. XXXVII. köt. Budapest, 1907. p. 458—481. 

2 GAÁL I. dr.: Közép-miocénkorú sótelep foszlányai Hunyad megyében LEBEBYS 

és Kohászati Lapok. XLII. évf. II. k.) Budapest, 1909. 
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vényi törmeléket csak általánosságban említem, a gyűjtött molluszkum 

faunát legyen szabad itt fölsorolnom. 

Eddig a következő fajokat ismerem innen: 

Ostrea cochlear Ponr. (gyakori); Ostrea digitalnia Due. (gyakori) ; 
Arca diluwii Lam; Cardium turonicum May. (gyakori); Cardium sp. 

(hians ? BRocc.); Lucina columbella Lam. (gyakori); Lucina incrassata 

Dus.; Corbula gibba Onrvi. (gyakor); Cytiheraea 8sp.; Pecten cristatus 

BRowxx. Pectunculus sp. (pilosus? Lam.; Venus cincta GMEL.; Nucula 

Mayeri M. HoERw.; Turritella subangulata BRocc. (ritka); Turritella 

turris BaAsr. (ritka); Buccinum sp.; Trochus ef. patulus BRocc.: Natica 

helicina BRocc. (ritka). 

7. ábra. A Pietrosza kőbánya szelvénye. 
a 

1. Középmiocén szürke agyag; 2. alsószarmata sárgahomok és agyag; 3. amfibolos 

andezit ; 4. andezitbreccsa ; 5. andezittutás homok ; 6. középszarmata durva homok ; 

7. gorc. A—B a Bezsáni patak szintje; r—vy iparvasut. 

Az eddig kimutatható faunában tehát a lamellibranchiatak csak- 

nem háromszoros túlsúlyban vannak a glosszoforakkal szemben. Ez a 

túlsúly pedig még határozottabbá válik azzal, hogy a kagylók egyed 

szám tekintetében is jóval számosabbak. Eddig főként az ostreák, cor- 

bula, lucina, és eytherea fajok mutatkoztak igen gyakoriaknak, míg a 

csigák szinte ritkaságoknak mondhatók. A példányok legnagyobb része 

töredezett, héjuk azonban friss: csak igen kevéssé mállott vagy kop- 

tatott. Előfordulnak teljes (két teknős) példányok is. A faciest tekintve 

a fauna úgy jellemezhető, mint az T. Rórn K. rekettyefalvi munkájában ! 

olvashatjuk: v. . . az ostreák kivételével leginkább vékonyabb héjú és 

1 A Rekettyefalva (Hunyadmegye) melletti felső mediterrán korszaki rétegek 

(Földt. Közl. 1909.) p. 158—164. 
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kis alakok, vagy nagyobb fajoknak kisebb példányai, mint az iszapos 

fenék lakói és így az agyagos facies kövületei." A mikrofaunáról ez 

alkalommal csak annyit, hogy a foraminiferak általában igen gyakoriak 

a dévai közép-miocén agyagban. A nemek közül a cristellaria látszik 

legközönségesebbnek. 

Rövid jelentésemből is kitünik tehát, hogy a marosvölgyi mező- 

ségi rétegek kövületekkel is igazolhatók. A kövült fajok száma szorgal- 

mas gyűjtéssel könnyen lesz az eddigiek háromszorosára vagy négy- 

szeresére növelhető, s így Déva is helyet kérhet az erdélyrészi miocén 

lelethelyek oly jól ismert sorozatában. 

Kelt Déván, 1910 februárius hó 10-én. 

ÚJABB ADATOK A VAMPYLZRA BANATICA (PARTSCH) RM, 
PLEISZTOCÉN KORÚ ELTERJEDÉSÉHEZ, 

Irta: GAÁL ISTVÁN dr. 

Meg kell vallanom, hogy KoRmos TivapaR dr. : cCampylea banatica 

(Partsch) Rm. és Melanella Holandri Fér. a Magyarbirodalom pleisztocén 

formájában ! című cikkének a (7. -banatica-ra vonatkozó megjegyzései 

jó magamat nem győztek meg a felől, hogy a Miriszlónál gyűjtött pél- 

dányok alapján ennek a fajnak pleisztocén korú szereplése kétségtelenül 

meglenne állapítható. KoRmos dr. úrnak erre vonatkozólag jóformán 

csak annyi a bizonyítéka, hogy a példányok, amelyek ekétségtelenül igen 

fiatal rétegekből származhatnak, megtartásuk után itélve időseb- 

beknek látszottak.; Nem feledkezem meg arról, hogy a miriszlói 

magaslat löszéből gyűjtött (7. banatica töredékre támaszkodik a bizonyí- 

tás. De hogyha nem is kételkedünk abban — a mire nincs is okunk — 

hogy ez a töredék biztosan felismerhető s gyűjtés közben a gyüjtő? 

megfelelő gondossággal különítette el a lelőhely 5—6 rétegének formá- 

ját, ismétlem : egyetlen töredék alapján új megállapításoknak alig lehet 

kellő nyomatékot adni. Hunyadmegyében folytatott kutatásaim az 1909. 

ősz elején ebben a kérdésben is érdekes eredménnyel jártak. Megfordul- 

tam ugyanis Bánpatak és Gyertyános mésztufa-kőfejtőiben, melyekre egy 

innen származó emlős állkapocs hívta föl figyelmemet. Az említett két 

1 Völdt. Közl. XXXIX. köt. Bpest, 1909 p. 144—149. 

2 Miriszlón ugyanis Pávay Vajna Ferenc tanárjelölt gyűjtötte a Kormos dr.-tól 

onnan leírt molluszkumokat. 
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község területe Párnry MóR dr. főgeológus fölvételi terepébe esett s így 

az ő közleményei" már előre is tájékoztathattak az itteni édesvízi mészkő 

korát és települési viszonyait illetőleg. 

S miután ezek a kérdések itt kiváló fontosságuak, néhány szóval 
ki kell térnem arra is, hogy Párrv dr. e tárgyról írt legutóbbi közle- 

ményében így nyilatkozik: sA mésztufának egy része, minthogy jelen- 

leg is ülepedik le a forrásokból, kétségtelenül a/luviális. Hogy legidősebb 

része mely korba tartozik, vagyis mikor képződtek e szénsavas források, 

eldönteni alig lehet. Valószinű, hogy keletkezésük visszanyulik 

még a harmadkorba.v? 

A bánpataki és gyertyánosi mésztufát illetőleg a helyszinén több 

izben szerzett tapasztalataim alapján úgy kell vélekednem, hogy egész 

bátran megmaradhatunk PáÁnrx dr. előbbi munkájában (A Csetrás-hegy- 
ség nyugati és déli széle. p. 112—113.) jelzett állásponton, azaz: 

helyezzük ezt a forrás-képződményt kizárólag a kvartérbe. Erre nézve 

szinte magában véve is elegendő az a tény, hogy a Bánpatak és Gyer- 

tyános közt elterülő alacsony kis plató mésztufájának fekvője az a 
diluviális terrasz-kavics, illetve agyag, amely a Maros-völgyét átlag 

20—30 m. viszonylagos magasságban csaknem végig kiséri. S hogyha 

ennek alapján a tufa ezen részére ó-alluviális kort állapítunk meg — 

a mi legalább is nagyon valószinű —- ennek a képződménynek leg- 

mélyebb rétegeit becslés alapján is alig lehetne pleisztocénnél régibb 

korúnak nyilvánítani. 

De nem is kell csupán becslésre szoritkoznunk. A gyertyánosi 

kőfejtők legalsóbbikában, (a falutól egy-két száz lépésnyire ÉNy.-ra), 

hzematit-pikkelyes, igen szilárd mésztufában a munkások elég gyakran 

akadnak emlősök maradványaira. A nyolc méteres föltárásnak különösen 

legalsóbb szintjében fordulnak elő az emlős csontok, szárazföldi 

csigafajok héjaival egyetemben, mig a felsőbb rétegek teljesen 

meddők. 

Közvetítésemmel a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 

dévai múzeuma szerezte meg az innen kikerült csontok egy részét. 

BupisszkY KÁRoLYy úr kérésemre szives volt ezeket előzetesen meghatá- 

rozni, illetve meghatározásaimat revideálni, a miért neki ez úton is 

hálás köszönetet mondok. 

Ime a kis sorozat: 1. Ursus sp. (aff. ornatus) Braxsv. — 2. Ele- 

phas primigenius Btze. (tibia.) — 3. Elephas primigenius BLB. (ulna.) — 

4. Cervus BD2 7 DS BOS sp. 

1 A Csetrás-hegység nyugati és déli széle. (A m. kir. földt. int. évi jelentése 

1906-ról) Bpest, 1907. Ugyancsak tőle: A Marosvölgy jobb oldalának geológiai 

alkotása Algyógy környékén. (Földt. Közl. XXXVII. köt.) Bpest, 1907. 

2 PáLrFY MóR dr.: A Marosvölgy jobb oldalának geológiai alkotása. p. 480 . 
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Ugyancsak a gyertyánosi kőbányák valamelyikéből (de pontosabban 

a lelőhely ma már meg nem határozható!) származik: 6. fguus cabal- 

lus L. foss. (a felső állkapocs mindkét zápfog sora) és a 7. Viverra? sp. 

A teljesség kedvéért talán felsorolható egy 8. Ursus spelaeus L. 
teljes mellső lábfeje is, amelyet csak leirás után említek ily néven.! 

S hogyha itt hozzáveszem a szomszédos bánpataki kőbányából 

előkerült 9. /lephas primigemius BLB. agyar töredéket, melyet már PÁLFY 

is említ s a helyszinén magam is láttam, Gyertyános vidékének pleisz- 

tocén emlős faunája annyira figyelemre méltónak látszik, hogy szinte 

kihívja a további, beható kutatásokat és részletes tanulmányozást.? 

Alkalomadtán esetleg még magam is visszatérek reá. 

A fölsorolt emlős maradványokkal egy szintben, természetesen 

sokkal gyakrabban fordulnak elő terresztris csigák is. A számba vehető 

egyed szám mellett szinte feltünő, hogy mindössze is csak a következő 

három fajt sikerült eddig begyűjtenem : 

1. Helix lutescens Rm. — 2. Dorcasia fruticum Münn. — 3. Cam- 
pylea banatica Rum. 

Ezek közül a /. lutescens a legközönségesebb, melyből mintegy 

50 példányt gyűjtöttem, míg a Dorcasia fruticrum eddig csak egy pél- 

dányban került elő. 

Különösebb érdeklődésünkre tehát csak a (. banatica tarthat szá- 
mot, amelyből három példány van birtokomban. Valamennyi csak kőbél, 

ebben a formában azonban tökéletesnek mondható s fajilag kétségtelenül 

meghatározható. Néhány — határozottan erre a fajra valló — benyomat 

hozzászámításával úgy látszik, hogy a (. banatica — valamint Miriszló 

környékén — úgy Gyertyános táján is s így tehát a Maros egész erdélyi 

szakaszán közönséges alakja volt a pleisztocén korú faunának. 

Mert a gyertyánosi lelet után tovább valóban nem lehet okom 

kétkedni az iránt, hogy a miriszlói alluviumban talált számos (/. band- 

tica héj a környék diluviális rétegeiből került oda. Mert hiszen a gyer- 

1 Az értelmes kőfaragó eléggé részletesen le tudta rajzolni a szóban levő medve- 

mancsot, amelyet hat év előtt a Hunyadvm.-i Tört. és Rég. Társ. akkori múzeum- 

igazgatójának nyolc koronáért eladott. A m! zeumban jelenleg e darab megtalálása 

alig remélhető, viszont azonban ezen a vidéken szinte közkézen forognak a barlangi 

medve szemfogai s így e faj alig hiányozhatik a gyertyánosi tufából. 

2 Ezen a helyen talán nem lesz érdektelen fölemlítenem, hogy négy kőfaragó 

egybehangzó állítása szerint két év előtt egy teljes ember-csontvázat találtak a tufá- 

ban. Miután azonban az embercsont — vélekedésük szerint — amúgy is a leg- 

közönségesebb, nem tartották érdemesnek belőle valamit megőrizni. És 

Megjegyzem végül, hogy alig néhány nappal legutóbbi ottlétem előtt is elő- 

került egy teljes koponya (állítóiag ló !), amelyet azonban nem tartottak érdemesnek 

megmenteni, miután a tömb, melybe szorosan be volt ágyazva, szükséges és igen 

alkalmas volt a megmunkálásra. ú 
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tyánosi mésztufa egyrészt kétségtelenül e faj pleisztocén korát és gya- 

koriságát bizonyítja, másrészt pedig a szóban levő terület recens fau- 

nájából negativus bizonyítékot is nyerünk, mert itt — legalább Gyer- 

tyános környékére nézve úgy tapasztaltam, hogy — ma már ritkaság 

számba megy ez a faj." 

A kétségtelenül pleisztocén korú gyertyánosi C. banaticra példányo- 

kon kívül — függelékképpen — megemlítem azt az egyetlen példányt 

is, melyet egyik tanítványom — egy tanulmányi kirándulás alkalmával — 

Várhely (hajdani Sarmisegethuza) közelében talált. Megtartási állapota 

után itélve ugyanis legalább subfosszilisnek kell tartanom ezt a példányt 

de ha tekintetbe vesszük, hogy a hátszegi medence egész területén, 

különösen pedig ennek szélein és folyói mentén figyelemre méltó pleisz- 

tocén képződményekkel találkozunk, (Várhely pedig ebből a szempont- 

ból igen kedvező fekvésű) nagy valószinüséggel mondhatjuk, hogy ez a 

C. banatica példány is pleisztocén korú. 

Kelt Déván, 1910 februárius hó 20-án. 

A VALVATA ANTIOUA SOW. A MAGYAR FAUNÁBAN. 

(Válaszúl KoRmos TivADpAR dr. úr megjegyzésére.) 

Irta: GAÁL ISTVÁN dr. 

A- Földtani Közlöny XXXIX. kötete 11—12 füzetének 540—541. olda- 

lain Kokgmos dr. tisztelt barátom a dévai terciér sósagyagról írt értekezésemnek 

azt a pontját kifogásolja, amelyben a Valvata amtigua Sow.-t hazánkra 

nézve újnak jelzem, s bizonyítani igyekszik, hogy a dévai lelet csorrendben 

a harmadik,. 

Legyen szabad mindjárt előljáróban megjegyeznem, hogy soraimnak 

általában nem a sorrend megvitatása a céljok; s már itt is kijelenthetem: 

hogy ilyen s ehhez hasonló esetekben bármikor is készségesen lemondok 

elsőbbségi jogomról, még akkor is, hogyha kétségtelenűl megilletne, mert 

ennek különösebb jelentőséget amúgy sem tudok tulajdonítani. Tehát nem is 

a magam álláspontjára helyezkedve szólok akkor, amikor — válaszkép — 

kissé mégis foglalkozom az ügygyel. KoRmos dr. úrnak cA fejérmegyei 

Sárrét geologiai multja és jelenes (1909) című értekezését — mint 

máig is csupán különlenyomatban létezőt még akkor sem lettem volna 

1 Két-három tanítványomat minden évben csiga gyűjtéssel szoktam megbízni 

s annak dacára, hogy ilyformán tekintélyes anyag gyűlik össze, eddig csak két 

példány recens C. banatica került a gyűjteménybe. 
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köteles tudomásul venni, ha ez cikkem megírásakor (1908 november hó) már 
kezeim közt lehetett volna. Természetes azonban, hogy erre a merev állás- 

pontra semmi esetre sem helyezkedtem volna; így is azonban annyi tény, 

hogy KoRmos dr. úrnak erre a dolgozatára alapított elsőbbségi igénye teljesen 

alaptalan, annál is inkább, mert 1908 december 3-án tartott előadásom alkal- 

mával, amikor a V. antigua-t is érintettem, hallgatóim közt tisztelhettem. 

Ilyformán tehát még ha jogosnak is ösmerem el az 1905. évi cikkének elsőbb- 

ségét, azt a bizonyos csorrendo-et minden esetre helyesbíthetném. 

Ebben az irányban azonban nem is volt más célom, mint annak kimu- 

tatása, hogy KoRmos dr. úr — aki, mint nyilvánvaló, nagy fontosságot tulaj- 

donít az ilyfajta kérdéseknek -— téved a sorrend megállapításában, illetve 

nem mérlegeli eléggé pártatlanul azt: mikor, hol és mikép megjelent mun- 

kákkal támaszthatunk jogosan elsőbbségi igényt? 

Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha már megjegyzésre méltatta 

Kokgwmos dr. úr a V. antigua-t, talán érdemes lett volna megemlíteni azt a 

körülményt, hogy míg az a Sárréten határozottan csak a pleisztocén kép- 

ződményben fordúl elő, addig Déván alluviális iszapban található, (későbbi 

munkámban ugyan éppen a V. antigua lalapján ó-alluviumnak minősí- 

tettem), s ennélfogya arra következtetni, hogy az előzőleg recenseknek minősített 

balatonedericsi példányok is valószínüleg fossziliák, egyáltalán nem lehet. Sőt 

ellenkezőleg, mind inkább nyer valószínűségben a föltevés, hogy ez a faj 

recens állapotban is előkerül vizeinkből. 

S végül: ha már ennyit megírtam, legyen szabad még azt is hozzáfűz- 

nöm, hogy zoogeografiai tekintetben alighanem egészen mindegy, hogy a 

V. antigua minő sorrendben került elő Balatonederics, Déva, illetve a fejér- 

megyei Sárrét negyedkorú képződményeiből. 

Kelt Déván, 1910 februárius hó 26-án. 

. 

SUCCIN FA SUHUHMACHERI ANDREAE ÉS LIMNOPHYSA 
DILUVIANA ANDREAE MAGYARORSZÁG PLEISZTOCÉN 

FAUNÁJÁBAN., 

Irta: KoRgmos TIvapDAaR dr. 

1875-ben MaryasovszgY JAxkaB, a m. kir. földtani intézet volt osztály- 

geológusa, somogymegyei útjában, Zákány vidékén járt, ahonnan a Magashegy 

keleti oldalán levő löszrétegekből érdekes puhatestű-faunát hozott. Ez a kis 

gyűjtemény mindezideig földolgozatlan volt, mígnem a közelmultban kezeim- 

hez került. Minthogy a fauna mindenképpen érdekes, amennyiben olyan 

alakok is vannak benne, amelyek hazai pleisztocén irodalmunkban eddigelé 

nem szerepeltek, ezt az alábbiakban röviden méltatom. 

té 
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1907-ben a deliblati Gerebene község határából közöltem! a zákányira 

sok tekintetben emlékeztető faunát, amelyben azonban a Succinea Schuhma- 

cheri ANSDREAE és a Limnophysa diluwwiana ANDREAE nem szerepeltek. A zá- 
kányi faunát a következő alakok képviselik: $1. Vitrea erystallina MÜLLn. — 

x2. Polita pura Azp. — 13 Euconulus falvus Mönn. — $4. Punctum pygmaeum 

Der. — 35. Vallonia tenwilabris A. BRauwx. — $6. Trichia hispida L. — 

7. Trichia terrena CrLEss. — 8. Arianta arbustorum alpicola FÉR. — 9. Orcula 

dolium Dee. — X10. Pupilla muscorum 1. — X11. Sphyradium columella 

Brus. — $12. Cochlicopa lubrica Münr. — 13. Pirostoma pumila 2. — 
14. Neritostoma putris L. — 15. Lucena Schuhmacheri ANDREAE. — X16. Lu- 

cena oblonga Dgp. — 317. Lucena oblonga agonostoma K. — 18. Radix 

ovata Dxp. (var?). — 19. Limnophysa diluviana ANDREAE. — 20. Fossaria 

truncatula MüLr. — 21. Tropidiscus mubilicatus Mürnn. — 22. Valvata 

eristata MÜLL. ; 

A x-gal jelzett fajokat a Deliblatról is sikerült kimutatnom. A két fauna 

összehasonlítását azért tartom érdekesnek, mert a lelőhelyek egymástól oly 

távol vannak, hogy faunájuk jellegének (ha nem is összes fajainak) egyezése 

a pleisztocén klima akkori egységes voltát bizonyítja. 

Amikor a deliblati faunát közöltem Hans MEszEL dr., a berlini porosz 

királyi földtani intézet geologusa fölkeresett soraival s ezekben arra utalt, 

hogy a gerebenci fauna teljesen egyezik a Rhein és Main folyók mentén, az 

eljegesedések tartama alatt, de azok területén kívül keletkezett homokos 

lösz faunájával. Ez a homokos lösz azonban szerinte nem aeolikus lösz, hanem 

ártéri képződés, vagyis más szóval löszanyagot tartalmazó finom iszap. Neve- 

zetes, hogy a homokos lösz faunájából a meleget és a szárazságot kedvelő 

Xerophila striata MüLznn. többnyire hiányzik. Hiányzanak MEwszEL felfogása 

szerint az erdei fajok is, amit azonban teljesen nem oszthatok, mert — leg- 

alább nálunk — olyan fajok, mint a Patula ruderata, Petasia bideus, Sphyra- 

dium columella, másutt, mint igen nedves, erdős területen nem fordulnak 

elő. Jellemző kövületei ennek a homokos lösznek a Patula ruderata, Vallo- 

nia tenuilabris, Trichia terrena, Sphyradium columella, Lucena agonostoma, 

Lucena Schuhmacheri, vagyis mind olyan alakok, amelyek azon a helyen, 

ahol mint kövületek előfordulnak, ma már nem élnek, sőt nagyobbrészt már 

végképen kihaltaknak tekinthetők. Annak idején a gerebenci faunát illetőleg 

megállapítottam, hogy az föltétlenül összemosott és vagy messzebbről származik , 

vagy pedig joggal föltehető, hogy azon a helyen a szóbanlévő faunát uragába- 

foglaló kőzet keletkezése idejében kiterjedt erdőségek voltak. MEszEL előbbi 

fölfogásommal szemben akkor azt állította, hogy a deliblati fauna helyből való 

(tehát nem messzebbről odamosott), de miután abban az időben a klima ned- 

vesebb és hidegebb volt, abban az esetben is ott élhetett, ha erdők nem is 

voltak, mert szerinte a folyómenti bozótok és gazos helyek e fajoknak elegendő 

védelmet nyújtanak. 

1 Nachrichtsblatt der deutschen Malacozool. Gesellseh. 1907. Heft 3. p. 

155—162. 
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Azt, hogy úgy a gerebenci, mint a zákányi fauna ott helyben élt az azt 

magába foglaló homokos lösz keletkezése idejében s összemosását csupán az 

időszakos esőzések eredményezték, most már magam is tisztán látom s így a 
messzebbről való odahordatás föltevése elesik. Azt azonban, hogy ezek a nagy 

nedvességet igénylő fajok még abban az időben is, amikor a hőmérséklet a 

mainál alacsonyabb s a levegő páratartalma nagyobb volt, erdővegetáció nélkül 

élhettek volna — mai életmódjukat ismerve — el nem hihetem. Az ellenben 

lehetséges, hogy ezek az erdők nem voltak nagy területekre kiterjedő őserdők, 

hanem csak erdőfoltok és galériaerdők, aminőket a folyók mentén ma is 

találunk. Egyebekben, mint azt más alkalommal kifejteni alkalmam lesz, ezek- 

nek a magyarországi löszalatti homokos löszöknek a faunája a németországi 

hasonló képződésekével tökéletesen megegyezik s bátran az ó-diluviumba, 

vagyis helyesebben az alsó-pleisztocénbe helyezhető. 

Nevezetes és a faunaelemeknek a pleisztocén korszak óta végbement 

helyváltoztatására rendkívül jellemző, hogy 1876-ban ugyancsak MATTYASOVSZKY 

Zákány környékén (a Zákány és Légrád közt húzódó dombvonulat alján) a 

mai fauna képviselőiként következő fajokat gyűjtötte: 1. [yalinia nitcus 

MicxH. — 2. Zonites verticillus FER. — 3. Fruticicola leucozona c. PFR. — 

4. Campylaea planospira Lam. — 5. Cyelostoma elegans MüLL., a melyek — 

a Hyalinia niteus-t kivéve — ma mind a horvát faunaterületre jellemzők s 

a melyek közül kettőnek (FF. leucozona, C. planospira) nálunk eddigi tudo- 

másunk szerint ez a legészakibb előfordulása." 

A S. Schuhmacheri s a L. diluviana a hazai pleisztocén irodalomban 

eddig ismertetve nem lévén, rövid jellemzésüket alább adom: 

Suecinea (Lucena) Schulmacheri ANDREAE. 

S. oblonga var. Schuhmacheri ANDREAE aDer Diluvialsand von Hangen- 

bieten im Unter-Elsass etc. Abhdlg. 2. Geol. Spezialkarte v. Elsass-Lothringen. 

Bad. IV. H. II. p. 67—69. T. II. f. 96—100. (Strassburg 1884.). 

A ház nagyobb, zömökebb, mint a 8. oblonga-é, héja vas- 

tagabb és csúcsa tompább. Méretei: magassága: 10—12 mm., szé- 

lessége: 6—7 mm. ; 

Lelőhelye: Zákány (Somogy megye) Magashegy. 

Ezt az alakot állandó bélyegei a S. oblonga-tól távoltartják. 

Limnephysa díiluviana ANDREAE. 

L. palustris var. diluviana ANDREAE, 1. c. p. 76. Tf. II. fig. 1—3, und 16. 

Ezt a fajt magasabb, karcsú alakja, nagyon kevéssé boltozott kanyaru- 

latai, sima, alig befűzött varrata a L. palustris-tól jól megkülönböztetik, oly- 

! Fruticicla leucozonát emlit PELLEGRIUS STROBEL a Balaton mellékéről (Studi 

su la Malacologia ungherese, Pavia. 1850), ez az adat azonban a JERUSGYENB való- 

színűség szerint tévedésen alapszik. 
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annyira, hogy faji önállóságra jogosultnak tartom. Alakjának jellegét legjobban 

jellemzi, ha azt mondjuk, hogy első pillantásra némileg melanopsis-ra em- 

lékeztet. Méretei : 12—16 : 5—7 mm. Lelőhelye: a zákányi Magas hegy. 

A L. diluviana-t elsőizben ! HoRusirzgy említi Magyarország pleisztocén 

faunájából, de sajnos a lelőhelyek megjelölése és leírása nélkül. 

Kelt Budapesten, 1910 januárius hó 25-én. 

DAUDEBARDIA (LIBANTIA) LANGI PFR. MAGYARORSZÁG 

PLEISZTOCÉN FAUNÁJÁBAN. 

Irta: KoRmos TiIvaADAR dr. 

A krassószörénymegyei Weizenried község határából dr. SCHRÉTER 

ZOLTÁN m. kir. geologus több érdekes pleisztocén kövületet hozott ma- 

gával az 1909. év nyarán. 

SCHRÉTER közlése szerint Weizenried község a krétakorú reguieniás 

mészkőplató eléggé mély eróziós völgyének fejében fekszik, mely- 

nek északi végén, a reguieniás mészkőre települten, kis —  pleisz- 

tocén képződményekből álló — folt van. Itt a falu fölött végződő vak 

völgyben a weizenriedi Kamenica patak három bővízű forrás alakjában 

tör elő a reguieniás mészkőből. Ezek közül a nyugati forrás vize volt 

az, mely ezt a kis pleisztocén foltot létrehozta. Ennek a vize t. i. már 

a pleisztocénben rakott le kevés mésztufát, melynek a képződésével egy- 

idejüleg jelentékenyekb mennyiségű barnásvörös agyag is ülepedett itt 

le. Utóbbi főként az egész képződmény alján szerepel nagyobb mennyi- 

ségben, de általában igen egyenetlenül váltakozik a szivacsos, rostos 

szövetű mésztufával. Ebből a körülményből is, de meg abból is, hogy 

az erdei, helyben levő vörös agyagtalajokban csigának nyoma sincs, 

arra következtethetünk, hogy a weizenriedi csigás-vöröses agyag másod- 

lagos helyre átmosott kőzet, melyben — a humuszsavak kioldatván be- 

lőle — a csigahéjak épen megmaradtak. Ugyanilyen képződésűnek tekin- 

tendő a Püspökfürdő melletti Somlóhegyen látható pleisztocénkorú, vörös 

agyag is, amelynek faunáját annak idején más helyütt ismertettem." 

Mint azt SCHRÉTER velem közölni szives volt, a mésztufa úgyszól- 

ván ágasbogasan foglal helyet a vörös agyag között, illetőleg, a mely 

1 HORUSITZKY HENRIK : Ujabb adatok a löszről és a diluviális faunáról. Földt. 

Közl. XXXIX. köt. 140. 1. 1909. 

2 A Püspökfürdő hévvízi faunájának eredete. Földt. Közl. XXXV. k. 28—29. I. 
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"részben több a mésztufa, ott a vörös agyag annak mintegy közeit, üre- 

geit tölti ki. 

A pleisztocén foltocska a forrás alatt van s a kis vízesésben le- 

folyó víz — úgy látszik — ma is rak le gyéren mésztufát. 

A képződmény jól feltárt, mert a községbeliek agyagnyerés céljá- 

ból bányászszák. 

A megbontott fal magassága kb. 5—6 m, az előfordulási hely 

tengerszinfölötti magassága pedig 540 m. körül van. 

A vörös agyagból.és a mésztufából, de főként az agyagból SoHRÉ- 

TER a következő fajokat gyűjtötte : 

kDaudebardia (Libania) Langi PrxR.; $Hyalinia (Polita) glabra, 

Srup. ; Helix (Eulota) fruticum Münn.; Helix (Pomatia) pomatia L. ; 
Pupa (Orcula) doliolum, BRuc.; Clausilia (Clausiliastra) laminata 

Moxr. ; Clausilia sp. (töredékek). 

A §-gal jelzettek a hazai pleisztocén faunából még nem voltak 

ismeretesek, sőt a Daudebardia nemet ebből a korszakból eddig egye- 

dül a D. Langi képviseli. 

Daudebardia (Libania) Langi Prxr. 

Helicophanta Langi PFEIFFER, Symbole III, 1846. S1. I. 

Daudebardia Langi PFEIFFER, Mart. Chemn. Syst. Conch. Cab. Bd. I, Abt. 

, it LES tai Ete Tea VSZ sé 1-8 
D. (Libania) Langi, PFEIFFER, Hartmann, p. 12—13. T. II. f. 9a—b, T. V. 

32 a—c. 

Leírása: Köldöke majdnem fedett, a ház tojásdad, hátulsó oldala 

a mellsőnél hajlottabb, finoman barázdált, héja eléggé szilárd, áttetsző ; 

a tekercs igen kicsi, lapos. A kezdettől fogva hirtelen növekedő két 

kanyarulatot kezdetben síma, végül azonban erősebben bemélyedő var- 

rat választja el; az utolsó kanyarulat elől a nyilás alá kissé lehajlik. 

A nyílás ferde, rendkívül tág; az orsóperem ívelt és homorú, befűző- 

dése helyén erősen visszahajló, duzzadt s a tekercs alsó felét részben 

eltakarja. A weizenriedi példány méretei: 5 : 31 mm. 

A. J. WAGNER szerint! e faj mai elterjedési köre a bánsági részekre 

szorítkozik. a hol ma eléggé gyakori. 

Csiki ERwő a magyar faunakatalogusban? magyarországi lelő- 

helyekül Vulkánt, Merisort, Mehádiát, Stajerlakot és Aninát említi. 

E fajnak Erdélyben való előfordulása WAGNER szerint KIMAKovICZ- 

cal szemben kétséges. 
. 

Die Arten des Genus Daudebardia Hartmann. Denkschr. d. Math. Naturw. 

. k. Akad, d. Wissensch. Bd. LXII. p. 13. Wien, 1895. 

Fauna Regni Hungarie. II. Mollusca. p. 15. Budapest, 1906. 

kl. d. 
BB 
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Pupa (Orcula) doliolum BRuc. 

Bulimus doliolum, BRUGIERE. Enc. meth. II. p. 351. (1792.) 

Orcula doliolum, BRuG. CLESSIN, Exk. moll. Fauna. 2. Aufl. p. 241. f. 138. 

. a a. WESTERLUND, Fauna pal. Bumenconch III. p. 85—86. 
a a a BIELZ, Fauna Siebenbürg. 2. Aufl. p. 95. 

Leírása: A ház fordított tojásidomú, felül szélesebb, mint alul, 

lekerekített vagy kissé tompa csúcscsal; finom bordaszerű barázdákkal 

díszített. A kevéssé boltozott kanyarulatok száma 9, ezek lassan és foko- 

zatosan növekednek, az utolsó felül elkeskenyedő s az előtte valót a 

közepetája felett érinti. A nyílás féltojásdad, egy hosszú parietális lemez- 

zel és egy vagy két finom és mélyenfekvő orsólemezkével ellátott; a 

perem visszahajló, többé-kevésbbé ajakas, a  szegélyszélek egymástól 
távolállók. 

A weizenriedi igen kis példányok méretei 4-5 : 22 mm. 

Ezt a palearktikus faunaterületen nagy elterjedtségnek örvendő fajt 

Magyarország pleisztocén faunájából eddig csak TórH MiHnány említi 

Rontóról aPupa doliorum BRüGv (sic! néven.! Mai faunánkban az 

ország legtöbb hegyvidékéről ismeretes. 

Pleisztocén faunánkban új a Hyalinia (polita) glabra Srup. is, 

mely azonban mostani erdővidékeink gyakori és mindenki előtt isme- 

retes lakója lévén, leírását mellőzöm. 

Kelt Budapesten, 1910 februárius hó 25-én. 

ÚJ PYRULATERMŐHELY BUDAPEST KÖRNYÉKÉN. 

Közli: Timkó IMRE. 

A Földtani Közlöny XXX. kötetének 262—266. oldalain ERDős Lasos a 

pomázi Orgovány patak felső folyásánál szép feltárásból gazdag faunát ismer- 

tetett. A már ismert sok kövület között egy új pyrulafajt — a díszes Pyrula 

(Melongena) Semseyiana-t — írta le e közleményében. 

A szép feltárás azóta beomlott. 

Ez új alakhoz hasonló, bár nem ép példányokat gyűjtött annak idején 

KocH AwraL dr. professzor s még előbb PErERs tanár a Messalia, Kiskartalya 

és Kőhegy közötti mélyedményben futó Zsivanov patak vízmosásaiban, melye- 

ket Eyrula cfr. Lainci Basr. néven említenek. 

1 Dr. TórH MIHÁLY: Adatok Nagyvárad környéke diluviális képződményeinek 

ismeretéhez. 477. 1. 1891. 
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Pomáz vidékén talajismereti felvételeim alkalmával több pyrula-töre- 

déket találtam a Kolevká-tól DK-re, körülbelül §/4 km.-nyire a Dobravodához 

vezető úton. Itt sárga, kissé iszapos homokban több rosszul megtartott példányt 

sikerült gyűjtenem. 

Kivánatos volna itt e szép alakból egy-egy ép példány után kutatni. 

Kelt Budapesten, 1910 januárius hó 1-én. 

ADATOK A MAGYAR KÖZÉPHEGYSÉG DUNÁNINNENI 
SZIGETRÖGBINEK GBOLOGIÁJÁHOZ. 

Irta: Vapász M. ELEMÉR dr.! 

Váctól keletre és északkeletre a mediterrán halomvidékből elszigetelt 

hegyrögök emelkednek ki. Három kisebb-nagyobb rögből álló csoportot külön- 

böztethetünk meg, úgymint a Nagyszál horstját, a csővárnézsai rögcsoportot 

és a romhány—a—alsópetényi rögöt. Geologiai viszonyaikkal elsősorban SzaBó 
Józser foglalkozott, majd az átnézetes felvételek során SracHE írja le képződ- 
ményeiket. Azóta csak FRANSzENAU és Rorm LasJos adtak idevonatkozó egyes 

megfigyelési adatokat. 

Felépítésükben a triász- és a paleogén-képződmények vesznek részt. 

A triász legmélyebb tagja sötétszürke, szarukőótartalmú bitumenes mészkő, 

amely az eddigi leírásokban (SracHE-HaAvER) juraidőszakinak volt 

véve. A belőle kikerült kövületek, nevezetesen Pentacrinus tirolensis LBE. 

Amphiclina . sguamula Birrw., Thecospira tenwistriata Birrws., placunopsisok, 

Pecten hallensis WöőnRum., Pecten cfr. Deckei PaR., Avicula hallensis WönHRM.., 

Myoconcha lombardica Havu., Nucula strigilata (GoLnpF., Myophoricardium 

lineatum WöőnRxm., Trachyceras sp., Monophyllites (Mojsvarites) cfr. Agenor 

Moss., Pilujlloceras triasicum nov. sp. biztosan megállapítják triász korukat 

s pontosabb sztratigrafiai helyüket a karniai emelet raibli 

szintjének alsó részében az alpesi carditás rétegeknek meg- 

felelő helyen jelölik ki. Ezek a rétegek csak a csővári rögben bukkannak 

ki hosszanti törés mentén. Fedőjük a fődolomit, mely itt is, továbbá a 

Nagyszál déli részén tipusos kifejlődésű. 

A triászképződmények sorát a dachstein mészkő zárja le, mely 

elterjedésben mindhárom rögcsoportban nagy szerepet visz és a rögök mor- 

fologiai jellegeit ís megszabja. Megalodusok seholsem észlelhetők benne, úgy- 

látszik főként korallogén származású. Bizonytalan kövületnyomok gyakoriak 

benne, biztosan felismerhetők, azonban ritkák. Egy ponton Nézsa határában 

került ki belőle elithodendronoss darabokon kívül néhány brachiopodas" köztük 

1 Előadta az 1910 jan. 5. szakülésen. A munka egész terjedelmében a m. pizza 

Földtani Intézet Évkönyve XVIII. kötetében fog megjelenni. 
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Waldheimia  festiva Birrs., Rhynchonella Fuggeri Birrs., spirigera-fajok, 
kagylótöredékek, köztük egy új faj, a Pecten raricostatus nov. sp. 

A triászidőszaki képződményekből álló alaphegységben az eocén transz- 

gresszió már denudált térszint talál, sok egyenetlenséggel. Ez a Magyar Közép- 

hegységben általánosan régen kimutatott transzgresszió a szóbanforgó rögök- 

höz csak a középső eocén végén jutott el, mint a Nagyszál délkeleti 

oldalán megfúrt édesvízi és féligsósvízű rétegek bizonyítják. Ezek a rétegek 

egyszersmind a vizsgált terület legmélyebb eocénidőszaki képződményei, ame- 

lyek sztratigrafiai helyüket illetőleg nem azonosíthatók a buda—esztergomi 

s vértesi területek acerithium-emeletévels (HANTKEN), illetve aalsó-féligsósvízű 

rétegeivel, (TAEGER). A belőlük kikerült gazdag féligsós-jellegű fauna sokkal 

magasabb helyet jelöl ki számukra a középső-eocén és felső-eocén 

határán, a roncai rétegeknek megfelelő helyen. A fauna nevezetesebb alakjai 

charaterméseken, igen apró foraminiferákon kívül: ARhizangia brevissima 

DEsn., Ostrca supranummaulitica ZITT., Anomia primaeva DEsH., Anomia 

subtrigona nov. sp., Mytilus acutangulus DEsn., Cardita cfr. bericorum OPPENH., 

Cardium pannonicum nov. sp., Gypricardia Brongniarti Bax., Gytherea 

hungarica HANTK., Cyth. hung. HANTK., var. tokodensis OPPENH., Cith. Vilano- 

vae DEsn., CGyth. Vértesensis TAEG., Patella hungarica nov. sp., Melania stygis 

BnrowG., Diastoma costellata DLawm., Cerithium vivarii OPPENH. és hal-otolitek. 

Közvetlenül ezekre a féligsósvízű rétegekre települnek a folytatódó 

transzgresszio világos jeleivel a felső eocénbe tartozó lithothanmiumos- 

mészkövek, amelyek gyér kövületeikkel teljesen egyeznek a budai vidék hasonló 

képződményeivel. Erre következnek az alsó oligocén homokkövek (hárs- 

hegyi homokkő), amelyek a Nagyszál és romhány—alsópetényi rögökben nagy 

kiterjedésben vesznek részt a rögök felépítésében, míg a csővár—nézsai cso- 

portban csak denudációs foszlányokban észlelhetők. A homokkő márgás fáciese 

(budai márga) szintén foszlányokban, kisebb-nagyobb rögökben hever a felső- 

eocén mészkő szegélyén a csővár—nézsai csoportban; egyebütt nem lép fel. 

A rögöke: felépítő képződmények sorát a kiscelli agyaggal zárhatjuk le, 

amely ugyan nem járul hozzá a tulajdonképeni rögök felépítéséhez, de a kö- 

zöttük levő mélyedésekben mindenütt megvan s fúrásokkal igazolható. Felü- 

letre csak egy ponton Romhánytól délre bukkan. A rögcsoportok mai arculatát 

a törésekben nyilvánult dislokácziók és ennek kapcsán járó erős denudáció 

szabja meg. Az egyes rögöket északkelet-délnyugat s erre merőleges törések 

határolják s ezek tagolják kisebb egységekre. Valamennyi képződményben 

sűrűen észlelhetők ezekkel az irányokkal párvonalas lithoklázisok, amelyek 

közül egyesek széles repedéseket képezve, messze követhető kalcittelérrel vagy 

törmelékkel vannak kitöltve. Ezek a lithoklázisok megkönnyítették a denudáló 

erők működését, amelyeknek hatásait a rögök arculatában lépten-nyomon 

szembeötlő módon észlelhetjük. A sztratigrafiai viszonyok, a tektonikus mozza- 

natok, sőt még a rögök külső arculata is jól igazolják azt a régi felfogást, 

mely ezekben a rögökben a budai-hegyvidék elszakadt rögeit látja. 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910. 12 



178 TAEGER HENRIK 

VADÁSZ M. ELEMÉR Dt ÚR VÁLASZA MEGJEGYZÉSBIMRE 
KRITIKAI MEGVILÁGÍTÁSBAN, 

(Felelet a Földtani Közlöny XXXIX. köt. 6—9 füzetének 380—381. oldalán 
foglalt válaszra.) 

Irta: TAEGER HENRIK dr. 

Csak későn jutott kezembe a Földtani Közlönynek az a füzete, amely- 

ben Vapász M. ELEMÉR dr. úrnak az én megjegyzéseimre adott válasza foglal- 

tatik, úgy hogy csak ma foglalhatok állást a nevezett úr fejtegetéseivel szemben, 

bár sokkal szivesebben tettem volna ezt előbb. Ennek a feladatnak lehetőleg 

rövid formában kívánok eleget tenni, annál is inkább, mivel Vapász M. E. dr. 

úr semmiféle tárgyilagos kisérletet sem tesz, hogy nézeteit igazolja, hanem csak 

üres szólásmódokat hoz, amelyek hijján vannak minden tudományos komoly- 

ságnak. Azt hiszem ugyanis, hogy a pártatlan olvasó osztani fogja abbeli 

nézetemet, hogy tudományunkban valamely vitás kérdés eldöntésénél csak 

logikus tényhalmazból vont következtetések és határozott bizonyítékok jöhet- 

nek tekintetbe, nem pedig közhelyek s tárgyilag alaptalan, tisztán szubjektiv 

nézetek, amilyeneket Vapász dr. úr válaszában a tudományos világ elé terjeszt. 

Hogy most kissé élesebben felelek, annak oka az a mód, amelyen a nevezett 

úr válaszában oly állításokat tesz, melyeknek bizonyításával még adósunk 

maradt ; azonkívül bizonyos személyek is kényszerítenek erre a lépésemre. 

Vapász dr. úr két közhellyel fenyegetőzik, melyek válaszában állandóan 

vissza-visszatérnek : cszőrszálhasogatáso-sal és cszószaporításs-sal, amivel meg- 

jegyzéseimet vádolja. De hisz itt, mint mondtam, csak puszta közhelyekről van 

szó, mert Vapász dr. úr egyetlen olyan mondatot sem tud idézni, amelyre ez 

a két szó illenék. Különben úgylátszik, még a szavak értelmével sem volt 

egészen tisztában, mert különben talán inkább hallgatott volna. A. cszószapo- 

rítás; szóval ugyanis azt fejezzük ki, hogy valaki nem egészen szabatosan 

fogalmazott szavakkal valamely mondatnak hibás értelmet igyekszik adni. 

Hol értelmeztem azonban Vapász dr. úr referatumát akár csak egyetlen he- 

lyen is hibásan ? Mutasson nekem csak egy ilyen helyet! 

Nekem ellenben valóban van jogom Vapász dr. úrnak szó- 

szaporítást (Wortkrüámerei)! a szemére vetni, mert bizonyítani 

is tudom. Vapász dr. úr pl. referátumában az calsóliasztól a középső liaszig, 

1 A szerző a német szövegben használt . Wortkrümereis szóról beszél (— szó- 

szátyárkodás, szófaragás, szószaporítás ; v. ö. BALLAGI : Magy.-Német Szótár). SZERK. 
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kifejezéssel szátyárkodik, amellyel én bizony jurameszet jelölök meg s a 

melynek alapján ő az egész mondatnak egész más értelmet igyekszik adni, 

amikor azt állítja, hogy én ezzel azt akartam kifejezni, hogy ezek a rétegek biz- 

tosan középső liaszkorúak. Vagy másutt: hogy megmagyarázzam a jurasorozat 

nagy részének hiányát, egész sorát említem meg az eshetőségeknek, neveze- 

tesen a hegymozgást, a későbbi denudációt s csak mellékesen sorolom fel a 

NeEumarR-féle elméletet. S Vapász dr. úr ezekbe a szavakba kapaszkodik annak 
bebizonyítására, hogy az én ebbeli felfogásom hamis, anélkül, hogy magya- 

rázataimba mélyebben belebocsátkoznék. A eszőrszálhasogatással, pedig ha- 

sonlóképen vagyunk. 

Rövidség kedvéért csak a fenti utalásokra szorítkozom, mert hisz Va- 

pász dr. úr válasza minden ízében olyan szubjektiv és elfogult, hogy kár volna 

reá több szót vesztegetni. Ezt a pártatlan olvasónak azzalis bebizonyíthatom, 

.ha ráutalok arra, hogy mint felel Vapász dr. úr az én helyesbítéseimre. Az 

én nyolc nyomtatott oldalra terjedő kifogásaimmal egy mondatban végez, 

ezeket mondván : aMunkáját átolvastam s megjegyzéseimnek legnagyobb részét 

most is s változatlanul fenntartomo,. S ezzel elkészült. Felfogását bizonyítani 

vagy megokolni nem tudja. Egész ellenérve valósággal csak ez az 

egy mondat! Ám ítélje meg az olvasó, vajjon Vapász dr. úr ellenvetését 

tudományos értelemben komolyan lehet-e még venni! 

Ezzel aztán én is lezártam ezt az ügyet. 

Kelt Budapesten, 1910 április hó 7-én. 

x 

Ezzel — a szerkesztőileg kissé megrövidített — cikkel a VaApász ELEMÉR 

és TAEGER HENRIK urak között fölmerült vitát a Földtani Közlönyben be is 

fejeztük. A szerkesztőség. 

A GÁNTI TIMSÓSVÍZŰ KÚT A VÉRTESBEN. 

(A 8. és 9. ábrával.) 

Irta: SCHRÉTER ZOLTÁN dr.? 

A Vértes-hegység területén, Gánt község határában 1905-ben egy kú- 

tat ástak, amelynek víze rendkívűl erős timsós ízével tünt fel. CSAJÁGHI SZŐKE 

KáRoLy dr. csákberényi orvos úr felhívta a környéket tanulmányozó Vapász 

1 Csak egyetlen rövid kikezdésben érint egyetlen egy kérdést, t. i. azt, hogy 

a Vértesben esetleg idősebb triasz is ki van fejlődve. 

2 Előadtaa Magyarhoni Földtani Társulat 1907 junius hó 5-én tartott 

szakülésén (Földtani Közl. 1907. 37. köt. 270. old.) Kiegészítve 1910 március hó 1-én. 
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ELEMÉR figyelmét a kútra, aki azt ekkor meg is tekintette. 1906 június havá- 

ban Vapász úrral együttesen újból megtekintettem a kútat s a környékét 

tüzetesen bejártuk, hogy a víz keletkezésének geológiai körülményeivel tisz- 
tába jöjjünk. 1909 novemberében újból megnéztem a kútat MaARos IMRE geo- 

logus társaságában, hogy a kút vizének magasságában, izében, összetételében 

netán beállott változásokat konstatálhassam. A timsósvízű kútra vonatkozó 

megfigyeléseimet a következőkben foglalhatom össze. 
Földtani viszonyok: A kút a gánti szólőkben van, a Granási-hegy 

dolomit rögétől DDK-re eső, eocén képződményekből! felépült kis me- 

dencében. Ez a kis medence az alaphegység felső triasz fődolomitját ért 

preeocén vetődési vonalak mentén sülyedt le. Kétségtelen, hogy a kis lezök- 
kent területnek és környékének felszinét az eocént megelőző szárazföldi idő- 

szak alatt az erózió még némileg módosította, úgy hogy a medence legalsó 

kontinentális rétegei ily eróziós térszinen rakódtak le. 

1. A kis medence legalsó, az alaphegység dolomitjára közvetlenűl rá- 

települt képződménye : vörös, terrarossa-szerű agyag. Azt vélem, hogy 

ez az agyag a középső-eocént megelőző szárazföldi időszak meleg klimája alatt 

jött létre, nem mint a dolomit mállási produktuma, hanem Lóczy felfogása 

szerint mint a meleg klima speciális kifejlődésű subaérikus képződménye. Ez 

a vörös agyag van feltárva a timsósvízű kút alján, a tőle DNy-ra eső agyag 

vájatban (hol az agyagot ásták egykor valószínűleg tapasztó anyag nyerése 

céljából), valamint a fölszinen a kúttól délre a dolomitig ez terül el. Kétség- 

telennek tartom, hogy az egész medencécske alját ez a terrarossa-szerű kép- 

ződmény foglalja el. Ez az anyag a felszinen, ahol a szőlők és szántóföldek 

talaját szolgáltatja, apró darabos szerkezetű és barnásvörös szinű. Ellenben a 

kút mélyéből kikerült agyag intenziv sötétvörös színű, nedvesen plasztikus, 

szárazon igen kemény. Iszapolva sok apróbb-nagyobb gipsz kristályt és apró, 

vörösesbarna limonitdarabkát nyertem, amely utóbbiak kétségkívűl piritből 

és" markaszitgumókból képződtek. Az agyag iszapolásánál igen nagy számban 

lebegnek a vizben finom, porszemű limonitszemecskék, amelyek a víz rövid 

ideig tartó állása után az edény fenekére ülepednek. A kút ásása alkalmával 

kihányt s a felszinen a csapadékvízek hatásának kitett vörös agyag ma, négy 

év múltán is igen intenziv timsós ízű. Ha ezt az agyagot hosszabb ideig 

vízben áztatjuk, sótartalmát kilugozzuk és ezt az oldatot lepárologtatjuk, fehér 

üledék marad hátra, amely Emszr KÁLMÁN dr. szives vizsgálata szerint alu- 

minium-szulfátnak, timsónak bizonyult. 

2. A vörös agyag fölött kékesszürke agyag következik, mely a 

kútban kb. 3 m. vastagságban van feltárva. Kisebb vastagságban van ez meg 

az említett agyagvájatban, míg ÉK-felé mindjobban megvastagszik. A kútból 

kikerült kékesszürke agyag igen nagy mennyiségben tartalmaz fénylő pirit 

kristálykákat és markaszit gumókat, továbbá gipsz kristályokat. Iszapolási 

maradványában rendkívül sok finom, majdnem porszerű pirit és markazit 

1 Eredetileg ezeket a kövületmentes rétegeket a fiatalabb harmadkor kép- 

ződményeinek tartottam. Örzé 
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van. Valószínűnek tartom, hogy ennek az agyagnak dús ásványtartalma vagy 

egyáltalában nem, vagy csak alárendelten vesz részt a timsósvíz képzésében. 

Az íze ennek is, mint a vörös agyagnak, intenziv timsósízű. Az agyagot vízben 

áztatva s ezáltal oldható ásványtartalmát kilugozva s ezt a vizet bepárolog- 

tatva, szürkeszinű üledék marad hátra, mely Emszr KáLrmáwx dr. szerint alu- 

DNy. Kút Szőlők Granási hegy ÚK. 

Lösz. Miliolideás Sárga (fornai) Kék Vörös Fődolomit. 
Pleszitocén. — mészkő. agyag. agyag. agyag. Felső-triasz. 

7 -eocén. Öö ő Felső-eo Középső-eocép. 

8. ábra. Szelvény a timsósvízű kút környékén keresztül. (t—t — törések.) 

minium és nátrium szulfátból áll. Káliumot csak nyomokban talált, amit 

azonban súly szerint nem is mutathatott ki. Ennek az agyagnak keletkezését 

illetőleg valószínűnek tartom, hogy az agyag egy, a kis medencét elboritó 

zárt, kontinentális tóból ülepedett le, még pedig közvetlenül a formai rétegek 

lerakódását megelőző szárazföldi időszakban. Ebben a tavacskában nagy mennyi- 

ÉNYy. Kút DK. 

ha 
4. ábra. Szelvény a timsósvízű kút környékén keresztül. 

EE -. kiss I 
tg TÉN TT ZÍta 

Sz 

Jelmagyarázata a S. ábráéval azonos. 

ségben fejlődhettek kénes gázok, amelyek egyfelől mindennemű szerves életet 

lehetetlenné tettek, másfelől a pirit és markazit keletkezésére szolgáltattak 

alkalmat. 

3. A kút feltárásában az előbbi fölött kb. 0-8 m. sárga agyag követ- 

kezik, amely talán már a fornai rétegekhez tartozik. Erre vall legalább az a 

közelebbről meghatározhatatlan ostrca töredék, amelyet a kútból kihányt 

anyagban csak hosszú keresés után birtam lelni. A fornai rétegek egyéb- 
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ként ÉK-felé TAEGER szerint nagyobb szerepet játszanak a fölszinen, amit ő 

a szőlőökben végzett 1—2 m.-nyi mély fúrásokkal konstatált. A kereszttől 

északra az út mellett magam is leltem egy Natica Vulcani Bear. példányt, 

ami szintén igazolja, hogy a kis medencét feltöltő rétegek legfölsője a fornai 

rétegcsoport. 

4. A kútban legfelül a szőlő talaját szolgáltató humuszos löszszerű 

kulturtalaj van feltárva néhány dm.-nyi vastagságban. A timsósvízű kúttól 
ÉK és ÉNYy-felé az eocén rétegek és a dolomit fölött már típusosabban ki- 
képződött lösz van. ÉK-re a timsósvízű kúttól a kereszt közelében lévő 

gémeskút vize már löszből eredő, egészen tiszta, iható. Végül ÉK-re az alap- 

hegység dolomitjára települve felső eocén miliolideás mészkő van jelen, de ez 

már a tulajdonképeni medencécske felépítésében nem szerepel s ezért figyel- 
men kívül is hagyom. 

A timsósvízű kút leírása. 

Ha összefoglaljuk az eddigieket s azokból következtetéseket vonunk, a 

timsósvízű kútnak és környékének geologiai viszonyai tisztán állanak előttünk. 

A kis medence a dolomit rögei közé települt eocén agyagrétegekből van fel- 

épülve. Mégpedig legalul szárazföldi eredésű vörös agyag foglal helyet, a fölött 

pedig kékesszürke agyag következik, amely a területnek szintén szárazföldi 

időszakában itt létezett kis beltóból ülepedett le. E fölött végül a középső 

eocén féligsósvízű fornai agyagja telepszik. Az egyes mélyebb rétegek a me- 

dence DNy-i részén a felszinre jönnek, de É és EK felé megvastagodva a 

a mélybe vonulnak s a fölszinen átadják a teret a legfiatalabb (fornai) kép- 

ződménynek. A rétegek tehát kétségtelenül medenceszerüleg települtek. A me- 

dencécske számbavehető vízgyűjtő területét átlagosan 0-2 km?—03 km?-re 

becsülhetjük, tehát elég kicsinek mondhatjuk. 

A timsósvízű kútat a medence DNy-i részében, közel annak széléhez 

ásták a gánti határban, MAYER FERENc szőlőjében. A kút ásásakor a követ- 

kező rétegeken hatoltak keresztül: 1. Humuszos lösz kb. 0-3 m.; 2. Sárga 

(fornai?) agyag, kb. 0-8 m.; 3. Kékesszürke agyag kb. 30 m. ; 4. Vörös agyag 

kb. 1. m.; 5. Dolomit. 

A kút mélysége, amint azt 1909 nov. 6-án megmértük Magos urral 

510 m. A benne levő vízoszlop magassága ugyanekkor kb. 0-50—0-90 m. 
lehetett. Megjegyzem, hogy régebben (1906-ban) több víz volt a kútban. Úgy- 

látszik, a vizet a kékesszürke és a vörös agyag határán nyerték, bár meg- 

jegyzem, erre nézve pontos adatot nem sikerült nyernem. A víz timsótartalma 

kétségtelenül túlnyomólag a vörös agyag kilugozásából származik. Fontos 

körülményként kell kiemelnem, hogy az itteni szőlőtulajdonosok állítása sze- 

rint a medence különböző pontjain különböző időben kútakat ástak s mind- 

annyiszor timsós vízre bukkantak. Ezeket a kútakat mint élvezhetetlen vízűe- 

ket mind megint be is tömték. A ma nyitva álló kút mint már említettem, 

közel van a medenceszélhez s így valószínűnek tartom, hogy a medencécske 

közepe táján esetleg ásandó kút nagyobb mélységben koncentráltabb-és bővebb 
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vízmennyiséget szolgáltatna. A mai kútba a vízleszivárgás épen helyzeténél 

fogva nem erős, mindamellett a tulajdonos állítása szerint (1906) a teljes 

kimerítés után már 24 óra mulva eléri a vízoszlop a normális magasságát. 

A kút vize 1906-ban igen erős, összehuzó timsós ízű volt. 1909 novem- 

berében újból megízlelve. azt tapasztaltuk, hogy a víz timsós íze majdnem 

teljesen eltünt. Ellenben a kémiai vizsgálat, amit Emszr KÁLMÁN dr. úr volt 

szives végrehajtani, bebizonyította, hogy az oldott alkatrészek ma is kb. ugyan- 

azok a vízben, amiket három év előtt az Országos Kémiai Intézet benne 

kimutatott, csakhogy ma csekélyebb mennyiségben vannak jelen. Sajnos, a víz 

eredeti 1905. évi minőségéről szóló elemzés, a mit a tulajdonos, MAYER FERENC 

az Orsz. Kémiai intézettől nyert, keveset mond, de miután egyedüli, közlöm. 

Egyuttal közlöm az Emszr dr. vizsgálatának eredményét is, amely a rendel- 

kezésére állott kevés vízből szintén csak minőségi lehetett.! 

Crsz. Kém. Int. 19(5. Emszr 1909. 

Cl HKTÓBT este ee a ZÉMTT Aa at esta e ben EL ÖRÉVŐS 

HOLE ÜRÉNSAN st E szesz JDONOSOK zizi fett sz ŐSÖK 
NO, (Salétromsav) .. .. .. nyomokban. . . ———— nincs 

NO (BAJÓTOMOSSÁV Ha sz S ÜLÁGS zs e százas A MŰTÍGB 
Fe (VAS EGE Tts AR akz Cr ASOR d E AAA E 5 LALKBVÉS 

RÉS É SS ÉRNR TOLE, Ea Tk EA ÖR gsse Ettol zs 180 

K (Kalium) . . zt ES PA ELEN E TES a 2 KEVÉS. karbonát. 

Na (Natrium)  .. JOWVAAK teste .. Ammoniák nincs. 

Az Országos Kémiai Intézet vizsgálatai szerint bróm, arzén, jód, lithium 

nincs benne. Timsós-vasas ásványvíz. Szilárd alkatrészeinek összege 1 liter 

vízben: 574 gramm. Dr. Ewmszr vizsgálatai alapján 1000 gr. vízben a szilárd 
maradék összege : 2932 gr. 

Ezekből a minőségi vizsgálatokból is látható tehát, hogy a víz vegyi 

összetétele lényegileg azonos maradt, csak felhigult annyira, hogy a timsós íz 

ma már alig érezhető rajta. Az a kérdés, hogy miképen magyarázzuk ezt a 

jelenséget. A magyarázatnál figyelembe kell vennünk mindenekelőtt azt a 

körülményt, hogy a kút ásása óta meritve úgyszólván nem volt, továbbá azt, 

hogy fedve nem lévén, a csapadékvízek könnyen belejuthattak. Arra gondol- 

hatnánk tehát, hogy talán a csapadékvíz higította fel túlságos mértékben. 

Ennek ellene szól az a tapasztalat, hogy a vízoszlop magassága szemben az 

1906. évivel nemhogy emelkedett volna, hanem ellenkezőleg mélyebbre szállt. 

Ezt könnyen megmagyarázhatjuk. Az 1909. év egész ősze csapadékban igen sze- 

gény volt és speciálisan ezen a környéken dr. SzőKE KÁROLY orvos úr szives 

értesítése szerint olyan szárazság volt, hogy a csákberényi kútak részben ki- 

apadtak, részben a vízszínük igen alacsonyra szállt alá. Ugyanitt épen a rossz 

víz miatt tífuszjárvány is fellépett, ami itt is, mint egyebütt is mindig ha- 

sonló esetekben, éppen a kútvíznek az alacsony vízállásakor sokkal könnyeb- 

! EmszT KÁLMÁN dr. a közel jövőben közrebocsátja a víz mennyiségi elem- 
zését is. 



154 SCHRETER ZOLTÁN 

ben történő fertőzésével volt kapcsolatos. Készben tehát a csapadékhiány miatt 

szállott alább a timsós kút vizének színe; de ha csak ez a körülmény forgott 

volna fenn, akkor éppen ellenkezőleg sokkal koncentráltabb vizet várnánk. 

Miután Emszr úr szerint oly ágenst, amely a vízben oldott timsót szi- 

lárd alakban kicsapná, feltételeznünk nem lehet, csak egy magyarázatot ad- 

hatunk. A kút ásásakor elérték az alapot szolgáltató dolomitot. Azt hiszem, 

hogy a kút víze ebbe az áteresztő kőzetbe állandó útat találván, abba elszi- 

várgott. Az évek során keresztül a medenceszegély felől lassan mozgó talajvíz 

a kioldható sókat már nagyobbrészt kioldotta s az újonnan idekerülő víz 

mindinkább és inkább hígabbá lett. Ennek a kilúgzásnak lehetősége nincsen 

kizárva, mert mint többször kiemeltem, a kút egész közel fekszik a medence- 

szegélyhez. Mindezeket a kör. lményeket figyelembe véve, nem tartanám indo- 

kolatlannak — egy a medence közepe táján mélyesztendő kút útján a 

timsós víz gyakorlati értékesítésének megkisérlését. 

FÜGGELÉK: A GÁNTI TIMSÓSVIZŰ KÚT ÁSVÁNYAI, 

Irta: TOBORFFY ZOLTÁN dr. 

A kékesszürke agyagban egyes kisebb érefészkek vannak kiválva, ame- 

lyek nagyobbrészt piritből s helyenkint markazitból állanak. A gyűjtés után 

közvetlenül a piritet biztosan nem lehetett felismernem, mert kristályai igen 

aprók, erősen rostozottak. Kombinációjuk pedig olyan, hogy a rosszul mérhető 

szögértékeket a markazit egyes alakjaira is vonatkoztathattam volna. Időköz- 

ben azonban az anyag kissé elmállott, s így az állandóbb pirit fényes kris- 

tálykáit a megbarnult, fényét vesztett markazittól könnyen elválaszthattam 

úgy, hogy a további meghatározás már nem ütközött nehézségekbe. A pirit 

fürtös gumókat képez, amelynek felületén az apró kristálykák közt helyen- 

kint nagyobb, 1 mm-es egyének képződtek. A kombinációt hordó főalak az 

O(111) oktaéder, amelynek csúcsait az erősen rostozott, sokszor teljesen legöm- 

bölyödött e (210) pentagondodekaeder és az (100) hexaöder módosítja. Mint- 

hogy az oktaüder lapok nagyon egyenetlenek, tördeltek, élszögük többnyire 

csak hozzávetőleg, sokszor csak 1—2? eltéréssel határozható meg. A marka- 

zit valamivel nagyobb, részint egyszerű táblás kristályokban, részint ikrekben 

található. Alakjai az m(110) prizma, a c(001) fővéglap, s a z (012) és 1(011) 

brachydóma. Az m lapok ismétlődése által igen gyakran beugró szögek kelet- 

keznek, amelyek a markazitra jellemző fogazott élű kristályokat, a bányászok 

cKammkiess-ét eredményezik. Az ikerkristályok az m (110) prizma lapjai sze- 

rint igen gyakoriak. Felismerésük már mérés nélkül is könnyű, egyrészt az 

mm beugró ikerszög, másrészt a közös c véglapoknak brachydiagonális roS- 

tozottsága folytán, amely az ikersíkhoz szimmetrikusan, két irányban helyez- 
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kedik el. A két ásványon kívül úgy a kékesszürke, mint a vörös agyagban 

gipsz is található, mely valószinűleg a vasszulfidból oxidácio folytán keletkezett 

kénsav hatására jött létre. Kristályainak nagysága néhány mm-től egész 7—8 

cm-ig változik. Legtöbbje víztiszta, átlátszó ; a vörös agyagból kikerült példá- 

nyok sárgás vagy vörhenyes színűek a bennök finoman eloszlott, vagy nagyobb 

mechanikai zárványokként szereplő vörös agyagrészecskéktől. A kékesszürke 

agyagból kikerültek ellenben néha sz rke színűek a bennök finoman eloszlott 

szürke agyagrészecskéktől. A kékesszürke agvagból kikerült gipszkristályokra 

vonatkozólag nevezetes, hogy gyakran számos apró, de néha elég nagy pirit 

és markazit kristálykákból álló halmazokat tartalmaznak mechanikai zárvá- 

nyokként. 

A táblás egyéneken a b(010) főkiterjedési lapon kívül m (110) és (130) 

prizma, c (001) véglap, 7(111) pozitiv- és z(111) negativ hemipiramis ismer- 

hetők fel. A példányok a felületükön néha korrodáltak. A gánti timsósvizű 

kútból kikerült ásványok részben a M. K. Tud. Egyetem Asványtani Intézeté- 

nek, részben a Kir. József Műegyetem Ásvány-Földtani Intézetének gyüjtemé- 

nyében vannak. 

A RUTIL UJ ELŐFORDULÁSA HAZÁNKBAN. 

Közli : Zimáwsyi KÁRoLY dr. 

Hazánkban a rutil nem gyakori ásvány, csak két-három lelethelyet 

ismerünk, ahol nagy kristályai eredeti fekhelyökön aránylag elég bőven talál- 

hatók. A régebben ismert lelethelyek egyike Nagyrőcze?! a Gömöri Érchegy- 

ségben; Oláhpián? (Szeben vm.), ahol azonban nagyobbrészt másodlagos 

fekhelyen, más ásványokkal fordul elő; KocH A.? pedig Csereséről a Réz- 

hegységben (Szilágy vm.) egy gazdag előfordulást írt le. A következőkben 

ismertetett előfordulás nem gazdag, de az imént felsoroltaktól egészen eltérő, 

ásványtani szempontból annyiban is érdekes, hogy a rutil vasérezen fordul elő. 

Mivel ezt az új előfordulást már THEMmáRk EpE$ tanár úr bemutatta és 

ismertette a Délmagyarorsz. Természettud. Társulat 1909. évi juniusi ülésén a 

magam megfigyeléseit csak röviden közlöm. 

! C. A, ZiPpsER: Versuch eines topograph. mineralogisehen Handbuches von 

Ungern. Oedenburg, 1817. 1. 306. 1. 

2 M. J. AcCKSER: Mineralogie Siebenbürgens. Hermannstadt, 1555. 235. lap és 

Orvostermészettud. Értesítő, 1855. 10. köt. 197. 1. 

3 Értesítő a sKolozsvári orvos-természettud. Társulats-nak, 1878 okt. 25-én 

tartott negyedik természettudományi szaküléséről, 19—20. I. 

4 Természettud. Füzetek. 1909. 33. köt. 170. I. 
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A rutil Sajóházáról a Rimamurányi— Salgótarjáni vasmű r. társaság 
egyik vasbányájából való, a hol 1908-ban ásványokat gyűjtöttem. A kézi pél- 

dány a Károly-bánya VI. szintjén a második siklótól délre fordul elő, közel 

ahhoz a helyhez, ahol az albitot is találják; de szép, kristályodott albit még 

a bánya IX. szintjén az első siklótól északra is előfordult. 
A darab egy üreg mellől való; az elég jól kifejlett sideritrhomboéderek 

lapjai részben aranysárgára és vörösesre, zöldesre futtatottak. A rutil a side- 

ritrhomboéderek közt 1—2 cm átmérőjű kékesfekete pamacsok és fészkek 
alakjában ül, amelyeket rendkívül finom szálak és vékony erősfényű tűk ké- 

peznek. Itt-ott láthatunk egyes szálakat a sideritben, sőt olyanakat is amelyek 

azon egészen keresztül hatolnak, mint pl. a felsőbányai antimonittűk a baryt- 

táblákon. Elvétve találunk vastagabb (073—0-5 mm) letört végű tűket a side- 

ritrhomboéderekben, egyenetlen és erős fényű törésfelülettel. Kisérő ásvány 

még fehér albit. 

E szálas rutil egész megjelenése és színe, valamennyire emlékeztet a 

szálas antimonitra, a miből érhető, hogy a bányászok az utóbbinak tartották. 

A Bunsen-lángban a legvékonyabb szálak sem olvadnak meg, savak 

nem támadják meg. A bórax- vagy foszforsógyöngyben a Ti-reakcióját kapjuk ; 

de még sokkal szembetünőbb ez, ha azt kettedkénsavas káliummal! és tannin 

oldattal végezzük. A mikroszkop alatt a legvékonyabb szálak vörösbarna szí- 

nűek, fénytörésük igen erős, kioltásuk a szálak hosszirányával párhuzamos, 

illetőleg arra merőleges; a kettőstörés jellegének meghatározására azonban a 

legvékonyabb szálak sem elég átlátszók. 

A rutilnak némiképen hasonló előfordulását ismerjük pl. Svájcból, ahol 

ámbár nem vasbányában, de szintén sziderittel találjákzágy a Liviner-völgyben ? 

limonittá alakult szideritrhomboédereken, a Medelser-völgyben szintén elváltozott 

sziderittel és kvarccal; vagy a Binnen-völgyben ? likacsos, átalakult szideriten. 

ISMERTETÉSEK. 

Laczkó Dezső: Veszprém városának és tágabb környé- 
kének geológiai leírása. (Különlenyomat a sBalaton tudományos tanul- 

mányozásának eredményeis című mű I. kötetéből. Egy szelvénytáblával, két 

geológiai térképpel és tizenegy szövegközti ábrával. Budapest, 1909.) 

A befejezéshez közeledő sBalaton tanulmányoks eddig megjelent 

főként palaeontológiai és sztratigrafiai tárgyú munkái után ez az első, mely 

tisztán geológiai leírást nyujt. Épen a munka szerzőjének buzgó és szorgos 

1 W. WaRTHA: Die gualitative Analyse mit Anwendung der Bunsenschen 
Flammenreactionen. Zürich, 1867. 47. 1. f 

2 A. KEsNGorr : Mineralien d. Sehweiz. Leipzig. 1866. 249. 1. és 259. 1. 
5 HESSENBERG : Mineralog. Notitzen. 1858. 2. 11. 1. 

§ 
s 
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gyűjtése révén előkerült gazdag palaeontológiai anyag alapján az ország hatá- 

rain túl is méltán hiressé vált Veszprém városának és környékének geológiai 

fölépítésével foglalkozik. A munka négy főrészre oszlik. Az első részben atör- 

téneti áttekintést, ad a szerző mindazokról a mozzanatokról, melyek területé- 

nek első ismertetésétől napjainkig történtek. Felemlíti, részletesen tárgyalja és 

kritikailag méltatja BEupawsT, ZEPHAROvICH, HAVER, PauLr, Mossisovics észlelé- 

seit, nem feledkezve meg a magyarokról sem, akik közül Kovács GyuLa, Ró- 

MER FLónIS, KORNHUBER és Böckn Jáwsos szereztek a terület megismertetése 

körül kisebb-nagyobb érdemeket. Hosszasabban ismerteti Böckmn János munká- 

ját, mint akinek nevéhez füződik a déli Bakony vagy Balatonfölvidék geológiai 

felépítésének mesteri föltárása. Első tekintetre kissé hosszadalmasnak tünik föl 

ez a rész, de a további tárgyalás folyamán csaknem soronként felmerülő kér- 

dések tisztázása, az eddigi felfogásokban fennálló ellenmmondások eléggé indo- 

kolttá teszik a régi adatok fölujítását. A második rész a hegyszerkezet és víz- 

rajz címén a terület szerkezetével és mai arculatával ismertet meg bennünket. 

Általánosságban fölemlíti az egész hegység tipusára vonatkozó régibb felfogáso- 

kat, majd jellemzi a mai megállapított rögös szerkezet mibenlétét s reátér a 

geomorfológiai viszonyok tárgyalására. Kijelöli a területen huzódó törésvonala- 

kat s leírja az ezekkel határolt táblák és rögök arculatát. A jellemző  össze- 

töredezettségen kívül még lankás boltozatok, sőt reácsuszamlások is előfordul- 

nak, s gyakori a lágyabb kőzetek lokális gyürődése is. Érdekes a töréseknek 

szerző által megállapított törvényszerűsége, mely abban nyilvánul, hogy a föl- 

vetődött tömegek relativus vastagsága délről észak felé haladva fokozatosan 

csökken. Ez a jelenség a ható erők irányára és erősségére enged következ- 

tetni. A terület mai arculatának éles megfigyelésekre utaló hangulatos leírása 

zárja le ezt a részt, melyet minden geografus haszonnal olvashat. 

Az előző könnyed, világos és áttekintő részek után következő sztratigra- 

fiai rész kissé nehézkes, nehezen érthető. Ennek oka a tárgyalás módjában 

rejlik, amennyiben szerző a területet felépítő képződményeket orotektonikus 

egységek szerint tárgyalja. Ez a mód eléggé alkalmas a képződmények elter- 

jedésének szemléltetésére, de ezek egymásutánjának, száraz sztratigra- 

fiai tények bemutatására kevésbé megfelelő. Csak hosszas és talán fárasztó 

munka árán jutunk így hozzá azokhoz a fölöttébb becses adatokhoz, bámula- 

tos kitartást s nagy türelmet igényelt részletmegfigyelésekhez, melyeket egye- 

dül a szerző fáradhatatlan buzgalmának köszönhetünk. De ha a sztratigrafiai 

áttekintést kissé megnehezíti is a területenként történt mozaikszerű tá gyalási 

mód, nagyon becses lesz ez a rész azok előtt, kik személyes tapasztalások 

szerzésére törekszenek. Laczkó szelvényei biztos vezérfonalul szolgálnak még 

a kezdőnek is, aki ezek alapján gyönyörködve ismerkedhetik meg a triász- 

képződmények e klasszikus területével. A területre eső triászképződményeket 

szerző a következő részekre osztva tárgyalja: 1. A sólyi haránttöréstől keletre 

eső terület. 2. A sóly-szentkirályszabadjai öv. 3. A hajmáskér-kádártai öv. 

4. A szentkirályszabadjai Cserhalompuszta. 5. A veszprémi Alsó- vagy Füredi 

erdő és a szomszédos vámosi dülők. 6. Vámos, Gyürtető. 7. Veszprém. 

8. A veszprémvidéki Bakony. 
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Legnagyobbrészt tektonikus egységek is ezek, melyeknek kapcsán meg- 

felelő szelvényekkel megvilágosítva kapjuk a terület triászidőszaki képződ- 

ményeinek beható leírását. Különösen a felső triász jellemzéséről van szó, mert 

a területen ez adja a legtöbb tagot. Részletes jellemzést találunk a triásztagok 

kifejlődési módjáról, faunisztikai és fáciesviszonyaikról, analog képződményeik- 

ről. A leírásból szinte sorok között olvassuk azokat a nehézségeket, melyek- 

kel szerzőnek lépten-nyomon megküzdenie kellett a hasonló kifejlődésű kép- 

ződmények korbeli viszonyainak megállapításánál, kövületek keresésénél, s az 

egyes képződmények között több helyütt oly szépen kimutatott átmenetek 

kikutatásánál. Határok kijelölése különböző képződmények között nagyon 

nehéz, de az átmenetek kikeresése jóval nehezebb. Minden sztratigrafiai adat 

túlnyomó részében a szerző által gyüjtött s különböző szakférfiaktól földolgo- 

zott gazdag faunával van igazolva. Egyes rétegekből olyan nagy fauna-fölsoro- 

lást találunk, hogy szinte a kövületek eldorádóját képzelnénk magunk előtt, 

ha nem tudnánk, hogy hosszú évek fáradságos gyűjtéseinek eredményei ezek. 

Nagyon elősegíti a sztratigrafiai tájékozódást a negyedik rész, melyben a fácies- 

kifejlődés és az alpesi vonatkozások tárgyalását olvassuk. A veszprémvidéki 

triászképződmények között főként márgás-meszes és dolomitos fácies az ural- 

kodó. A terület nagyobb részét a fődolomit borítja, tehát a dolomitos fácies 

túlsúlyban van. Az alsó- és középsőtriász tagok jól egyeztethetők az alpesi 

képződményekkel, a karniai emelet képződményeinek rokonsága azonban már 

legföljebb csak a fáciesváltozásban mutatkozik. A fáciesviszonyok és üledék- 

keletkezés általános tárgyalását az egyes emeletek képződményeinek beható 

jellemzése követi a területen tett észleletek összefoglalása gyanánt. Messze 

vezetne mindezt itt részleteznünk, csak megemlítjük, hogy az aniszuszi, ladini, 

karni, nori és rhét emeletekbe tartozó képződmények jellemzésénél nemcsak 

a Bakony geológiájának kérdéseit helyesbíti és tisztázza, hanem az alpesi 

viszonyok számos homályos részére világít reá. Tárgyalása tömör, világos, 

érthető s — ami szakmunkánál elég ritka — magyaros is. Nagy feladata volt a 

szerzőnek, de derekasan meg is oldotta azt. Munkáját igazán méltányolni csak 

az tudja, aki — hogy saját szavait idézzük — ajárta a Bakonyt, különösen 

annak déli részét azon szándékkal, hogy altalajának összetételét megismerje ; 

aki látta, hogy a többnyire vékony lösztakaró alól mily gyakorta s mily vál- 

tozatosságban bukkanik az elő; aki nyomozta az abráziós fensíkoknak közet- 

törmelékkel teljesen elborított felületein a számos törésvonalat, amelyeknek 

mentén sokszor — mondhatni — az összes triász alig néhány négyszögkiló- 

méternyi területen hihetetlen kaleidoszkopszeiű képben jelenik meg.s 

E sorok írójának szintén volt ebben része, sokszor érezte is gyöngesé- 

gét a felmerülő nehézségekkel szemben ; volt abban a helyzetben, hogy lát- 

hatta ezt a lelkesedést, fáradhatatlanságot, melylyel Laczkó munkáját végezte, 

azért csak mély tisztelettel üdvözölheti szerzőt, aki sokoldalú lekötöttsége mel- 

lett minden akadályt leküzdve feladatának ilyen szépen megfelelt. 
— 
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Laczkó Dezső: Veszprém városának és tágabb környé- 
kének geológiai leírása. (Két geológiai térképpel és egy táblával. 
Mathematikai és természettud. értesítő, XXVII. k. 6. füz.) 1909. 

A föntebb ismertetett munka részben a tudományos akadémia hozzá- 

járulásával és megbizatásából készült, azért szerző főbb eredményeit össze- 

foglalva az akadémia színe előtt is beszámolt végzett munkájáról. Ez a dolgo- 

zat tehát csak rövid kivonata az előbbinek, mivel azonban épen csak az ered- 

mények tömör foglalatát adja, jó áttekintést nyujt azoknak, kik a részletekbe 

hatolni nem akarnak. —v— 

Dr. Gyula Prinz: Die Vergletseherung des nördliehen 

Teiles des zentralen Tien-sehan Gebirges. Mit 1 Karte, 7 Tafeln, 

und 22 Fig. im Texte. Mitth. d. K. k. Geogr. Gesellschaft im Wien, 1909, 

Heft 1—3. 
A szerző 1906-ban az északi Tien-sánnak eddigelé ismeretlen területét 

járta be, eleinte az ALmásx expedició tagjaként, később egyedül, csakis kirgiz 

embereitől kisérve. Munkaterülete az Ignatjew és Krassnowtól, de főképen 

Merzbachertől és Friderichsentől bejárt és ismertetett területhez csatlakozik. 

Főképen a Bayumkol, Narynkol és mellékfolyóik környékét, azok forrás- 

vidékét járta be (összesen 37 völgyet), továbbá az Issykkul tó környékét. 

Mindezekről igen figyelemreméltó észleleteket közöl. Mindenekelőtt a mai el- 

glecseredésnek képét egészíti ki megfigyeléseivel. Számos völgy fejében és 

azok körül sorakozó kar-okban konstatálja a jégárakat és azok morénáit, néha 

az eddigi adatokkal szemben is (Merzbacher). Részletesebben leírja a moré- 

náktól felduzzasztott Akköl tavat s az ugyanabban a völgyben lévő többi fel- 

töltött tó medret, továbbá a kakpaki Karaköl tavat, mely szintén egy hatal- 

mas homlokmorénával van felduzzasztva s a szerző részint talán a legszebb 

alpesi jellegű tó a Tiensánban. Leírja a pleisztocén eljegesedés nyomait: az 

U alakú völgyeket, morénákat, lépcsőket s a ma kiürült kar-fülkéket. Tapasz- 

talatai alapján két glaciális periodust tételez fel egy közbeékelődő interglaciális 

periodussal. Behatóbban foglalkozik az Issyk kul tónak s a környékbeli folyók- 

nak terraszaival. FRIEDERIcHsENnel négy tavi terraszt különböztet meg s ezzel 

bizonyítja, hogy az Issyk kul a pleisztocénben a mainál jóval nagyobb kiterje- 

désű volt. Ezzel kapcsolatban néhány a pleisztocénben meglévő s később fel- 

töltött tavat konstatál. A ma feltöltött Karkara-Kegen medence és a Tekes 

medence pleisztocén tavának vize a szerző szerint összefüggött. A folyóter- 

raszok száma helyenkint 1—6 közt váltakozik. Szabályként kimondja, hogy 

azokban a völgyekben, melyekben pleisztocén glaciális teknők vannak, két 

terrasz biztosan konstatálható, míg amely völgyek a pleisztocénban eljegesedve 

nem voltak, azokban csak egy terrasz van. Kettőnél több terrasz csak a me- 

dencék szélein észlelhető, amelyek a tavak vízszintváltozásának következmé- 

nyei.  Megjegyzi továbbá, hogy a folyóterraszok helyenkint változó száma 

lokális háborgató befolyásoknak tudandó be. Külön fejezetben szól a szerző a 

klimaváltozás kérdéséről. Ahhoz a nézethez, hogy a jégkorszak után szárazabb 

és melegebb éghajlat kezdődött, mely jellegei az éghajlatnak maig folyton 
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erősbödtek és az ellenkező nézethez, hogy az éghajlat a történeti idő óta 

megint fokozatosan nedvesebbé vált volna, a szerző a saját tapasztalatai alap- 

ján szól hozzá s az utóbbi felfogás helyességét vitatja. B zonyítékot lát abban, 

hogy az Issykkul tótól keletre eső Kukekulusum platót kétszer váltakozva tavi 

és folyami lerakodások építik fel, ami kétszeri nivóváltozásra utal s abban, 

hogy ma a tó színe megint emelkedik. Megjegyzi a szerző, hogy az említett 

nivóváltozások a plisztocén interglaciális időszakokkal összefüggésben nincse- 

nek : azoknál az Issykkul nivóváltozásai jóval fiatalabbak. Ez megint kapcsolat- 
ban van a csapadék gyarapodásával, a minek egyszersmind következménye a 

glecserek mai előrenyomulása. Mindezek közt a jelenségek közt a szerző szo- 

ros genetikai kapcsot át. A szerző ezzel a művével, mely méltán szerepel a 

Tiensáunra vonatkozó ismereteink kiegészítőjeként, igen érdemes munkát végzett. 

SCHRÉTER ZOLTÁN. 

Beutler K.: Ueber Foraminiferen aus dem jungtertiáren 

Globigerinenmergel von Balhna im Distrikt Mehedinti (ru- 
műünische Karpathen). Egy tábla. Neues Jahrb. für. Min. Geol. und 

Palüiont. 1909, II. Bd. 3 Heft. 

A szerző egész sereg foramimiferát sorol fel a pannoniai emelet ;mgui- 

valensének vélt Bahna környéki globigerinás márgából, amely foraminiferákat 

eddigelé csak a sósabb jellegű lerakodásokból, tehát nálunk és Romániában 

legmagasabban a felsőmediterrán képződményekből ismertünk. A pannoniai 

emeletben minálunk, csak ritkaságképen leltek néha foraminiferákat s ezek is 

olyanok, amelyek a félsósvizi, sőt édesvizi életmódhoz alkalmazkodni képesek 

voltak. (Lásd bővebben LÖRENTHEY: Foraminiferen der Pannonischen 

Stufe Ungarns N. Jahrb. für Min. etc. 1900). A rendkívül ritkán előfor- 

duló tengeri fajokat a lokális körülmények figyelembevételével csakis bemo- 

sottaknak tekinthetjük, mint a hogyan ezt FRaAszENAvu az eddigelé úgyszólván 

egyedüli ilyen foraminiferafaunáról a markuseveciről, kimutatta. Magyarorszá- 

gon és a vele határos Romániában a pannoniai emelet erősen az édesvízfelé 

hajló félsósvizű jelleget mutat mindenütt. Az orsova-bahnai neogén öblöt 

ismerem; itt a pannoniai emeletbe tartozó rétegek elő nem fordulnak, de 

ennek jelen nem létéről az elég kimerítő irodalom (Draghiceanu, Fuchs, Ste- 

fanescu, Schafarzik, Murgoci, de Martonne) alapján nem is lehet kétség.! 

Az a globigerinás márga, a melyből a foraminiferákat felsorolja a szerző, két- 

ségtelenül azonos azzal a képződménynyel, amelyet Murgoci a aTertiarul din 

Oltenias 1907 cimű munkájának 117. lapján a német kivonatban leír. Ez a 

a lajtamészkővel szoros kapcsolatban lévő márga pedig felső mediterránkoru. 

Tehát a PompEcxstől gyűjtött és a szerzőtől felsorolt régi és leírt új fajok 

nem a pannoniai, hanem a felső mediterrán emelet javára 

könyvelendők el. A munka legnagyobb részét régi ismert fajok leírása és 

részben ábrázolása teszi. Érdeme a munkának néhány új faj és varietás le- 

1 Közelebb MaAcovErI román geologus fog a Bahna-környéki neogén képződ- 

ményekről nagyobb munkát közzé tenni, 
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írása. Az új alakok a következők: Nodosaria proxima SILVESTRI var non 

costata, Vaginulina brevissima, Marginulina transverse-sulcata, Polystomella 

subumbilicata Czsz. var. centro non depressa, SOHRÉTER ZOLTÁN. 

E. Kleinfeldt: Átzfiguren am Bisenglanz und verwandte 

Erscheinungen: (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1909. 

XXVIII. Beilage Bd. Seite 661—685. Mit 2 Tafeln.). 
Nehány év előtt a szerző a dognácskai hematitkristályokat írta le!; 

jelen munkájában, amely mintegy kiegészítője az elsőnek a dognácskai hema- 

titok természetes étetési alakjaival foglalkozik, hematitokat különböző savak- 

kal étetett is, a minek eredményeiről beszámol. Alig érthető, hogy szerző az 

ujabb irodalmat miért nem vette figyelembe, különben nem állítaná, hogy 

hematittal végzett étetési kisérletekről még nem közöltek semmit, pedig MEL- 

CZER? már 7—8 év előtt ugyanezzel a tárgygyal foglalkozott, és nemcsak 

magyar nelven, de egy általánosan ismert és szakembernek nélkülözhetetlen 

német folyóiratban is8 cÜber die Symmetrie und das Axenverhültniss des 

Himatitso cím alatt közölte eredményeit, amelyeket HisTzE " nagy kézikönyvé- 

ben fel is vett. MELczER higított, forró sósavval étette kristályait és azt tapasz- 

talta, hogy a bázislapokat leghamarabb, az oszloplapokat legnehezebben támadja 

meg a sav; a keletkezett étetési idomok alakja és fekvése kétségtelenül azt 

bizonyítják, hogy a hematit is úgy mint a korund a hatszöges rendszer rhom- 

boéderes osztályába tartozik. 
KLEINFELDT a természetes és mesterséges étetési alakok vizsgálatánál 

szintén arra az eredményre jutott, hogy a hematit kristályai nem tartoznak a 

rhomboéderes-tetratoéderes osztályba, és hogy a véglap és a rhomboéderek lap- 

jait az oldószerek sokkal könnyebben támadják meg mint a II. rendű oszlop 

és piramisok lapjait. Megfigyeléseit szerző kimerítően leírta és az étetési ala- 

kokat két táblán jól sikerült rajzokban ábrázolta. Természetes étetési alakok 

voltak c (0001), r(1011y, e (0112), n (2243), z (2241) és a(1120) lapjain. 

A véglapon az étetési alakok egyenlő oldalú háromszögek, vagy be- 

mélyesztett háromoldalú piramisok, letompított csúcsokkal vagy tompítás nél- 

kül; a körvonalak mindig párhuzamosak voltak [0001:0112] élekkel. Az éte- 

tési lapocskák, amint az övekből és a közelítő mérésekből kiderült (0117) 

negativ rhomboéderhez tartoznak. Vannak étetési alakok görbült körvonalak- 

kal és lapokkal, ezek II. rendű piramisoknak felelnek meg. 

r (1011) lapjain -szintén gyakoriak az étetési alakok, fekvésük mindig 

szimmetriás [1011 : 2243] élekhez, alakjuk meglehetősen változatos, de szim- 

metriás t. 1. egyenlőszárú háromszögek, rhombusok, egy szimmetriás öt- vagy 

hatszögek. Az étetési lapokat méréssel nem lehetett meghatározni, csak azt 

sikerült biztosan megállapítani, hogy mind [r. c], [r. e] és [r. n] övekhez tar- 

toznak ; az étetési gödröcskék alján esetleg megjelenő lap r (1011). 

Földt. Közlöny 1908. XXXVIII. köt. 592. Il. 

Magy. Chemiai Folyóirat, 1903. IX. köt. 35—36. 1. 

Zeitschr. für Krystallog. und Mineralog. 1903. XXXVII. köt. 581. I. 

Handb. der Mineralogie. Leipzig, 1905. I. köt. 1792. 1. (I EL ad 
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e (0112) lapjain az étetési alakok nagyon különbözők, de nem oly sürűk 

és aránylag nagyok, némelyek már szabad szemmel is felismerhetők. Alakjuk 
vagy hosszúra nyúlt kicsúcsosodó ellipszisek, amelyeket két keskeny és. 

(0112: 1101] övhöz tartozó lap alkot, ezek a mérések után a(12535) negativ 
skalenoéder lapjai. Más kristályokon lapos, csaknem szabályos körvonalú hat- 

szöges piramisok vannak, ezeknek két-két lapja a (1235]-hez tartozik a másik 
két lappár (0112:1014] illetőleg (0112:1104] övben fekszik ; az étetési gödröecs-. 
kék fenekén az érdes tompítólap e(0112). Hegyes, szimmetriás háromszögek 

is vannak kissé görbült szárakkal, ezeket az alaprhomboéder két lapja és a 

véglap alkotja. Némely kristályon efől12) lapjain is oly sürűn voltak az éte- 

tési alakok, hogy csak szimmetriás körvonalaikat és fekvésüket lehetett meg- 

állapítani, alakjuk szerint hosszúkás ellipszisek, szimmetriás elnyúlt hatszögek 
vágy hétszögek voltak. 

n (2213) lapjain apró, csaknem derékszögű szabálytalan háromszögek, 

amelyeknek két befogója [2243:0112] illetőleg [2243:1011] élekkel párhuzamos ; 

egy kristályon sikerült P-(2467) és r(1011) mint étetési lapokat kimutatni. 

z (2241) lapokon az étetési alakok oly aprók és sürűn fekszenek egymás 
mellett, hogy csaknem az egész lap felülete érdes. Az alakok bemélyesztett, 

négyoldalú piramisok, helyzetök a rhomboéderes szimmetriának megfelelő. 

a 41120) lapjain ritkán vannak étetési alakok, bemélyesztett hatszöges 

piramisok, amelyeknek körvonala egy szabálytalan hatszög, párhuzamos olda- 

lokkal, ennek leghosszabb átmérője párhuzamos az [1120 : 2243] éllel; a kis éte- 

tési lapocskák páronkint [1120: 0001], (1120: 1011] és [1120:1232] övekhez tar- 
toznak, közelebbi meghatározásuk azonban nem sikerült. 

A kristályok mesterséges étetésénél kén-, só- és fluorsavat használt a 

szerző, és az étetési alakokat c (00017, r (1011), e (0112) és n (2243) lapjairól írta 

le, a mire vonatkozólag az eredeti dolgozatra kell utalnom. 

A savaknak a hatása a következő : 

hidegen: foörrún : 

Higított H,.SO, nem hat nem hat 

a HCl a a étet 

a HF (égés a 

Tömény HSO, Lisddesn a 

ha HCI étet a 

a HF c a 

Forró savak használatánál legszebb eredményeket kapni, ha az étetés 

két percig tart; kénsavnál legmegfelelőbb a 7596-os higítás, mert ekkor az 

étetési alakok nem oly sürűk, aránylag nagyok és a körvonalak egyenesek. 

Az egyes alakok lapjainak viszonylagos ellenálló képességére vonatkozólag a 

következő sorrendet lehetett megállapítani : c (0001), e (0112), r (1011)és n (2243) ; 

e (0112) lapjait gyorsan és erősen támadják meg a savak, míg n(2243) lap- 

jain csak forró, tömény kénsav idézett elő étetési alakokat. A természetes éte- 

tési alakok közül egyesek hasonlóak voltak a savaktól keletkezettekhez, ebből 

szerző azt következteti, hogy valószinűleg az elsőket is kén-, só- vagy fluor- 

savtartalmú körző oldatok idézték elő. ZIMÁNYI KÁROLY dr. 
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Az idei év igen érdekes. és fontos eseményeknek néz elébe a 

geológia mezején. Nevezetesen két nemzetközi kongresszus is lesz a 

nyár folyamán. Az egyik június hó 19-étől 23-ig Düsseldorfban, 

az egykori Berg hercegség fővárosában lesz, ahol a bányászati, 

kohászati-, alkalmazott mechanikai- és gyakorlati geológiai csoportokban 

tanácskoznak szaktársaink. A másik pedig Stockholmban, Svédország 

székesfővárosában fog lezajlani, ahol augusztus hó 18-ától augusztus 

hó 25-ig fog ülésezni a XI-ik nemzetközi geológiai kongresszus. 

Különösen a stockholmi kongresszus kiváló tudományos esemé- 

nyeket sejtet, s az üléseket megelőző és követő kirándulások nagy- 

szabású tanulmányutaknak igérkeznek. 

Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeknek a kongresszusoknak 

a tervezetét. 

I. Bányászati-, kohászati-, alkalmazott mechanikai- és gyakor- 

lati geologiai nemzetközi kongresszus Düsseldortban. 

F. évi június hó 19-étől 23-ig tartják Düsseldorfban ezt az igen érde- 

kesnek igérkező kongresszust, amelyre már eddigelé is több mint 750-en 

jelentkeztek a földkerekség minden részéből. 

A kongresszus vezetőségének 1910 februárius hó 15-én kelt körleveléből 

ide iktatjuk a következő kivonatos tervezetet. A kongresszus tagjai a) tiszte- 

letiek, b) pártolók, akik legalább is 100 márkát adnak a kongresszus céljaira, 

c) rendes tagok, akik 20 márka tagsági díjat fizetnek. 

A kongresszus tiszteletbeli vendégei és pártoló tagjai a kongresszus 

összes kiadványait megkapják, a rendes tagok azonban csak annak az osz- 

tálynak a jelentéseit kapják, amelyikbe beiratkoztak. Minden résztvevő tag 

jegyet kap, amelylyel az összes üléseken, s ünnepélyeken megjelenhet. Az 

előadások nyelve német, angol és francia. Minden előadó azon a nyelven 

köteles értekezését előadni, amelyiken munkáját a jelentés részére fogalmazta, 

azonban rövid kivonatát a másik két nyelven is kinyomathatja. Az előadás 

15 percnél tovább nem tarthat, s a hozzászólás is legföljebb 10 percet vehet 

igénybe ; a vitatkozó pedig kétszernél többször ugyanahhoz a tárgyhoz már 

nem szólhat. Minden előadó 50 példány különlenyomatot díjtalanul kap a 

munkájából. a 

Földtani Közlöny. XL köt. 1910 13 



194 GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK. 

A kongresszus a következő csoportokra oszlik: I. Bányászati osz- 

tály, amelyre eddigelé 30 előadást jelentettek be, csaknem valamennyi német 

nyelven. II. Kohászati osztály, amelynek a) praktikus csoportjá- 

ban 20 előadás van bejelentve, s b) elméleti kohászati csoportjában 15 
előadást hirdettek. Mindakét csoportban már több angol s főkép francia 
nyelvű értekezést is látunk. III. Az alkalmazott mechanikai osztály- 

ban 20 előadó szerepel, többnyire német mérnökök, csak egy idegen van 
köztük, a híres Rargzau párisi mérnök-doktor. 

Legnemzetközibb a IV. osztály, a gyakorlati geólogia osztálya, 

amelynek előadásait im ide iktatjuk : 

Professor Dr. Cu. BaRgRors Lille: alLjorigine des sédiments houillers 

elastigues et les galets erratigues trouvés dans le nord de la Frances. 
Geh. Bergrat Professor Dr. BExscHraG Berlin: aeMitteilung über die 

Eisenerzvorrüte der Welts. 

Dr. FrreGEL Berlin: aDie Tektonik der niederrheinisehen Bucht in 
ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Braunkohlenformations. 

Bergingenieur KRAHMANN Berlin: aDie neuere Lagerstüttenpolitik und 

ihre Problemes. 

Professor Dr. Kguscn Berlin: a) eDie Otavi-Kupfererzlageistátten in 

genetischer und volkswirtschaftlicher Beziehungs, b) aDie Radiumlagerstütten 

nnd die mutmaBliche Entwicklung des Radiummarktess. 

Bergassessor Kuguk Bochum : aDie tektonischen Verhülftnisse der nieder- 

rheinisch-westfülischen Steinkohlenablagerung auf Grund der neuesten Auf- 

sehlüsses. 

Reg.-Baumeister a. D. LISk Essen: cDie Talsperren des Ruhrgebietes 

mit besonderer Berücksiehtigung der. Möhnetalsperre5. 

Bergassessor Macco Köln: aBergwirtschaftslehre, ihr Inhalt und ihre 

Grenzens" (gemeinsam mit Abteilung I.). 

Markscheider Mrsrgor Bochum : aÜber künstliche Erdbebens. 

H. MoRrimER-LaMB Montreal : c The Unigue Mineral Resources of Canadas. 

Professor Dr. Porosié Berlin: alFntstehung der Steinkohle.s 

Ingénieur-géologue RExIxER Lüttich: el/état de nos connaissances sur la 

stratigraphie générale du terrain houiller belges. 

Generaldirektor ScHuLz-BRIESEN Düsseldorf: aBedeutung der praktischen 

Geologie für Wissenschaft und Volkswirtschatftos. 

Geh. Bergrat Professo: Dr. Srersmass Bonn: aÜber die gebundenen 

Ergünge in der Cordillere Südamerikaso. 

Privat-Dozent Dr. WEGNER Münster: eGrundwasserverhültnisse des Mün- 

sterlandess. 

Ferner haben Vortrage angemeldet, Thema aber noch vorbehalten, die 

Herren: Dr. BáRrLixG Berlin, Professor Hozz Aachen, Professor Dr. MICHAEL 

Berlin, Professor Dr. ScHErBE Berlin, Professor Dr. Srinte Hannover, Mark- 

seheider WACHHOLDER Düsseldorf, Dr. WuwssrokgrF Berlin. e. 

A IV. osztály geológiai kirándulásokat is rendez a Műünstervidéki 

krétamedence déli peremére. Az első napon Knguscm tanár lesz a kalauz a 
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Ruhr-mentén, s összefüggő szelvényt mutat a felső devon, kulm, a szén- 

mentes és a produktiv karbon-képződményeken át. A második napon 

BARrursa dr. királyi geológus veszi át a vezetést a cenomán, labiatus plüner 

és a diluvium rétegeiben. Ezeken kívül Kuxuk bányaülnök is segédkezik a 

vidék magyarázatában. 

Még egy félnapos kirándulást rendez FLIEGEL dr. királyi geológus az 

alsórajnai barnaszénterületre, Brühl és Köln vidékére. Végül Kukux bányaülnök 

és MixTrRoP mérnök a geológiai múzeumot, a földrengési és a magnetikus állo- 

mást mutatják be a geológus kartársaknak. 

A kongresszus végeztével, június hó 24-én Br üsszelb e rándulnak át 

a tagok, hogy a világkiállítást együttesen megtekintsék. A brüsszeli világ- 

kiállítás tanulmányozására a rendezőség három napot szán, úgy hogy tulajdon- 

kép csak június hó 26-án fog véget érni a tanulságosnak igérkező kirándulás. 

Társulatunkat a düsseldorfi kongresszuson Lóczy LasJos dr. egyetemi 

tanár, m. kir. földtani intézeti igazgató, társulatunk választmányi tagja fogja 

képviselni. 

H. A stockholmi nemzetközi geológiai kongresszus. 

A XI. nemzetközi geológiai kongresszus ez évben Stockholm- 

ban augusztus hó 18-ika és 25-ike között fog ülésezni. A márciusban kelt 

körlevél már részletes tervét adja ezen nagyfontosságú eseménynek, amely az 

egész földkerekség tudományos köreit élénken foglalkoztatja. Az 1878. évi 

párisi világkiállítás alkalmából összegyűlt geológusok, amikor az ilyen kon- 

gresszus hasznát belátva, továbbiaknak rendszeresítését is elhatározták, bizo- 

nyára nem sejtették, hogy idővel milyen nagy jelentőségű tényezőivé lehetnek 

ezek az összejövetelek nemcsak a tudománynak, de a gyakorlati életnek is. 

Bizvást állíthatjuk, hogy ma a nemzetközi geológiai kongresszusok minden 

hasonló intézmény közt a legelőkelőbbek és olyan szinvonalon állnak, amely 

ezeket a legfelső pártfogás és elismerés részeseivé teszi. 

Az idei kongresszusnak is a vendéglátó svéd nemzet koronás ural- 

kodója, V-ik Gvuszráv király a védnöke, diszelnöke pedig Gvuszráv ADOLF 

királyi herceg, aki maga is tudományokkal foglalkozik. A rendezőbizottság 

élén ott látjuk a földmivelésügy, belügy, közoktatásügy és külügy minisztereit, 

valamint az összes tudományos intézmények vezetőit. 

Az ülések augusztus 18—25-e közé esnek, a tanulmányútak pedig ezeket 

megelőzik, illetőleg követik. A kongresszusra jelentkezni f. évi május hó 15-ig 

lehet AwxpERssowx G. tanárnál a kongresszus vezértitkáránál (Stockholm 3.). 

A kongresszus rendezőbizottsága az előadások és viták sorát öt főcso- 

portba foglalta össze, olyanokba, amelyek a geológiának legsürgősebben meg- 

oldandó kérdéseit ölelik fel és a kirándulások folyamán a helyszínén is tanul- 

mányozhatók. A főcsoportok a következők : 

1. A prekambrium geológiája, amely képződmény Európában 

sehol sincsen oly hatalmasan kifejlődve mind a Skandináv félszigeten. 2. Az 

éghajlat változása az utolsó jégkorszak után. Ezen kérdés megol- 

133 
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dásához a földkerekség legkülönbözőbb tájékairól összegyűjtött adatok voltak 

szükségesek, a melyeket a kongresszus aLes changements de elimat 

aprés le maximum de la derniére glatiations, illetőleg: eDie 

Veründerungen des Klimas seit dem Maximum der letzten 

Eiszeits cím alatt szándékozik külön is kiadni. 3. A világ vaséreckész- 

letei és ezeknek eloszlása amely fontos kérdés ugyancsak az egész 

földkerekség adatainak felhasználásával fogják tárgyalni és e célra az összes 

művelt államoktól nyert adatokat alron ore resources of the worlds cím alatt 

előzetesen külön kiadni. 

A 2-ik kérdés tárgyában a kongresszus előkészítő bizottsága a Magyarhoni 

Földtani Társulatnak, ar 3-ik kérdésben pedig a m. kir. Földtani Intézetnek 

szakvéleményeit is kikérte, amelyek így szintén részt vesznek a közérdekű 
tárgyak tanulmányozásában. 

4. A sarkitájak geológiája. Ezzel kapcsolatosan a Skandináv fél- 

sziget északi partvonalaira és a Spitzberg szigetekre nagy tanulmányutakat 

rendeznek. 5. A kambriumi állatvilág hirtelen megjelenése. Fő- 

képen paleontologiai nézőpontból vitás azon kérdés megoldására, hogy mivel 

magyarázható a prekambrium (I. az 1-ső főcsoport) teljes fauna-hiánya után 

a kambriumban található magas fejlettségű állatvilág megjelenése. 

A geológiai kongresszussal egyidejüleg ugyancsak Stockholmban tart- 

ják a II-ik nemzetközi agrogeológiai értekezletet, amelynek elsője 

az elmult év nyarán Budapesten, a m. kir. földtani intézet kezdeményzée- 

sére gyűlt össze. Díszelnöke NYLANDER 0. Svédország földmivelésügyi mi- 

nisztere lesz, a szervező bizottság tiszteleti tagságát pedig valamennyi svéd 

gazdasági intézmény vezetői elfogadták. Ezen értekezletnek tervezete az agro- 

geológiának főbb irányelveit öleli fel,. amidőn az alábbi kérdések tüzetes tanul- 

mányozását helyezi kilátásba: 1. A talajok általános nomenklatu- 

rája és osztályozása 2. A talajok fizikai elemzésénél alkalma- 

zandó fokozatoknak megállapítása a talajszemek nagysága 

szerint. 3. A talajok vegyi vizsgálatánál alkalmazandó kivo- 

natok készítése. 4. Az agrogeológiai térképezés módszerei. 

Természetes, hogy ezen agrogeológiai értekezleten is legtanulságosab- 

baknak igérkeznek a tanulmányi kirándulások. 

A kongresszussal kapcsolatos 14 kirándulás közül fölemlítjük a Spitz- 

berg (VIsfjord) vidékeire tervezett nagy utat, amely július hó 25-étől 

augusztus hó 17-ig fog tartani, s összes költsége 900 svéd koronában van 

előirányozva. Ebben a nagy útban csak 60 geológus vehet részt. Egy másik 

kirándulást Norrland eruptivus vidékeire terveznek 21 résztvevővel 550 

svéd korona költséggel. Az előbbit GEER, az utóbbit HöGBom vezeti. Az ülé- 

seket követő kirándulások közül fölemlítjük a Gotland és Dalarna vidékére 

rendezendő tanulmányutat, amely augusztus 25-től szeptember 6-ig fog tar- 

tani s költsége 260 svéd koronára van előirányozva. Svédország guaternür 

viszonyainak áttanulmányozása augusztus 26-ától szeptember 9-ig fog tartani, 

ezen 30 résztvevő jelentkezhet és az út költsége 330 svéd koronára van elő- 

irányozva. 
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Végül ide iktatjuk a világ vasérckészletéről szóló nagy munka 

tartalomjegyzékét. A nagy monográfiát a Generalstabens Litografiska 

Anstalt adja ki (Stockholm 3.) Ára 3 £ (—76 frank — 61 Mark — 55 
svéd korona — 72 magyar értékű korona.) 

A munka címe, valamint bevezetése és összefoglaló része angol nyelvű, 

de az egyes szerzők munkáikat a különböző viszonyokhoz mérten felváltva 

angol, francia és német nyelven írták. 

The Iron Ore Resources ol the World. 

A summary compiled upon the initiative of the Executive Committee 

of the XI. International Geological Congress, Stockholm 1910. With the 

Ássistance of Geological Surveys and mininggeologists of different countries. 

Edited by The General Secretary of the Congress. 

Contents. 

Preface by J. G. AspEgssos, General Secretary of the Congress (5 pp.).1 

Summary by HI. SJÖGREN Professor (50 pp.). 

State reports. 

Europe. 

France: P. Nicov, Mining Engineer, Nancy. 39 pp. 1 m.., 2 fig. 

Luxemburg : VicroR M. DONDELIXGER, Mining Engineer, Luxemburg. 6 pp. 

Spain : Luis M. VinaL, late Director of the Geological Survey, Madrid. 

ödepp 4 ms 1: pi 
Portugal : JAcIsTHOo PEpRo GomEs, Mining Engineer, Lisbon. 7 pp. 1 pl. 

ltaly: Grovassi AxcHnrso, Chief Mining Engineer, Rome. 11 pp. 

Switzerland : C. ScnmiprT, Professor, University of Basel 36 pp. 2 m. 14 fig. 

Austria : V. UHuiG, Professor, University of Vienna. 34 pp. 7 m., 1 pl. 

Hungary : LupwiG von Lóczvr, Director of the Geological Survey, and 

KARL von Parr, State Geologist, Budapest. 121 pp. 1 m., 24 fig. 

Bosnia and Herzegowina: 1) FRrepRrcH KarzER Director of the Geo- 

logical Survey, Sarajevo; 2) Max NorrmExEeR Mining Director, Hague. 11 pp. 

Servia : J. A. Mirosxovircn, Royal Mining Inspector, Belgrade. 20 pp. 1 pl. 

Bulgaria : LAzAR Vawxkov, State Geologist, Sophia. 11 pp. 1 pl. 

Greece : Max NorrMEYER, Mining Director, Hague. 7 pp. 1 fig. 

Turkey : 1) MAx NorrTMmEYER, Mining Director, Hague ; 2) ETTORE COULANT, 

Chief Mining Engineer, Constantinople. 12 pp. 

Russia : K. Bogpaxowirscn, Professor, Mining High-School of St. Peters- 

burg. 188 pp. 8 m., 59 fig. 

1 A ( ) indicates that the number of pages is not yet definitely settled. 
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Finland : 0. Teüsrepr, Mining Engineer, Helsingfors. 6 pp. 1 pl. 
Sweden: 1) Hs3. Luspsonm, General Manager, Kiruna, and VALFRID 

PErERssoN, Professor, Mining High-School, Stockholm; 2) FPELix TEGENGREN, 

State Geologist, Stockholm. (50 pp.) 12 m., 6 pl, 3 fig. 

Norway : J. H. L. Vocr, Professor, University of Christiania. 18 pp. 
Great Britain: HENRY Louis, Professor, Armstrong College, Newcastle 

on Tyne. 22 pp. 4 m. 

Germany: G. EISEckE and W. KörLER, State (Geologists, Berlin. 

(48 pp.) 3 m. I 

Holland : G. A. F. MoLENGRAAFF, Professor, Technical High-School of 

Delft. 4 pp. 7 l 

Belgium : GEoRGEs LEsPIsEux, Mining Engineer, Liége. (18 pp.) 2 fig. 

- America. 

United States of America: JAMES FURMAN KEmp, Professor, Columbia 

University, New-York. 25 pp. 1 m., 1 pl. 
Canada : EuGENE HAANEL, Director of Mines, Ottawa. 27 pp. 1 m. 

Newfoundland : JAMES P. HowLrEY, Director of the Geological Survey, 

St. Johns. (6 pp.) 3 pl. 
Mexico : EzEgvIEL ORDONEZ, late Subdirector of the Geological Survey, 

Mexico. (8 pp.) 

Centval-America : J. F. KEmr, Professor, Columbia University, New- 

York. 4 pp. 

West Indies : J. F. KEwme. 7 pp. 

Columbia, Venczuela, Bolivia, Peru, and Chile: J. F. KEwme. 8 pp. 

British Guyana: Dr. J. W. Evass, Imperial Institute, London. 3 pp. 

Brazil: ORvimnE A. DERpy, Director of the Geological Survey, Rio de 

Janeiro. 12 pp. 3 pl. 

Asia. 

Persia: Max NorrMEYER, Mining Director, Hague. 6 pp. 

British India : 1) Sir THomas H. Horzanp, Director of the Geological 

Survey of India, Calcutta; 2) T. H. DE LA TovucHE, Acting Director of the 

Survey, (10 pp.) 

China: 1 THomas T. REap, Professor, Pei-Yang University; 2) (Schan- 

tung) W. KoERr, State Geologist, Berlin. (8 pp.) 1 pl., 6 fig. 

Japan: KrisosukE Iwsovvrr, Director of the Geological Survey, Tokyo. 

(44 pp.) 4 pl., 13 fig. 

Philippines : J. F. KEmp, Professor, Columbia University, New-York. 4 pp. 

Ceylon, Straits Settlements and Federate Malay States, British North 

Borneo, and Sarawak: Dr. J. W. Evaxs Imperial Institute, London. (4 pp.) 

Duch Indies: G. A. F. MOoLENGRAAFF, Professor, Technical High-School 

of Delft. (6 pp.) E 
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Australia. 

Western Australia : A. GB MaArrrasp, Government Geologist, Perth, 8 pp. 

South Australia : H. Y. L. BRowxs, Government Geologist, Adelaide. (4 pp.) 

Oueensland : B. Dussras, Government Geologist, Brisbane. (4 pp.) 

New South Wales: EpwaRD F. Pirrumax, Government Geologist, Sydney, 

28 pp. 4. fig. 

Victoria J. W. GREGoRY, Professor, University of Glasgow. 5 pp. 

Tasmania: W. H. TWELVETREEs, Government Geologist, Launceston. 

6 pp. 1 fig. 

New Zealand: JAMES Macxrixroscm BEnL, Director of the Geological 

Survey, Wellington. 9 pp. 3 pl. 

Africa. 

Algiers and Tunis: P. Nicov, Mining Engineer, Nancy. 10 pp. 6 fig. 

Egypt: W. F. Hume, Director of the Geological Survey, Giza 11 pp. 1 fig. 

Anglo-Egyptian Sudan: 1) Srastgx C. Duss and G. WALTER GRABHAM, 

Government Geologists, Khartoum; 2) Dr. J. W. Evawss, Imperial Institute, 

London. 8 pp. 1 pl. 

Sierra Leone and Gambia, Gold Coast Colony, Northern and Southern 

Nigeria, St. Helena, British Somaliland, Uganda, East Afrika Protectorate, 

Nyasaland, Mauritius, and Seychelles : Dr. J. W. Evawss, Imperial Institute, 

London. (6 pp.) 

Congo : J. CoRwsEr, Professor, School of Mines, Mons. (6 pp.) 

Togo, Kameroun, German South West Africa and German East Af- 

rica: W. KoERr, State Geologist, Berlin. (6 pp.) 

Rhodesia : 1) F. P. MEwxsEzz, Curator, Rhodesia Museum, Bulawayo ; 

2) Dr. J. W. Evawss, Imperial Institute, London. 6 pp. 

Transvaal : G. A. F. MOoLENGRAAFF, Professor, Technical High-Sehool of 

Delft. (10 pp.) 1 fig. 

Cape Colony: ARTrHuR W. RogERs, Director of the Geological Survey, 

Cape Town. 4 pp. 

A stockholmi geologiai kongresszusra tudomásunk szerint hazai szak- 

köreinkből számos jelentkező akadt. A magyar kormány képviseletében Lóczy 

Lasos dr. egyetemi tanár, m. kir. földtani intézeti igazgató fog megjelenni, 

míg az agrogeológiai üléseken TRErIrz PÉTER m. kir. főgeológus is részt vesz a 

vitákban. 

Társulatunkat Lóczy LasJos dr. választmányi tag fogja a stockholmi 

nemzetközi kongresszuson képviselni, s kivüle még több tagtárs is részt 

vesz úgy az üléseken, mind az ezekkel kapcsolatos kirándulásokon. A kon- 

gresszus lefolyásáról annak idején bőven fogjuk tagtársainkat tudósítani. 

12 
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4) A Magyarhoni Földtani Társulat szakülései. 

1. Jegyzőkönyv az 1910 március hó 3-án délután 5 órakor tar- 

tott szakülésről. Az ülés helye a m. kir. Földtani Intézet előadó terme. Elnök : 

SCHAFARZIK FERENC dr. magyar királyi bányatanácsos, a királyi József műegyete- 

men az ásvány-földtan ny. r. tanára. 

Jelen vannak: Dr. SZovrraGH TAMÁS másodelnök, BALKAY BÉLA, BAUER GYULA, 

BRuCK JÓZSEF, MAKkoSDÉCSEI dr. DÉcHY MóR, DriceNTrY DEzső, EmszT KÁLMÁN, FINGER 

BÉLA, HoRvÁáTH BÉLA, JEx SiMoN, KaApió OTTOKÁR, KocH NÁNDOR, KoRMmos TIVADAR, 

KRENNER J. SávDpoR, LAsz Samu, LÁZÁR VaAzuL, Loczka JózsEF, Lóczy LaJsos, Lő- 

RENTHEY IMRE, MÉHES GYULA, NEUBAUER KONSTANTIN, PÁLFY MóR, PALKOvICcS JÓZSEF, 

PaNTó DEzső, PITTKR TivaADaR, RÉTHLY ANTAL, RorH LAJos, ROZLOZSNIK PÁL, S1EG- 

METH KÁROLY, STEINHAUSZ GYULA, STRÖMPL GÁBOR, SZÁDECZKY GYULA, SZÉKÁNY BÉLA, 

TAKÁCS BÁLINT, Timkó IMRE, TREITZ PÉTER, VARGHA GYÖRGY, VENDL ALADÁR; PAPP 

KÁRotYy elsőtitkár, VOGL VIKTOR másodtitkár, ASCHER ANTAL pénztáros. Összesen 42-en. 

Elnök a jegyzőköny hitelesítésére LÓRENTHEY IMRE dr. választmányi és Roz- 

LOZSNIK PáL rendes tagokat felkérvén, az ülést megnyitja. Üdvözli a szép számban 

megjelent tagokat, s reményét fejezi ki, hogy a következő trienniumban a szak- 

ülések színvonala megmarad a régi kipróbált tudományos alapon. Felkéri ezután 

az elsőtitkárt jelentésének megtételére. Erre az elsőtitkár a következőket mondja : 

.Tisztelt Szakülés! A midőn első ízben van szerencsém a titkári székben 

megjelenni, legyen szabad a mélyen tisztelt Szakülés előtt nehány szót mondanom. 

Alapszabályaink 20. §-a azt mondja, hogy a Magyarhoni Földtani Társulatban az 

elsőtitkár vezeti az ügyeket, szerkeszti a kiadványokat és gondoskodik a szakülési 

előadásokról. Iparkodni fogok, hogy úgy a szakülések rendezésében, mint különö 

sen a Földtani Közlöny szerkesztésében azt a színvonalat megtarthassam, a melyre 

mélyen tisztelt elődeim társulatunkat emelték. Egyebekben pedig igérem úgy a 

magam, mint titkártársam nevében, hogy a reánk váró 3 év alatt kötelességeinket 

a legpontosabban teljesíteni fogjuk. A titkári jelentésekre áttérve, van szerencsém 

jelenteni, hogy az 1910 februárius 3-án tartott választmányi ülés rendes tagokká 

választotta a következőket : 

1. R. kat. főgimnázium, Székelyudvarhely ] 

2. Ref. gimnázium, Gyönk j 
3. BALLENEGGER RÓBERT m. kir. geologus, Budapest, (aj. MARos IMRE r. t.). 

4. BRuck JózsEF hivataltiszt, Budapest, (aj. PAPP KÁROLY vál. t.). j 

5. FELDPACHER ANTAL fotochemigrafus, Budapest, (aj. PITTER TIVADAR r. t.). 

6. GaGyI JENŐ középiskolai tanár, Budapest 

7. GAGYI SÁNDOR tanárjelölt a (aj. KoRmos TIVADAR r. t.). 

8. HaAwxGos GÉzA papirkereskedő a j 

(aj. a titkárság). 
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9. HEUFFEL SÁNDOR mérnök, Budapest, (aj. PITTER Trvapak r. t.). 

10. KegÉsYI HuGó középiskolai tanár, Budapest, (aj. VOGL VIKTOR r. t.). 

11. Kiss JózserF bányamérnök-vállalkozó, Budapest, (aj. PAPP KÁROLY v. t.). 

12. KLösz PÁL térképészeti műintézeti tulajd., Budapest, (aj. PITTER TIvaADAR r.t.). 
13. KÉzDI Kovács PAL kisplasztikus, Budapest 
14. Dr. Lóczy LAJOSNÉ őnagysága, Budapest, (aj. KALMÁR JÁnos Tr. t.). 

78 15. Magzsó LasJcs könyvtáros Budapest, j 

16. PAxró Dezső m. kir. bányasegédmérnök, Budapest, (aj. LÁZÁR VAZUL Tr. t.). 

17. Dr. SCHWaALM AMADÉ egyet. tanársegéd, Budapest, (aj. MAURIT ZBÉLA r. t.). 

18. VENK LÁSzLó dobozgyáros, Budapest, (aj. KoRmos TIVADAR r. t.). 

19. TégnLÁS GÁBOR ny. főigazgató, Budapest, (aj. SCHAFARZIK FER. másodelnök). 

Végül bejelentem a tisztelt Szakülésnek, hogy az 1910 februárius hó 10-iki 

közgyűlés határozata értelmében a Magyarhoni Földtani Társulat az idén a SzABó 

JózsErF-alapból 400 koronás nyilt pályázatot hirdet az ásvány-földtani 

szakcsoport körébe tartozó és szabadon választható munkára, ezenkívül a választ- 
mány 200 koronás megbízást ad tudományos kutatásokra. Felkérem tehát 

azokat a tisztelt Szaktársakat, akik ezekre a kérdésekre pályázni (hajtanak, hogy 

f. évi április 30ig sziveskedjenek tervezeteiket a titkársághoz benyújtani, ahol a 

pályázati feltételeket is megtudhatják. Egyébként ezeket a feltételeket a Földtani 
Közlöny legközelebbi száma is hozni fogja.v 

Elnök ezután felkéri Lóczi Lóczy Lasos dr. választmányi tagot, hogy a 

Bakony földtani szerkezetéről bejelentett sorozatos előadását kezdje meg, 

amelynek I. része a Balaton-felvidék werfeni rétegeinek szintezéséről 
szól. Lóczv LaJsos dr. szabad előadásában visszapillantott a Balaton Bizottság mű- 

ködésére, amely bizottság már tizenöt évvel ezelőtt hozzáfogott hazánk e kies tavá- 

j nak és környékének a kikutatásához. A külső munkálatok ma már teljesen be- 

I fejezvék, a kiadványok is nagyrészben megjelentek, csak a geolégiai kutatások 

közzététele van még hátra. Az előadó eredetileg csak azért tervezte a Balaton kör- 

nyékének geológiai megvilágítását, hogy ebből a Balaton keletkezését megmagya- 

b rázhassa. Részletes geológiai felvételekre nem gondolt, minthogy BöckH JÁwvos már 

j a mult század hetvenes éveiben részletesen térképezte a déli Bakonyt. Munkaközben 

azonban az előadó annyi új meg új föltárásra bukkant és LAczkó DEzső veszprémi 

j kegyestanítórendi tanár segédkezésével annyi temérdek kövületet gyűjtött, hogy 

jónak látta nemcsak a Balaton felvidéket, hanem az egész Bakonyt újból felkutatni 

és térképezni. Ezután áttért a Balaton-felvidék werfeni rétegeinek a szin- 

tezésére. Ezeknek az alsó és felső szintből való képviseletét a Balaton mellett 
már BöckH János felismerte. Azonban a seisi és campili emeletekre felosztott 

rétegek szintezéséről szó sem lehetett, csak Déltirolban. Sőt a tüzetes szintezés 

egyéb vidékeken sincs keresztül vive. Az előadónak sikerült a seisi és campili 
emeleteket több paleontológiai szintre osztani és pedig a seisi emeletet 3 szintre, s 

a campili emeletet 8 szintre. Ezeknek a szinteknek szerkezeti jellemvonása az, 

hogy a legtöbb helyen éles diszkordanciában vannak a perminek fölismert grödeni 

homokkővel. Ezeket BöckH János a régi alpesi geológusok felfogása szerint az alsó 

werfeni rétegekhez osztotta. A legalsó werfeni rétegek diszkordanciája a rátolódás- 

ban és a határon való összegyűrődésben nyilatkozik, aminek következtében nem min- 

denütt érintkeznek közvetlenül a werfeni rétegek a vörös homokkővel. 

További nevezetes jelenség, hogy a Balaton tengelyével párvonalas hosszanti 

váltós vetődések szeldelik át nemcsak a permi homokkövet, hanem a rajta disz- 

kordánsan nyugvó werfeni rétegeket is. Ezek a hosszanti vetődések szabják ki a 

Balaton-depressziónak északnyugati határát. Nagy számban fedeztek fel ÉNy—DK-i 
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irányú harántleveles vetődéseket is, amiket előadó fiatalabbaknak ismert föl ama- 

zoknál. A werfeni rétegek összes vastagsága Balatonfüred táján 500—570 méterre 

becsülhető. Ha Déltirolból indulunk ki, egész a déli Bakonyig közbeeső részen a 

werfeni rétegek rosszul vannak kifejlődve. Csupán a dinári Alpok werfeni rétegei- 

nek a kifejlődése hasonlítható a miénkhez. 

LóczvY LaJos előadását az elnök megköszönve kiemelte, hogy úgy társulatunk, 
mint a magyar geológia általában büszke lehet arra, hogy Lóczy LaJsos vette föl 

a fonalat ott, ahol azt BöckH JÁNnos elhagyta. 

Ezután dr. SzápgczkY GyuLA: srAdatok az Erdélyi Medence ÉNY-i 
részének tektonikájáhozs címen tartott szabad előadást. 

Az Erdélyi Medence mediterrán rétegeinek egyik tagja a dacittufa, melyet az 

itteni nagy kövületszegénység miatt sztratigrafiailag is bizonyos jelentőség illet 

meg, másrészt pedig kötő tulajdonságánál fogva előfordulása gyakorlatilag is fon- 

tos. A dacittufa rétegek előfordulása alapján rámutat előadó az Erdélyi Medence 

ÉNy-i szegélyében lévő nagy tektonikai különbségekre, arra, hogy míg a külső 

részeken többnyire nyugodt, majdnem vízszintesen települt rétegek vannak, addig 

a belső részek egyes helyein, különösen a sós rétegek közelében jelentékeny rán- 

cosodások fordulnak elő. Legjelentékenyebb ráncosodást talált Korpád, Kolozs 
és Apahida között, ahol több É—D-i csapású, részben ferdén áttolt meredek ráne 

van egymás mellett, melyek Kolozsvár felé ellapulnak. Ezeket a meredek ráncokat. 

É felé a Méneshágó-darvasi K—Ny-i irányú szakadás vágja el, melyen túl 

egy csapásra megváltozik a ráncosodás mértéke és iránya. A Szamos-folyó 

Szamosfalva Apahida közti szakaszában harántúl szeli ezeket a ráncokat, a legerő- 

sebben ráncosodott területhez érve azonban kifolyását hirtelen ÉÉK-ire változtatja. 

SzápEczkY GyuLA előadásában rámutat arra, hogy a dacittufa egyik szárma- 

zási helye a Csicsóhegy, ahol riolitba hajló dacit települ be a tufába. Nem mély- 

ről lehet ez felragadva, s inkább felrobbant kráternek mondható. Csicsószentgyörgy- 

től délkeletre egy árokban tufa már nincs. Vastag tufapad fordul elő a Király- 

árokban 8? déli dűlésben. Dés mellett a temető dombján is van tufa. Désaknán 
újra tufát látunk, amely a sótest felett antiklinálét alkot. Ez antiklinále tengelyé- 

ben kelet felé kibukkan a sótest. Szamosújvár táján a dacittufák nyugodt telepe- 

désűek. Kérőfürdőn felgyűrt rétegek vannak, amelyek tengelye £—D-i irányú. Szék 

mellett a Csukástónál kelet felé dűlnek a tufa rétegek. Kötelendtől északra a tufa 

vonulat délkeleti dűlést mutat, s alsóbb s felsőbb tufa réteg különböztethető meg. 

A Méneshágó táján vége van a tufa vonulatnak. Dél felé számos redő mutatkozik. 

A sótestek Kolozs felé antiklinálék redőiben jelentkeznek, maga Kolozs szinklináléba 

esik. A Méneshágó táján haránttöréssel van dolgunk. Ettől északra lankás északi 

s északnyugati dűlést figyelhetünk meg. A redőket Szamosfalváig lehet kimutatni, 

ettől északra ismét enyhe dűlést látunk. 

Dr. SzápEczkY GYULA előadásához hozzászólott KocH ANwTraL tiszteleti tag. 

Szerinte a dacittufa betelepülések a mezőségi rétegekben többszörösen ismétlődnek. 

A Csicsóhegy alá is dűl dacittufaréteg, erre agyag, majd ismét riolitos dacittufa települ. 

Az előadó igen érdekes fejtegetéseit nagybecsűeknek mondja, azonban azok- 

kal nem mindenben érthet egyet. Nevezetesen az Erdélyi Medencéről szóló mono- 

grafiájában közölt adatokat a dacittufák településéről ma is fönntartja. Továbbá 

dr. KocH ANTAL a sótelepek közelében észlelhető zavarodásokat magukra a sótele- 

pekre vezeti vissza. Szerinte ezek a rétegzavarodások onnan származnak, hogy a 

közbetelepült, tehát bezárt sótelepek víznek hozzájárulásával átkristályosodnak, tér- 

fogatuk megnövekedik s így a tufákat felemelik. j 
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Dr. SzorvraGH Tamás teljesen csatlakozik előtte szóló nézetéhez. Neki újabban 

sok dolga volt Máramarosban sóval s gyakran tapasztalta, hogy a só víz hozzájárulá- 

sával megduzzad s repeszt. 
A tárgyhoz még TELEGDI RorH Lajsos is hozzászólott, azt állítván, hogy a 

szarmata rétegekben is megtalálta a dacittufát. KocH AwraL szerint azonban ez 
nem dacittufa. Majd PáLrrY MókRic s KoRmos TivapAR is hozzászólnak az előadás- 

hoz, amely felszólalásokra azonban SzápgczkY GYyuLa tanár megjegyzi, hogy a fel- 

szólalók nagyon elkalandoztak a tárgytól. Szápzczgv tanár csak a dacitturákról 

beszélt, s az Erdélyrészi Medencének szóbanforgó részében piroxéntufa nincs. Záró- 

szavában kijelenti, hogy nem tartja valószínűnek azt, hogy a só alatt volna a 

dacittufa zöme, különben erről mindaddig meddő lesz a vitatkozás, míg a sótestet 

s ennek feküjét valahol mély fúrással föl nem tárják. 

Az elnöklést IGLóI SZONTAGH TAMÁS dr. másodelrök vevén át, 

"Dr. SCHAFARZIK FEREXC elnök : Újabb és kevésbbé ismeretes kőszén- 

bányaterületek Krassó-Szörény vármegyében címen tartott szabad elő- 

adást. SCHAFARZIK FERENC előadta, hogy az egyre fokozódó szénszükséglet sarkalja 

a bányászkodókat nálunk is arra, hogy hegységeinknek még legelrejtettebb zugait 

is átkutassák. És ennek eredményeként tekinthetők azok az esetek, amidőn vagy 

eddigelé kevéssé méltatott gyenge széntelepek folytatásában nagyobb kiterjedésű 
kiadóbbakat, vagy pedig amikor egészen új területen eddigelé ismeretlen telepeket 

fedeznek fel. Az előbbiek közé tartozik a ruszkabányai Loznicsora völgy- 

ben található felső krétakorú szénelőfordulás, melyet az elmult évtizedekben foko- 

zatosan oly gyengének találtak, hogy további fejtését a régi bányatelken be is 

szüntették. Most azonban a régi bánya körül 2:-60—4-45 m összes vastagságban 

több, bár néhol palás, de tisztább féleségeiben kokszolható kőszenet tártak fel, 

amely átlagosan 6247 kalóriás fűtőerejű. E széntelepek mintegy 3-8—4 km-nyire 

követhetők végig olyan területeken is, amelyek eddigelé, mint szénterületek isme- 

retlenek voltak. Távolsága ezen, a m. kir. erdőkincstár tulajdonát és a nagykikindai 

Brikett és kőszénbánya r. t. bérletét képező szénbánya területnek az új Hátszeg- 

karánsebesi vasút Ruszkabánya-Voiszlóva vasúti állomásától 7—10 km. A másik 

terület a Szvinyesa környéke a krassószörényi középhegység középső 

részében, amely Bánya községtől mintegy 15 km-re, a tervezett almásvölgyi 

új vasút leendő bozovicsi állomásától pedig mintegy 21 km-nyire fekszik. 

Itt szintén több, fejtésre méltó telep fordul elő egyenként 0-70—120 m vastagság- 

ban és kb. 5—6 km hosszkiterjedésben. Kiváló figyelmet érdemel ezen most fel- 

tárás alatt álló kőszén előfordulás rendkívüli tisztasága és kiváló, egészen 7800 ka- 

lóriára rúgó fűtőképessége által, minek következtében bátran a legjobb fajta angol 

kőszénnel vetekedhetik. Ezen telepcsoport az alsóliasz korból való és a már 
régebben ismert Pregeda és Fáczamáre bányaterületektől teljesen elkülönült terü- 

leten fekszik. A már eddig adományozott 11 bányatelek és még számos szabad- 

kutatás tulajdonosa NIKoLICcs báró. 
SCHAFARZIK FERENC dr. előadásáért elnöklő másodelnök köszönetet mondva, 

az ülést ! 2 8 órakor berekeszti. 

2. Jegyzőkönyv az 1910 március 16-án tartott szakülésről. 

A szakülés a m. kir. Földtani Intézet előadó termében délután 5 órakor kezdődött, 

az elnök távollétében IGLór SzoxraGH Tamás dr. királyi tanácsos másodelnök elnök- 

letével. Jelen vannak: BALOGH MARGIT, BAUER GYULA, BRucK JózsEF, BUDINSZKY 

KÁROLY, DICENTY DEzső, EmszT KÁLMÁN, ERŐDI KÁLMÁN, HORUSITZKY HENRIK,2ÍILLÉS 
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ViLMos, JORDÁN KÁROLY, Kocu ANTAL, KocH NÁNDOR, KuENNER J. SÁNDOR, Lóczy 

LaJsos, MAntos IMRE, MaáRzsó LAJos, MAuRrrz BÉLA, PÁLFY Món, Pasró Dezső, PÁvaY 

VAJNA FERENC, PiITTER Tivapag, Piusz GYULA, T. RorH LAJos, SCHRÉTER ZOLTÁN, 

SIEGMETH KÁROLY, STEINHAUSZ GYULA, STRÖMPL GÁBOR, TOBORFFY ZOLTÁN, TREITZ 

PÉTER, VaRGHA GyöRGY tagok, DÉRY JózsiF, HERMAN Orró, Paskusz IGNÁC vendé- 

gek, Parr KÁRoLy I. titkár, VocL Vikrok II. titkár. 

Elnöklő másodelnök az ülést megnyíitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

PRisz GYULA és TOBORFFY ZOLTÁN rendes tagokat. Ezután felszólítja az elsőtitkárt, 

hogy titkári jelentését tegye meg. Elsőtitkár jelenti, bogy a március hó 2-án tar- 

tott váfasztmányi ülés alapszabályaink 21. §-a szerint pénztárost választott s erre 

a tisztségre egyhangúlag ASCHER ANTAL műegyetemi kvesztor urat választotta meg, 

aki már évek óta a legnagyobb buzgósággal viseli ezt a tisztséget. Ugyanez a 

választmányi ülés örökítő taggá választotta LozsáDI báró GYŐRFFY ÁKkPÁD arany- 

bányatulajdonost, aki 200 koronával gyarapította alaptőkénket. Ezenkívül bejelenti 

a megválasztott nyolc rendes tagot is, s kihirdeti újólag a SzaABó-emlékalap 

pályázatait. 

Elnöklő másodelnök ezekután felkéri Lóczy Lasos dr. választmányi tagot be- 
jelentett előadásainak a megtartására. 

Lóczy Lasos dr. mindenekelőtt bemutatja azokat a kőzeteket, amiket SHACK- 

LETON hadnagy délsarki expediciójában az Erebus-vulkánról gyűjtött s a m. kir. 
Földtani Intézetnek ajándékozott. SHACKLETON hadnagy ajándékáról Lóczy tanár a 

következő adatokat közölte : 

Sir SHACKLETON EkNŐ hadnagy budapesti látogatása alkalmával megigérte, 

hogy délsarki expedici(jában gyűjtött geológiai tárgyaiból, valamit ajándékozand 

nekünk. Ezt az igéretét MaAwsowx D. bányamérnök úr révén, aki a mult héten itt 

járt, teljesítette. 4 erupivus kőzetmintát az Erebus-vulkán nyugati lejtőjéről és egy 

új radiumércet Ausztráliából nyert ekként gyűjteményünk. Az Erebus vulkán, ame- 

lyet már Ross JaAMEs 1843—44-ben meglátott az első nagy antarktikus felfedező 

utazásban a 771/7297 S széleeség és 167"720"/W. hosszúság alatt, fekszik 4054 m ma- 

gasságú és állandó működésben van. Scorr J. kapitány 1902-ben, a Discovery expe- 

dicióban a tövében telelt és kőzeteit is elhozta. SHACKLETON 1908 ban önáiló expe- 

diciójában megmászta és EDGEwoRTH DÁviDp T. W., PRIESTLEY RAYM és MURRAY 

James geológus jegyzeteit is közölte népszerű útleírásában. Ezen jegyzetek szerint az 

Erebuson : frachyt bazalt, olivin bazalt és kenyt az uralkodó kőzetek. Ez a sorrend 

egyszersmind az erupció termékek korsorozata is. Az ajándékozott közetminták 

ezeket a kőzetfajokat képviselik. Vékony csiszolatokban is bemutatja a közeteket. 

A trachitot, mint zárványt találták a bazaltba foglalva. A kőzetpéldányok közül a 

trachit és a bazalt, valamint a kenyt nem származik magáról a vulkánról, hanem 

az annak nyugati tövében fékvő tengerpartról, a Ross-szigetről, illetőleg a Borne 

és a Royd fokról; az olivinbazalt termőhelye a Craterhill. A kenyt-nek ez az első 

példánya (tudomásom szerint) hazai gyűjteményeinkben. Ezt a kőzetet a kelet- 

afrikai Kenia vulkánon ismerték fel és Professor GREGoRY J. W. nevezte el erről a 

vulkánról.1 GREGORY szerint a kenyt-ek a nefelin szienit lávák sorozatába tartoz- 

nak. A Kenia központi csúcsának délnyugati lejtőjén lecsapott tetejű bérceket alkot- 

nak és a legutolsó lávafolyás termékei. Eleinte riolitnak nézte a Pantellariabeli 

riolitok rokonainak tekintve őket. RosEsxguscn ellene volt ezen egyesítésnek. GREGORY 

1 GREGORY J. W. Conitributions to the Geology of British East Africa-Part II. 
The Geology of Mount Kenya; Ouarterly Journ. of the Geol. Society 1900. 56. köt. 
205 —222. old. : 
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szerint a kenyt az olivines nefelinszienit liparitos képviselője tartalmaz: anorthok- 

lasz fenokristályokat, járulékosan augit- és olivin fenokristályokat és üveges vagy 
hialopilites alapanyagot, amelynek színe szürkészöld és sötét szépiabarna között 

változik. A pantellaritnál valószínűleg általában bazikusabb (213—-214. old.). A Scorr- 

féle Discovery expedicióból FERRAR és PRIOR írták le a Ross szigetet, amelyen 

az Erebus és Terror vulkánok emelkednek. 

Az Ausztráliából származó Carnotit termőhelyéről nem tudtam a könyv- 

tárunkban lévő ausztráliai irodalomból tudomást szerezni; talán mineralogus szak- 

társaink jobb felvilágosítást adhatnak erről. Ezt az új uránásványt FRIEDEL 0. és 

CUMENGE E. 1899-ben írták le.! 

Az első lelet az északamerikai Coloradó állam Montrose kerületében chessylit 
és malachit társaságából származott és következő összetételű volt: 

92U,0,. V.Oz. K,O. 3H,O. 
UO; Mag 116354 USOZ TEA BIE 064570 
VROSzeL 20-12 MO da Z031 
KÖSZ ás 087 KKOVeSzEsóklÜ 57 
HROZÉS 9 8£ 545 ÉRZŐ erezd és 0-96 

99-98 EGO ezé Ő 

A CuRRkIE házaspár igen nagy radioaktivitását ismerte fel és radiumfémek- 

ben gazdagabbnak konstatálta. Azóta több helyről ismerik a Carnotitot. A be- 

mutatott ausztráliai példányhoz MaAwsowx úr szíves volt értékes jegyzeteket mellé- 

kelni, amelyek fordításban így hangzanak: "Ez az ausztráliai Carnotit példány 

nagyon jellemző az ottani előfordulásból. A sárga bekérgező ásvány a Carnotit 

vagyis kalium uranium vanadat. A fekete ásvány pedig egy radioaktivus ilmenit, 

melynek összetevése a következő : 

LT 0 A RSER LAS AES TR ER tt a TS) 

Fe0,4-FeO ú FŐV 
Ritka földes oxidok köztük canthanium ] ne 

, cesiam, ithrium, thorium stb. stb. j 98 ÉT 

VO 1-25 a 

ÜLÉST tére az rint ő 9:50 a 
CSEK ELEN ETTE EE LATE AT es ölétyétz És 0-75 a 

JAV LES ete ZENET ENE ZVESÉN E [EL 

955090 
Azonkívül rádium és nagyon sok kálium. 

A carnotit a radioaktivus ilmenitnek elváltozási terméke. Egy bányavállalat 

fogja a rádiumtermelés érdekében az ausztráliai termőhelyet megnyitni. 

Ezután ugyancsak Lóczy LaJos dr. folytatta a Bakony földtani szerke- 

zetéről hirdetett sorozatos előadását, s ez alkalommal A Balaton felvidék 

közép-és felsőtriasz korú rétegeinek szintezéséről tartott szabad elő- 

adást. Az alsótriasz 590 7U0 méter közti vastagsággal mérhető komplexumára, 

minely túlnyomólag homokos márgás parti, nagyon sikér vízben támadt üledékekből 

áll, körülbelül mégegyszer ekkora vastagságban következnek a norikumi fődolomi- 

1 Comptes rendus hebdomadaires des siences de lAcadémie des Sciences, 
1899. 125. köt. 532—534. old. 
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tok az anisusi ladini és karniai emeletek tengeribb jellegű mészkövei és márgái 

közbeilleszkedő dolomitjaikkal. 

Az alsítriaszbeli werfeni rétegeket leginkább kagylók zónáira osztottuk, a 

közép- és felsőtriaszt inkább cefalopoda zónákra lehet beosztani. A legfelsőbb balaton- 

felvidéki triaszt vagyis a norikumi fődolomitot, amelynek vastagságát megbecsülni 
nagyon bajos, ismét kagylók, nevezetesen a megalodus fajok elhelyezkedése szerint 

próbálta meg FngcH tanár szintezni. A közép- és felsőtriasz strafigrafiáját is BöCKH 

János állapította meg főbb vonásaiban. . 
Csodálatraméltó éleslátással ismerte ő fel egy évi munka alatt a szövevényes 

tektonikai viszonyok között is a rétegek egymásutánját és alpesi eguivalenseit. 

Preciz közléseit a wieni geologusok többször félreértették, úgy hogy Mossisovics és 

legújabban ARTHABER, sőt FREcH leírásaiban is a bakonyi közép- és felsőtriasz 

rétegzésére nézve elég téves közlés került az irodalomba. 

Azt hiszem sikerült ezeket a tévedéseket mind helyreigazítanom. Ahban a 

szelvényben, amely Balatonfüred közelében a Balaton vízszélétől a veszprémi hegy- 

laposra (Rumpflüche) felterjed 3 km. szélességben és 160 m. magassági különbözet- 

ben a permi veres homokkőtől a fődolomitig jó kövületekkel felismerve lehet az 

egész triaszt megismerni. Csopakon, Arácson ugyanezt érhetjük el. Zánkától Monosz- 

lóig a balatonfüredi szelvénynek hasonmása van. Balatonfüredről vagy Arács és 

Csopakról a veszprémi plátóra feljutva, vízszintesen járuuk 1!/2 km. északnyugat 

felé a fődolomiton, amikor hirtelen a literi törés vonalát érjük el és a sík térségen 

váratlanul ismét az alsótriaszba lépünk, melyből a Fajsz és Vámos körül a közép- 

és a felsőtriasz egész rétegsorát mégegyszer végig kalapálgathatjuk. Itt, valamint 

Veszprém város területén Laczkó Dezső-vel sok újat találtunk BöckH térképének 

adataihoz. 

Sikerült a veszprémi márgát a balatonfüredi felsőmárga csoporttal megegye- 

zésbe hozni és a felső márgát jó szintekre felosztani. 

Az évek hosszú során keresztül gyűjtött kövületeket az alpesi formák specia- 

listái határozták meg és írták le. 

A közép- és felsőtriasz rétegek vastagsága nem állandó a Balaton felvidéken; 

valamennyi rétegosztály, hol megvastagodik, hol annyira redukálódik, hogy többé 

felismerni nem lehet. Ezt az elvékonyodást nem dinamikus folyamatok, kimángor- 

lás vagy kisajtolás idézik elő, hanem a rétegeknek valóságos eredeti kiékelődése 

és gyakori facies változása. Különösen a kagylómészben nyilvánul meg ez a facies- 

változás lépten-nyomon. A megyehegyi dolomit 140, sőt talán 200 m. vastagságtól 

nehány méterre vékonyodik északkeletről délnyugat felé. Ahol nagy a vastagsága, 

a decurtata és trinodosus szintek elvékonyodnak és (Megyehegy, Arács) elválaszt- 

hatatlanul egymásba redukálódnak. Ilyen helyeken a dolomitban is lelni fosziliákat. 

Ahol meg a megyehegyi dolomit vékonyabb, a kagylómész magasabb szintjei 

változatos kifejlődésben vannak és jól megkülönböztethetők. (Felsőörs, Köveskálla, 

Balatonfüred, veszprémi Alsó-erdő, Mencshely.) Majd pedig a normális decurtata 

és frinodosus zónák helyett világos szinezetű, fehér, sárga vagy vereses tömött 

dachsteintipusú mész képviseli az egész kagylómeszet, sőt a Trachyceras Reitzi zónát 

is. Ez a mész közvetlenül a megyehegyi dolomiton nyugszik. Másutt ez a facies 

valóságos kagyló lumasellaként a hierlatz liaszkorú faciest utánozza és a megye- 

hegyi dolomit meg a tridentinus közötti rétegosztályt képviseli. A diabáz és porfirit- 

tufás rétegek is néhány helyen a kagylómésztől a tridentinus rétegekig terjednek. 

Dolomit mutatkozik a füredi mészben és helyettesíti is ezt egy két ponton. 

Továbbá előfordul még dolomit a márgacsoport Tr. austriacumot tartalmazó 

mészkőpadjainak szintjében, valamint a Sándorhegyi physocordiás mészkőben is. 
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Végve még azt a figyelemreméltó tapasztalatunkat kell kiemelnem, hogy a 

felsőmárgának mélyebb szintjeit jellemző törpe fauna scet.-cassiani tipusú kagyló- 

alakokkal már a kagylómészben is jelentkezik és pedig a balatonitest tartalmazó 

márgáspalás meszekben. Apró gonodusok, nuculák, cassianella és posidonidák jellem- 

zik, ugyanazok az alakok, amelyek a magasabb szintekben az estheriák és Halobia 
rugosa társaságában jelennek meg. 

A Ceratites és Piychites tartalmú mészkövek alatt jelennek meg ezek a 
precursorius posidoniás márgák. Nem hiányoznak a fehér Myoconcha gregariás 

mészkőfaciesben, valamint a tridentinus zéna tufás paláiban sem. Mindezen jelen- 

ségek szorosan egybekapcsolják a bakonyi közép- és felsőtriaszt. Konglomcrátum 

homokkő, egyáltaljában klasztikus littoralis vízszéli üledékek merőben hiányzanak 

belőle. A rétegek petrografiai és organogenikus nagy változása mindazonáltal part- 

közeli, nem szerfelett mély víznek változó természetét hirdetik. 

Ezután dr. KoRmos TivavaR terjesztette elő az 1909. évi tatai ásatásokról szóló 

jelentését. Tatán, az EsTERHÁZzY uradalom mésztufa bányájában előadó a mult évben 

tudvalevőleg nevezetes és a maga nemében Magyarországon eddig páratlanul álló 

paleolit-telepet fedezett fel, ahol mammut, orrszarvú, barlangi medve, bar- 

langi biéna, ló, szarvas és más állatok számos csontmaradványával a pleisztocén 

ősember kétségbevonhatatlan nyomai fordulnak elő. A pleisztocénben bő vízzel elő- 

törő hévforrások közelében s a lefolyások mocsaraiban éltek ezek az állatok, ame- 

lyek idecsalták az ősembert is, aki egyébként bizonyára szívesen tanyázott a soha 

be nem fagyó vizek közelében. Rendkívül érdekes, hogy azon a helyen, ahol a 

csontok legnagyobb tömegét találták, a források működésének időszakos szünete- 

lése mutatható ki, amely idő alatt azon a helyen szárazföldi löszréteg keletkezett. 

Ezen a hajdani felületen élt az ember, idehordta a vadászzsákmányát és tüzet 

rakva, lakmározott belőlök. Mindezekről a tarka összevisszaságban heverő és részint 

feltört — (leginkább fiatal mammut) — csontok, faszén és égetett csontdarabok 

(valóságos akonyhahulladéks), valamint számos primitiv típusú kovaeszköz és nyil- 

ván szerszámként használt csontdarabok tanuskodnak. Később ezt a helyet a for- 

rások ismét elöntötték s még mintegy 10—12 m. vastag mésztufa réteggel borítot- 

ták be. E felső mésztömeg legalsó rétegei paleontologiai szempontból szoros össze- 

függésben állnak az alattuk fekvő lőszréteggel olyképen, hogy a felületen hevert 

csontokat a források nem mosták el, hanem szénsavas mészkéreggel vonták be 

azokat. Akárhány csontot talált olymédon az előadó, hogy annak egyik része a 

löszben, másik pedig a kemény mészkőben ült, kétségtelenné téve azt, hogy ezek 

a csontok nem utólag kerültek a mészkő közé. 
A fauna alapján a tatai őstelep — ahonnan, sajnos, emberi csontok még 

eddig nem kerültek elő — a felső pleisztocénbe, a szerszámok ipari fejlettségét 

(helyesebben: fejletlenségét) tekintve: a paleolit korszak közepetájára helyezendő 

s így mintegy közbülső állomást képvisel a krapinai és a miskolcvidéki leletek 

között. Nagyon érdekes probléma az, hogy ezekkel az apró és tökéletlen szerszá- 

mokkal, fegyverekkel, miképpen ejtette el a tatai ősember vadászatai főtárgyát: 

a mammutot ? Előadó valószínűnek tartja, hogy az ősember e nagy vadakat tőrbe 

ejtette, olyképpen mint azt egyes vad népek ma is teszik. 

Özv. ESTERHÁZY FERENC-né grófné és EsSTERHÁZY MóRkic gróf országgyűlési 

képviselő engedelmével — amiért a tudomány nem lehet eléggé hálás — most is 

folynak Tatán dr. Kogmos vezetése alatt az ásatások, amelyek előreláthatólag még 

sok becses tárggyal fogják a m. kir. Földtani Intézet múzeumát gazdagítani. 

Végül ToBogFrY ZoLTÁN dr. terjesztette elő: Magyarországi pyrargiri- 
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tek című tanulmányát, amely a Földtani Közlöny legközelebbi számában egész 

terjedelmében meg fog jelenni. 

Elnöklő másodelnök az előadóknak köszönetet mondva, az ülést-!/28 órakor 

berekeszti. 

3. Jegyzőkönyv az 1910 április hó 6-án tartott szakülésről. Az 

ülés helyisége a m. kir. földtani intézet előadóterma. Elnök : SCHAFARZIK FERENC dr. 

királyi bányatanácsos, műegyetemi ny. r. tanár. 

Jelen vannak: SzorxraGH TAMÁS másodelnök, BALOGH MARGIT, BAUER GYULA, 

BENE Géza, DicEsrY DEzső, EmszT KÁLMÁN, FRANZENAU ÁGOSTON, GáspPÁR JÁNOS, 

ILLÉS ViLMos, KocH ANTAL, KocH NÁNDOR, LAPP FRIGYES, LÁSZLÓ GÁBOR, LÁZÁR 

VazuL, LóczY LAJos, LÖRENTHEY IMRE, MAgos IMRE, Magzsó LaAJos, VALKOvIOS JÓZSEF, 

PÁLFY MóRg, PaáNró Dezső, PITTER TIvaáADAR, RÉTHLY ANTAL, T. RorH LaAJos, SIGMOND 

ELEK, STEINHAUSZ GYULA, SZÉKÁNY BELA, TIMKÓ IMRE, ZSIGMONDY ÁRPÁD tagok ; 

Papp KáRoLY I. titkár, VoGL Vikronk II. titkár. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Timkó IMRE és MaARos IMRE r. tagokat 

telkérvén, az ülést megnyitja. Majd felhívja az első titkárt jelentésének beterjesz- 

tésére. Elsőtitkár bejelenti a március hó 16-iki választmányi ülésen megválasztott 

11 rendes tagot, majd ujólag kihirdeti a SzaBó JózseF alapból jutalmazandó 

pályázati felhívást. 

Elnök ezután felkéri dr. Lóczy LaAJos választmányi tagot bejelentett előadá- 

sának megtartására. Lóczy LaJos erre ismerteti az Albert monakói uralkodó her- 

cegtől alapított oceanografiai múzeumot, amelynek ünnepélyes megnyitásáról 

csak tegnap érkezett vissza. A nagyon érdekes előadást Közlönyünk 

vezető helyén közöljük. 

Elnök megköszönvén az előadónak tanulságos előadását, ráutal arra a fon- 

tosságra, amelyet az ilynemű oceanografiai intézetek a jövendő geológusok kiképe- 

zésében gyakorolni hivatvák. 

Majd felkéri Dicewsry Dezső rendes tagot, hogy a talaj tápsó mennyiségeinek 

fiziológiai szerepléséről, s azoknak relativ értékszámairól hirdetett előadását tartsa 

meg. DicEsTrY DEzső erre a következőket adja elő : 
a Elméletem abból indul ki, hogy minden növény, minden esztendőben a táp- 

elemek mindegyikéből bizonyos kvantumot halmoz fel testében. Pld. egy normális 

szőlőtenyészet egy kath. holdról évenként (40 mm. termés mellett) 18—20 kgrm. 

foszforsavat von ki; és mivel a növények oldatokból (a talajnedvességből) táp- 

lálkoznak (naponként bizonyos mennyiségű vizet szívnak fel) világosan követke- 

zik, hogy ezen oldatnak annyi tápsót pl. foszforsavat kell tartalmaznia, (minden 

literben annyi grammot) hogy a naponkénti 10 liter talajnedvesség felvétele mellett, 

a tenyészeti időszakon keresztül felvett mennyiség 20 kgrm.-ot tehessen ki. Ezen 

konkrét esetben tehát 100 gram lenne a napi foszforsav szükséglet. Ebből egy 

kath. holdon 6000 tőkét számítva, minden tőkére jut naponként 07017 grm. tosz- 

forsav. Minthogy pedig egy normális tőke átlag 1 liter vizet vesz fel (párologtat 

el) naponként, logice következik, hogy az 1 literben legalább 07017 grm. foszfor- 

savnak kell lennie, mert ha nincs, akkor 6000 tőke 200 nap alatt 20.000 grmmot 

nem képes a talajból kivonni, tehát a tenyészet sem lehet 20 kgrm foszforsavnak, 

hanem ennél csak kevesebbnek megfelelő. A talajnedvesség ezen szükséges 

és változó foszforsav tartalma pedig nemcsak az oldható fosz- 

forsav mennyiségétől, hanem az oldószernek (a talajnedvesség- 

nek) a mennyiségétől is egyenlő mértékben függ. Kevesebb fosz- 

forsav kevesebb vízben (talajnedvességbenj) épen olyan erős oldatot 



TÁRSULATI ÜGYEK. 209 

adhat, mint több vízben, több foszforsav. Ez az elmélet lényege. 
Természetes tehát, hogy minél több foszforsav van az oldatban (a talajabban minél 

gazdagabb), minél több oldat vétetik fel naponkint (minél nagyobb a még nem 

kártékony nedvesség) és minél több napon keresztül történik a felvétel (a tenyé- 
szeti időszak minél hosszabb) annál több foszforsavat, vagy más tápanyagot 
gyűjthet össze a tenyészeti időszak végére a növény. Ezért olyan fenomenálisan 
buja a melegégöv alatt a mocsári vegetáció. 

Tehát ugyanazon növénynél minden más körülménynek azo- 

nossága mellett, minél nagyobb a talajnedvességben foglalható 
(vagy foglaltatható) tápsóknak mennyisége vagy az ezeket feltüntető szám, 

annál szebb kell, hogy legyen a vegetáció. Ez az elmélet gyakor- 

lati alaptétele, a melynek igazságát az eddigi elemzések megerő- 

sítették. A talajnedvesség tápsókban való gazdagságát, illetve ennek mérték- 

számait, pedig a valószínű talajnedvességgel arányos finomrész tartalomnak a tápsók 
tényleges mennyiségéhez való viszonya fejezi ki. Ezen elmélet alapján igen sok 

növénytenyészeti és talajtani gyakorlati probléma fejthető meg, valamint a 
reális tápsó pótlásnak (trágyázásnak) is alapját képezi. 

DicesrY DEzső előadásához hozzászóllott SIGMoND ELEK dr. műegyetemi 

tanár, rendes tag. Nem érti — úgymond — hogy lehet az, hogy előadó csak a 

foszforsavat vette tekintetbe, s az összefüggés mégis megvan a vegetációval; azon- 

kívül a meteorológiai viszonyok különbözőségét nem látja kidomborítva. DICENTY 

hosszasabban válaszol, újból kifejtve elméletét. 

SCHAFARZIK FERENC elnök DicrwNrY tagtársat előadásáért őszintén üdvözli, s 

neki köszönetét fejezi ki. Feltéve, hogy a közlött adatok általánosabb megerősítést 

nyernek, akkor DicEwxrY tagtársunk egészen új nyomokon halad, s reméli, hogy 
eredményei nagy hasznára fognak válni a mezőgazdaságnak. 

Ezután LÁázÁR VazuL bányamérnök, r. tag előadja a biharmegyei 

Nagybáród széntelepeinek geológiai viszonyairól szóló értekezését. 
A Bihar és Rézhegység között a Sebeskőrös mentén elterülő medencében, 

mely Bucsától ÉNy-i irányban vonulva Mező-Telegd környékén lép összekötte- 

tésbe a Nagy Magyar Alfölddel, három széntartalmú réteg különböztethető meg. 

a) A legidősebb rétegesoport krétakorú, melyet nagy faunája, mint pet- 

rográfiai kifejlődése a felső krétába az ú. n. Gosau rétegekhez sorol. Ezen réteg 

komplexum a medence északi részén van igen szépen és tanulságosan kifejlődve 

és három főbb csoportra tagolható. Az alsó rétegcsoport főleg erősen csillámos sötét- 

szürke agyagos homokkövekből és agyagokból áll, mely széntelepből, szénpalából 

és bitumenes márgából álló édesvizi réteget tartalmaz. A középső csoportot acteo- 

nellás, nerineas, hippuriteses és nagy inoceramusos homokkövekből, márgákból 

és mészekből álló padok alkotják. A felső csoport kövületmentes és sárga színű 

agyagos homokkövekből és fehér kvarc konglomeratumokból és homokkövekből áll. 

A széntelepet Nagybáródon a V. Muskában bányásszák. A jó minőségű barnaszén 

6500—6800 Ca. fütőképességű, 20—25 m. vastag. Erősen dizlokálódott, a mely kö- 

rülmény a bányászkodást nagyon megnehezíti. 

b) A mediterrán képződmények Nagybáród és Korniczel között vannak ki- 

fejlődve a medence éjszaki oldalán, amiket barnásfekete agyagok és világosszürke 
homokkövek alkotnak. A D. Sztrune déli lejtőjén régi bedőlt kutató tárna, a Lazó 

előtt több métermázsa jó minőségű barnaszén fekszik. Az öt évvel ezelőtt ott dol- 

gozó munkások állítása szerint a telep vastagsága 2 m. Más helyen a telep fel- 
tárva nincs. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 14 
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c) A medence közepét alsó pontusi agyagos és cement márgák és az ezek 
közé települt homokok töltik ki. 3 

Pzen rétegek 2-1 m. vastag palás lignitet zárnak magukba. Feketepatakon 

és környékén ezen rétegeket több furólyukkal megvizsgálták és a lignitet mindegyik 

furólyakban megtalálták. 
A szóbanforgó széntelepeket a következő bányabirtokosok tárják fel: 1. A fe- 

kete szenet MAUTHNER JózsEF nagybáródi bányabirtokos, akinek Nagybáród, 

Cséklye és Korniczel határában vannak kutatásai a felsőkrétakorú széntelepekben. 
2. A mediterrán barnaszéntelep ezidőszerint még nincs feltárva. 3. A pon- 
tusi lignitekre TrmáR és Társai végeznek kutatásokat Feketepatak vidékén. 

Végül RÉrHLY ANTAL r. tag lépett a felolvasó asztalhoz, s a következő című 

értekezését ismertette Az 1908 februárius 19-iki földrengés összefüg- 

gése a Lajta hegység tektonikájával. Előadásának lényege a következő : 

A nyugatmagyarországi földrengéseknek főleg három fő eredő helyük van, az egyik 

a zagrebi rengési területhöz tartozik, a második a Kis-Kárpátokban van, míg a 
harmadik gyakori eredőhelye a Lajta-hegységben fekszik. 1908-ban februárius 19-én 

este 10 óra után erősebb földrengés volt, amelyet hazánkban csak Sopron, Moson 

és Pozsony vármegyék szélein éreztek, de Ausztriában elterjedt a rengési terület 

még Stiriába, sőt Csehországba is. A rengési terület gócpontja hazánkra esik 
és ép az a rendkívülien feltünő, hogy nálunk közvetlen a főrengési terület mellett 

van az érezhetőség határa. Ennek magyarázatát az előadó a Lajta-hegység szer- 

kezeti viszonyainak kellő figyelembe vételével, abban találja meg, hogy a Kis 

Magyar Alföld alaphegysége sokkal nagyobb mélységekbe sűlyedt le, mint a bécsi 

medence alaphegysége s így a Lajta-hegységben kipattant földrengés erejét ha- 

zánkban a hatalmas vastagságú harmad- és negyedkori üledékek nagy mértékben 
elnyelték. A földrengés eredő helye ama törés vonal alatt van, amelyik keresztezi 

a Lajta-hegység északnyugati és délkeleti szegélytörésvonalait. Az előadó térké- 

peken is bemutatta a törésvonalak helyét, valamint a rengési területet is. 

RÉTHLY ANTAL előadásához Lóczy LaJos v. tag hosszasabban szólott. Elő- 

adóval teljesen egy nézeten van s a Balaton-mellékéről hasonló esetet közöl. 

Elnök az előadóknak igen érdekes és tanulságos értekezéseiket megköszönve, 

az ülést 128 órakor berekeszti. 

4. Jegyzőkönyv az 1910 április hó 13án tartott szaküléséről. 
Az ülés helyisége: a m. k. földtani intézet előadó terme. Elnök: IGLÓI SZONTAGH 

Tamás dr. királyi tanácsos, másodelnök. 
Jelen vannak: BALLENEGGER RÓBERT, BUDINSZKY KÁROLY, DICENTY DEzsSŐő, 

GRosz LaAJos, ILosvaY LAJos, INKEY BÉLA, KocH ANTAL, KoRmos TirvapaR, LÁSZLÓ 

GÁBOR, Loczka JózsEr, Lóczy LaJos, MARos IMRE, MAURITZ BÉLA, PÁLFY MóR, 

PANTÓ DEzső, PávaY-VAJNA FERENC, PITTER TIVADAR, REITHOFER KÁROLY, T. RorH 

LAJOS, SIGMOND ELEK, TREITZ PÉTER tagok, BUDING GYULA, NYIRI N., REINL SÁNDOR, 

SAMODÁN N., SCHLEICHER ALADÁR vendégek. Továbbá PAPP KÁRoLY I. titkár, VoGL 

VIKTOR II. titkár. 

Elnöklő másodelnök a szakülést délután 5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri dr. PÁLFY MóR választmányi és Loczka JózsEF rendes tagot. 

Ezután felhívja az elsőtitkárt jelentésének megtételére. Elsőtitkár jelenti, hogy az 

1910. évi április 6-iki választmányi ülés 11 rendes tagot választott meg. Bejelenti 

továbbá SCHWARTZ OTTÓ és OELBERG Guszráv lovag, rendes tagok elhunytát. Majd 

kihirdeti a f. évi április hó 20-ára, szerdára tervezett egész napos kirándulás 
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programmját. E szerint szerdán reggel a 8 órás vonattal indulnánk Selypre, 

ahonnét a Mátra nyugati nyulványait járnók be MauRrrz BÉLA dr. választmányi tag 

kalauzolásával, visszajövet megtekintve a Magyar Vulkáncementgyár Részvénytár- 
saság selypi cementgyárát. 

Elnöklő másodelnök ezután felkéri SIGMOND ELEK dr. r. tagot, hogy beje- 
lentett felhívását terjessze elő. SIGMOND ELEK r. tag erre a következő felhívást 

olvassa föl: Felhívás egységes kémiai talajvizsgálati módszerek 

kidolgozása tárgyában. A mult évi budapesti I. nemzetközi agrogeológiai 

konferencián azzal tiszteltek meg, hogy Magyarország részéről a nemzetközi agro- 
geológiai bizottságba beválasztottak. E bizottságnak munka körében nekünk kémi- 

kusoknak különösen az a feladatunk, hogy egységes kémiai talajvizsgálati mód- 

szereket állapítsunk meg. A feladat nagyon sokoldalú és nehéz, és annál gyorsabban 

oldható meg, minél többen működnek közre. Magyarország méltán dicsekedhet 

azzal, hogy az I. nemzetközi agrogeológiai konferenciát Budapesten sikerült össze- 

hozni és hogy az itt összesereglett különböző nemzetek szaktudósainak együtt- 

működése oly szép összhangban és megállapodásokban nyert befejezést, mint azt a 
konferencia jegyzőkönyve és a második konferencia világos grogrammja is elárulja. 

Az első nemzetközi agrogeológiai konferencia a talajvizsgálatok fejlesztésében neve- 

zetes fordulópontot jelez, mert eddig a különböző talajvizsgálati eljárások közt nem 

volt meg a kellő összhang, és ezért a vizsgálati eredményeket is csak arányla- 

gosan szük körben értékesíthették. A budapesti konferencián indult meg az első 

nemzetközi szervezkedés egységes módszerek megállapítása tárgyában. Illő, hogy 

nemcsak a kezdeményezés, de a komoly és kitartó munkásság terén is a magyar 

mezőgazdasági tudományok művelői vezető szerepet játszanak. Ez általános elvből 

vezéreltetve, arra szólítom fel magyar szaktársaimat és mindazokat a szakfér- 

fiakat, kik a talajok kémiai vizsgálatával foglalkoznak, vagy foglalkozni akarnak, 

hogy egységes kémiai talajvizsgálati módszerek megállapítása céljából közös mun- 

kára szervezkedjünk. A közös munka programmját röviden következő főcsoportokra 

oszthatjuk : 

L A talajok jellemzésére alkalmas kémiai módszerek tanulmányozása. II. A ta- 

lajok táplálóanyagkészletének meghatározását célzó kémiai, esetleg bakteriológiai 

módszerek tanulmányozása lehetőleg összehasonlító termelési kisérletekkel össze- 

függésben. III. A gazdaságilag hasznosítható növényekre káros hatású talajalkotó- 

részek meghatározására alkalmas módszerek tanulmányozása. Itt én csak főbb pon- 
tokba foglaltam össze a közös munkaprogrammot és arra kérem szaktársaimat, 

hogy lehetőleg minél többen vállalkozzanak e széleskörű programm egyes részeinek 

tanulmányozására. Minél többen jelentkeznek ez együttes működésre, annál beha- 

tóbban és részletesebben foglalkozhatunk e kérdésekkel és annál hamarább remél- 

hetjük, hogy a kitüzött végcélt, t. i. az egységes eljárások megállapítását elérjük. 

Kérem mindazokat kik e szervezkedésben és közös munkában résztvenni akarnak, 

ebbeli szándékukat velem legkésőbb ez év május hó 7-éig bejelenteni sziveskedjenek, 

esetleg megjelölve azt a munkakört is, melyben közreműködni óhajtanak. Ha a 

jelentkezések megtörténtek május hó közepe táján, pl. 17-ére, a jelentkezett szak- 

férfiakat közös értekezletre fogom felkérni. Ezen az értekezleten fogjuk a munka- 

programmot részletesebben megbeszélni és megállapítani. Az értekezlet gyorsabb 

ügymenete érdekében kivánatos, hogy a kinek már kész munkaprogrammja van, 

ezt röviden az értekezleten felolvassa vagy ismertesse. A jelentkezéseket kérem 

alábbi címre küldeni. Dr. SrIGmoxp ELEK műegyetemi ny. rk. tanár, I. Gellért- 

tér 4. Budapest. 

14" 
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Tegegrrz PÉTER választmányi tag: Az agrogrológai feladatai címen tartott 

egy órás előadást. A bevezetésben ismertette a két irányt, amelyek alapján eddigelé 
az agrogeológiai térképeket készítik. Az egyik irány a németországi, amely 

irány hívei a felső talaj petrografiai jelzésével kibővített geológiai térképet nevezik 
agrogeológiai térképnek. Az ilyen térképből csak a technikai kérdéseket lehet 

megoldani, milyenek a kőbányák, homok-, kavicsbányák, téglaégetők, agyagvetők 
kérdései. De gazdasági kérdésekben felvilágosítást az ilyen térkép nem nyujt. 

A másik irány a felső talaj rétegek kifejlődési folyamatait tanulmányozza, 8 

ezeknek leírását adja. A talaj kialakulása az ősi növényzet hatása 

alatt történik. Az ősi növényzet tehát szoros kapcsolatban van a 
talaj minőségével. A vizsgálatok alapján különválasztjuk a nedves és aszályos 

talajzónákat, amelyek úgy kémiai, mint fizikai tulajdonságaikban eltérnek egy- 
mástól. Az ilyen módon készített talajtérképezés a valódi agrogeológiai térképeket 

nyújtja, amelyek úgy a mezőgazdaság, mint az erdészet és a szőlőművelés összes 

kérdéseire felvilágosítást adnak. Az ilyen agrogeológiai térképek ugyanis a tala- 
jokat 1. származásuk, 2. kémiai szerkezetük, s 3. termőképességük alapján választ- 

ják külön. A mult év április havában Budapesten tartott I. nemzet- 

közi agrogeológiai értekezlet ezt az utóbbi módszert fogadta el. 
Ilyen módon készítik talajtérképeiket az Egyesült-Állomok és Kalifornia, továbbá 

Románia, Oroszország és a lengyel tartományok. 
TREiTz PÉTER előadásához szót kért Dicesry Dezső, aki nagy elismeréssel 

nyilatkozik a hallott nagyszabású kérdések fejtegetéséről. Csupán egy megjegyzése 

van a tárgyhoz. TRErrz előadó ugyanis azt állítja, hogy sahol a lombhullás intenziv, 

ott a talaj elszegényediks, ha ez csak 1—2 centiméteres szintre áll, úgy elfogad- 

ható, de ha az előadó mélyebbre értette, úgy ennek ellentmond a tapasztalat. TRErrz 

erre a megjegyzésre azt válaszolja, hogy van pusztai erdő, amely után gazdag 

a talaj, s van zárt erdő, ahol azonban már kilúgozott a talaj. 

Dr. Lóczy LAJos választmányi tag nagy élvezettel hallgatta TREITZ PÉTER 

tagtársunk előadását, amelynek legnagyobb részét helyesli, s azzal egyetért. 

A TREirrz hangoztatta regionális kifejlődést a felszólaló már évtizedekkel 

ezelőtt hangoztatta. A lösz, laterit és terra rossa képződéséről egyetemi előadásai- 

ban igen gyakran szólott. A lösz, ázsiai tapasztalatai szerint, nagy csapadék alatt 

keletkezik, s nem is kell, hogy anyaga valami nagy távolságból jőjjön. Ott ahol 

állandóan telített a levegő, ott képződik a lösz, s az tény, hogy a száraz nagy 

medencékben nincs lösz, de sem laterit, sem terra rossa sincs. Ázsiában a teater- 

melés főkép az olyan lejtős helyeken otthonos, ahol lösz s laterit uralkodik; ép. 

olyan dombos helyeken, mint nálunk a szőlő. 

Ami hegyeinkben a lombos erdők alatt nincs nagy felhalmozódás. Az irtá- 

sokban azonban vastagabb a talaj, ilyen helyeken talán a porhullás is növeli azt. 

Lombos erdőben még télen is száraz a talaj, fűves helyeken ellenben nedves. 
TRErrz PÉTER eszmékben gazdag előadása után most már megérti, hogy a Fehér- 

hegységben látszólag pompás fekete földben a gazda mitsem tudott termelni. 

Végül üdvözli Tegxirz PÉTERt tartalmas előadásáért. Elnöklő másodelnök az 

előadónak köszönetet mondva, felkéri PÁvAY-VAJNA FERENC rendes tagot, hogy az 

Erdélyrészi Medencének lösz foltjairól hirdetett előadását kezdje meg. 

PáÁvaY-VaJsa FERENC előrebocsátva, hogy vizsgálatait a m. kir. földtani 

intézet támogatásának köszönheti, vázolja, hogy az Erdélyrészi Medencében már 
nagybátyja PÁvaY-VAJNa ELEK, majd KocH ANTAL egyetemi tanár, az Erdélyi Har- 

madkori Medence kitünő ismerője, is találtak löszt. Az általános felfogás azonban 

mégis az, hogy Erdélyben nincs lösz-képződés. Í 
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PÁvaY-V. FERENC ezután bemutatja azokat a mechanikai és részben kémiai 

vizsgálatait, amelyek alapján a régi közvéleménnyel szemben bizunyítani igyekszik, 
hogy az Erdélyrészi Medencében is van eolikus lösz. Mint tipusos löszt a Mirisz- 

lonál és Tövisnél, a Maros pleisztocén terrászán és Oláhlapádon csúszamlási árokban 

előfordulót mutatja be kövületek, konkréciók, helyszini fényképek és szelvények 
kiséretében. Rámutat továbbá, hogy a lösz és más hulló porral keveredett ta- 
lajok fölszine a vegetáció és nedvesség hatása alatt helyenként fokozatosan átalakult 

vörös agyaggá a termékenység rovására. Ez a körülmény érthetővé teszi azt is, 
hogy az előadó is csak a mesterséges föltárásokban, a nép tapasztóföld gödreiben 

akadt reá a löszre. Előadása végén az irodalom, szóbeli közlések és saját megfigye- 

lései alapján reámutatott a lösznek eddig ismert elterjedésére s körvonalazta ilyen 

irányú további kutatásainak irányát, amely úgy a lösz teljes elterjedésére, mint 

az Erdélyrészi Medence pleisztocén klimájára és a Maros-völgy kialakulására is 

remélhetőleg részletesebb adatokat fog eredményezni. PÁvav V. FERENCnek nagyon is 

részletes, s számos képpel és igen sok bemutatott anyaggal illusztrált előadásához 

hozzászóllott INKEY BÉLA r. tag, fölemlítve, hogy a Sztrigy környékén ő is talált 

löszszerű agyagot. Majd KocH AwTraL tiszteleti tag szólt a tárgyhoz, fenntartva 

régi nézetét, hogy az Erdélyrészi Medencében tipusos lösz sehol sincF. Legjobban 

megközelítené még a löszt a Medgyes vidékén elterjedt laza agyag, azonban még 

ezt sem hasonlíthatjuk a nagymagyarországi löszhöz. s 

Elnöklő másodelnök az előadóknak köszönetet mondva, az ülést 8 órakor 

berekeszti. 

B)A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányi ülései. 

I. Jegyzőkönyv az 1910 március 2-án tartott választmány ülé- 

séről. Elnök: dr. SCHAFARZIK FERENC. 

Jelen vannak: dr. SZONTAGH TAMÁS másodelnök, KocH ANTAL tiszteleti tag, 

KRENNER J. SÁNDOR, MauRirz BÉLA, Lóczy LaJos, LŐRENTHEY IMRE, PÁLFY MónR, 

TELEGDI RorH LaJsos, TRErzz PÉTER tagok, PaPP KÁROLY I. titkár, VOGL VIKTOR 

II. titkár, ASCHER ANTAL pénztáros. 

Elnök megnyitván az ülést, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri LŐRENTHEY 

IMRE és MauRirz BÉLA választmányi tagokat. Majd felhívja az első titkárt titkári 

jelentésének megtételére. Első titkár jelenti, hogy LOZsáDI báró GYŐRFFY ÁRPÁD a 

következő levelet intézte a Magyarhoni Földtani Társulat Választmányához : 

sAlulírott, mint a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1907 óta rendes tagja, 

megemlékezve azokról a szolgálatokról, amiket Társulatunk egyik tagja gyalumáre — 

lunkoji aranybányáim vizsgálata körül kifejtett, s tekintettel arra a nagy tudomá- 

nyos és gyakorlati fontosságra, amelyet a Magyarhoni Földtani Társulat hazánkban 

betölteni hivatva van, ezennel fölajánlok 200 koronát a Magyarhoni Földtani Tár- 

sulatnak, azzal a kéréssel, hogy úgy a Földtani Közlönyt, mint a társulat egyéb 

kiadványait — ezen örökítői tagsági díj fejében — életem fogytáig díjtalanul meg- 

kaphassam. A Nagytekintetű Társulatnak további működéséhez sok sikert kivánva, 

maradtam Brádon, 1910 március hó 1-én kiváló tisztelettel báró GYŐRFFY ÁRPÁD 

aranybányatulajdonoss. 

A választmány a felolvasott levelet örvendetes tudomásul veszi és LOZSÁDI 

báró GYŐRFFY ÁRPÁD urat egyhangulag örökítői taggá választja. 

Elsőtitkár jelenti továbbá, hogy a társulat rendes tagjai közé felvételü- 

ket kérik : 
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1. Angolkisasszonyok intézete, Budapest, ajánlja: a titkárság. 
2. BgYsowx PrRoska földtani intézeti gépirónő, Budapest, ajánlja: HORvÁTH BÉLA dr. 

rendes tag. j 

3. ERŐőDI KÁLMÁN székesfővárosi felsőbb leányiskolai és leánygimnáziumi tanár, 

ajánlja: PaPP KÁROLY dr. 
4 KüRri GyYULA sörnagykereskedő, Rózsahegy, ajánlja: DORNYAI BÉLA rendes tag. 

5. Papp JÁNos kegyestanítórendi kormánysegéd, Budapest, ajánlja: PaPP KÁROLY dr. 

6. Dr. Papp SIMoN egyetemi tanársegéd, Kolozsvár, ajánlja: SZÁDgKczZKY GYULA dr. 

örökítő tag. , 

7. SERÉNY GYULA FERDINÁND bányavállalkozó, Budapest, ajánlja: PAPP KÁROLY dr. 
8. VENDL ALADÁR okleveles középiskolai tanár, Budapest, ajánlja: KocH NÁNDOR dr. 

rendes tag. 

Az elősoroltakat a választmány egyhangúlag rendes tagokká választja. Első- 

titkár jelenti továbbá, hogy SEMSEI SEMSEY ANDOR dr. őméltósága tiszteletbeli 

tagunk a társulat titkárságához 120 koronát küldött arra a célra, hogy ebből a 

megszaporodott ügyviteli dolgok másolására irnokot fogadhassunk. A választmány 

SEMSEY ANDOR úrnak társulatunk ügyei iránt való szives érdeklődéseért köszönetet 

szavaz. Elsőtitkár jelenti továbbá, hogy a titkársághoz többen fordultak bánya- 
ügyekben szakértőért, s a titkárság arra alkalmas tagtársakat ajánlott az illetőknek 

Tudomásul szolgál. 

Elnök felhivja a választmány figyelmét alapszabályaink 21. §-ára, amely 

szerint a választmány évenként pénztárost választ. Ajánlja erre a tisztségre ASCHER 

AwsTaAL műegyetemi gnaestor urat. A választmány erre ASCHER ANTAL urat egyhan- 

gúlag pénztárossá választja az 1910 év tartamára. 

2. Az 1910 március hó 16-án esteli 8 órakor tartott választ- 

mányi ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: HORUSITZKY HENRIK, KRENNER 
JózsEF SÁNDOR, Lóczi Lóczy LaJos, LŐRENTHEY IMRE, PáLFY MóR, TREITZ PÉTER, 

ZIMÁNYI KÁROLY választmányi tagok, PaPP KÁROLY elsőtitkár és VOGL VIKTOR másod- 

titkár. 

Elnök: IGLÓI SZONTAGH Tamás dr. másodelnök, aki a választmányi ülést 

megnyítván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri HORUSITZKY HENRIK és TREITZ 

PérER választmányi tagokat. Felhívja ezután az elsőtitkárt jelentéseinek beterjesz- 

tésére. Elsőtitkár jelenti, hogy rendes tagokul óhajtanak belépni társulatunkba : 

1. PaLkovics JózsEF nyugalmazott altábornagy őexcellenciája, Budapesten, ajánlja : 

SzápEczkY GyYuLA dr. örökítő tag. 

. Báró NyYÁRY ALBERT dr., Budapest, ajánlja: PaPP KÁROLY dr. 

. BLum BkRuNó bankigazgató, Budapest, ajánlja: PaáPP KÁROLY dr. 

DÁviD IZIDOR magánhivatalnok, Felsővisó: ajánlja a titkárság. 

. Karács-Czebei Aranybányatársulat, Körösbánya, ajánlja a titkárság. 

LaPP HENRIK-féle Mélyfúrási R.-T., Budapest, ajánlja a titkárság. 

. LExXEN FRiGYES tanár, Brassó, ajánlja a titkárság. 

Más Lásztó jegyző, Felsővisó, ajánlja a titkárság. 

. Márvás Lasos bányaigazgató, Egercsehi, ajánlja a titkárság. 

. VESZPRÉMY ANTAL főszolgabiró, Nagysármás, ajánlja: PaPP KÁROLY dr. 

. VoLkó JÁsos okleveles középiskolai tanár, Breznóbánya, ajánlja: NoszkY JENŐ 

r. tag. 
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Elsőtitkár jelenti, hogy a tagok szaporodása miatt a Földtani Közlöny az 

eddigi 700 példányban nem lesz elegendő. Jelenlegi állapotunk ugyanis a követ- 

kező: 65 előfizető, 150 budapesti rendes tag, 127 vidéki rendes tag, 66 intézet, 

16 külföldi tag, 36 örökítő, 12 pártoló és 8 tiszteleti tag. Ezenkívül 200 csere- 
példány. Összesen tehát 680 példány Közlönyt kell expediálnunk. Ha a tagok sza- 

porodását csak 50-re irányozzuk is elő az év folyamán, már így is 730 példányra 

lesz szükségünk. Már pedig 50-nél mindenesetre több új tagot várunk az 1910. 

évben, s emelett a könyvkereskedelem számára is kell példányokat szánnunk. Ezért 

indokolt a Földtani Közlönynek 800 példányban való nyomatása. Tudomásul szolgál. 

Elsőtitkár jelenti, hogy SCHRÉTER ZOLTÁN dr. rendes tag a választmányhoz bead- 

ványt intézett abban az értelemben, hogy hazai szakférfiaink, aki a Földtani Köz- 

lönybe cikkeket írnak, ezeket az értekezéseket külföldi szakfolyóiratokban le ne 
közölhessék. KRENNER JózsEF SÁNDOR indítványozza, hogy ennek a kérdésnek a 

tanulmányozására a választinány küldjön ki bizottságot. A választmány ilyen érte- 

lemben határoz, s ebbe a bizottságba kiküldi SzorraGH Tamás dr. elnöklete alatt 

LŐRENTHEY IMRE, PÁLFY MóR, ZIMÁNYI KÁROLY választmányi tagokat és PAPP KÁROLY 

elsőtitkárt. Ezekután az elsőtitkár előterjeszti a Barlangkutató Bizottságnak a 

segélyezések ügyében írt beadványát. A választmány elhatározza a segélyek iránti 

kérvények elküldését az illető hatóságokhoz. Egyéb tárgy nem lévén az elnöklő 

másodelnök az ülést bezárja. 

3. Az 1910 április hó 6-án tartott választmányi ülés Jegyző- 

könyve. Az ülés helyisége: a m. kir. földtani intézet előadóterme; ideje: a fönti 

napon délután 128 órakor. Elnök: SCHAFARZIK FERENC dr. Megjelentek: KocH 

ANTAL dr. tiszteletbeli tag, SzovragH Tamás dr. másodelnök, FRANZENAU ÁGOSTON, 

Lóczy LAJos, LŐRENTHEY IMRE, MAURITZ BÉLA dr., PÁLFY MóR, TELEGDI RorH LaJos, 

PaPP KÁRoLY elsőtitkár, VoGL VIKTOR másodtitkár, s ASCHER ANTAL pénztáros. 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri TELEGDI ROTH 

LaJos és PárnrY Mónk választmányi tagokat; majd felhívja az elsőtitkárt, hogy jelen- 

téseit terjessze elő. 

Elsőtitkár jelenti, hogy társulatunkba rendes tagokul óhajtanak belépni: 

1. Országos Kaszinó, Budapest, ajánlja: Lóczy LaJos vál. tag. 

2. M. kir. Kőszénbányahivatal, Komló, ajánlja: GLOGONI ANDREIcs JÁNOS 

r. tag. 

3. M. kir. Kőszénbányahivatal, Verdnik. ajánlja: GLOGONI ANDREICS JÁNOS 

r. tag. 

4. Dr. BALoGH MAxgGIr felsőbb leányiskolai és leánygimnáziumi tanár, Budapest, 

ajánlja: PAPP KÁROLY. j 
5. Dr. Biscnirz BÉLA, a Bánya tulajdonosa, Budapest, ajánlja: PAPP KÁROLY. 

6. Kápas JENő bányamérnök, Budapest, ajánlja: LÁZÁR VazuL r. tag. 

7. MAUTSNER JózsEF bányabirtokos, Nagybáród, ajánlja: LÁZÁR VAZUL r. tag. 

8. KásrogR Tamás műasztalos, Budapest, ajánlja a titkárság. 

9. PgzyYBogski Móg nyug. bányainspektor, Budapest ; ajánlja: BRUuck JózsEF ren- 

des tag. 

10. REITHOFER KÁROLY térképrajzoló, Budapest, ajánlja a titkárság. 

11. Dr. SáÁvoryY FERENC m. kir. meteorológiai intézeti asszisztens, Budapest, ajánlja : 

RÉTHLY ANTAL r. tag. 
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Els őtitkár szomorúan jelenti továbbá, hogy ScHwaRgRrz Orró m. kir, miniszteri 
tanácsos, nyug. erdészeti s bányászati főiskolai tanár f. évi március hó 15-én Sel 

mecbányán elhunyt. ScuwaRz tanár társulatunknak 1871 óta az 1908. év végéig 

rendes tagja volt, amikor kilépett tagjaink sorából. Most, hogy végleg elköltözött 

tőlünk, részvétiratot intéztünk a selmecbányai főiskola tanári karához, mint ahonnét 

a gyászjelentés kaptuk. Ugyancsak elveszítettük OELBERG GuszrÁv lovag nyugal- 

mazott bányakapitányt is, aki f. évi március hó 17-én Zalatnán elhunyt. Társula- 
tunknak egyik legrégibb tagja volt a megboldogult, amennyiben 1867 óta tiszteltük 
őt tagjaink sorában. Szomorú tudomásul szolgál. Elsőtitkár jelenti továbbá, hogy a 
Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum meghívta társulatunkat f. évi 
április hó 2-iki ünnepélyére, amelyet a múzeum államosításának örömére ren- 
dezett.  Társulatunk üdvözlő sürgönynyel fejezte ki jó kivánságait. Tudomásul 
szolgál. 

Elsőtitkár jelenti, hogy SEMSEI SEMSEY ANDOR dr. őméltósága tiszteletbel 
tagunk 400 koronát küldött a társulat titkárságához f. évi március hó 22-én, azzál 

a kisérő irattal, hogy ebből boldogult Böckn János tiszteletbeli tag arcképének, 

s a boldogulttól élete utolsó éveiben leírt krassószörényi alsókréta kövületeknek 

a rajzolási és sokszorosítási költségeit fedezzük. Ennek az adománynak a kieszköz- 
lését Lóczy Lagos dr. választmányi tagnak köszönjök. A választmány SEMSEY 

ANDOR dr. úr őméltóságának ismételt adományáért jegyzőkönyvi köszönetet 

mond. Az elsőtitkár indítványára a választmány kimondja, hogy fölkéri a m. kir. 

földtani intézet nagytekintetű igazgatóságát arra, hogy úgy a Népszerű mint minden 

egyéb kiadványait ezentúl a Magyarhoni Földtani Társulat tagjainak engedélyezze, 

s továbbá, hogy az Évi Jelentések különlenyomatainak nyomdai költségeit engedje 

el. Utasítja a választmány az elsőtitkárt, hogy ilyen értelemben tegye meg a lépé- 
seket a m. kir. földtani intézet nagytekintetű igazgatóságánál. SZONTAGH TAMÁS dr. 
másodelnök jelenti, hogy a választmány a f. évi" március hó 16-iki megbizása 

értelmében f. évi március hó 20-án összehívta a SCHRÉTER tagtársunk indítványa 

ügyében kiküldött bizottságot, s ennek határozatát a választmány elé terjeszti. 

A választmány a bizottság határozatát egyhangúlag elfogadja, s utasítja az első- 

titkárt, hogy a bizottsági jegyzőkönyvet a Földtani pSozÜ EY hasábjain 

egész terjedelmében közölje. 

Végül SIGMOND ELEK a választmány engedélyét kéri arra, hogy a társulat 

legközelebbi szakülésén felhívást intézhessen az agrogeológusokhoz s a talajtannal 

foglalkozó kémikusokhoz az egységes kémiai eljárások ügyében. A választmány 

SIGMOND tanár kérését örömmel teljesíti. Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést 

berekeszti. 

4. Az 1910. évi április hó 13-iki választmányi ülés jegyzőkönyve. 
Az ülés a m. kir. földtani intézet előadótermében 8 órakor kezdődik. Elnök: 

IGLÓI SZONTAGH TAMÁS kir. tanácsos, másodelnök. Jelen vannak: ILosvaY LAJos 

udvari tanácsos, MAuRITZ BÉLA, PÁLFY MóR, TELEGDI RórH Lagos, TUTREITZ PÉTER 

választmányi tagok, PAPP KÁROLY elsőtitkár és VOGL VIKTOR másodtitkár. Elnöklő 

másodelnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri PÁLFY MóR 

és TELEGDI RórH Lasos tagokat. Majd felhívja az elsőtitkárt jelentésének be- 

terjesztésére. Elsőtitkár jelenti, hogy társulatunkba rendes tagokul óhajtanak 

belépni : 2 

1. M. kir. Bányakapitányság Budapest, ajánlja a titkárság. 

2. M. kir. Bányakapitányság Zágráb, ajánlja a titkárság. 
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- 3. Felsősziléziai Vaspálya R.-T. bányagondnoksága, Markusfalva, ajánlja a 
titkárság. 

4. A Heinzelmann-féle Vasgyár Bányatársulat, Hisnyóviz, ajánlja a 
titkárság. 

. BoRza SÁNDOR tanárjelölt, Budapest, ajánlja LÁZÁR VazutL r. tag. 

: KALAMAZNIK NÁNDOR vízműépítési vállalkozó, Budapest, ajánlja SZoNTAGH TA- 
MÁS dr. másodelnök. 

7. REINL SÁNDOR tanár, Budapest, ajánlja BALLENEGGER RÓBERT r. tag. 

S or 

A választmány valamennyiüket rendes tagokká választja. Elsötitkár jelenti 

továbbá, hogy az 1911-ben Torinóban rendezendő nemzetközi kiállítás magyar 

bizottsága felhívást bocsátott közzé a kiállításon való részvételre. A 106. alcsoport- 

ban a Bányászat és Kohászat mellett a Geológiai Egyesületek is fel vannak sorolva. 

A jeléntkezés határideje 1910 május 1. A választmány elhatározza, hogy a torinói 
kiállításra mi is ragadjuk meg az alkalmat, s térképeinkkel és kiadványainkkal 

szerepeljünk a nagyvilág előtt is. A választmány megbizza az elsőtitkárt a je- 

lentkezés megtételével. Egyéb tárgy hiányában elnöklő másodelnök az ülést be- 

rekeszti. 

C) Jegyzőkönyv 

az 1910 március hó 20-án tartott bizottsági ülésvől. 

Jelen vannak: dr. SzorraGH Tamás a Magyarhoni Földtani Társulat másodelnö- 

kének elnöklete alatt dr. LŐRENTHEY IMRE, dr. PÁLFY MóR, dr. ZIMÁNYI NÁROLY 

választmányi tagok, dr. PaPP KÁRoLY elsőtitkár és dr. SCHRÉTER ZOLTÁN Tr. tag. 
Elnök üdvözölvén a megjelenteket, előadja, hogy a jelen bizottságot a f. évi már- 

cius hó 16-án tartott választmányi ülés a célból küldte ki, hogy dr. ScCHRÉTER 

ZoLrrásnak a választmányhoz intézett beadványát alaposan vitassa meg, s meg- 

állanodását a választmány elé terjessze. Jelenti egyuttal a bizottságnak, hogy a 

mai ülésre az indítványozó dr. SCHRÉTER ZOLTÁNt is meghívta, hogy indítványát 

védhesse, azonban neki szavazati joga nincs. Ezek előrebocsátása után felhívja az 

elsőtitkárt, hogy dr. SCHRÉTER ZOLTÁN r. tag beadványát terjessze elő. 

Elsőtitkár felolvassa a szóbanforgó beadványt, amelynek lényege a következő : 

sSzakférfiainknak, akik a Földtani Közlöny részére tudományos cikkeket 

adnak át közlés végett, ezeket a cikkeket semminemű más folyóiratban közölniök 

nem szabad. Mindazoktól a szerzőktől, akik a választmánynak ezt a határo- 

zatát figyelmen kívül hagyják, a titkárság a jövőben cikkeket közlés végett el nem 

fogad." 

Ezt az indítványt dr. LŐRENTHEY IMRE v. tag mindenben helyesli. Viszont 

ZIMÁNYI KÁroLy dr. szerint nem szabad elzárnunk az utat attól, hogy a magyar 

szerző művét külföldön is le ne közölhesse. 

Dr. PáLrY MóRg bizonyos mérsékletet ajánl mindakét részről, közvetítő indit- 

ványt terjeszt a bizottság elé, amiben mindkét felfogás hivei megnyugosznak. 

Elnöklő másodelnök erre kimondja, hogy a bizottság a következő megálla- 

podást terjeszti a választmány elé : 

a Mondja ki a választmány, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző azt a 

munkáját, amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben 

és kidolgozásban más hazai vagy külföldi szakközlönyben is kiadja. Mégis mérle- 



218 TÁRSULATI ÜGYEK. 

gelve bizonyos eseteket, nem zárkózik el mereven az elől sem, hogy a szerző mun- 
káját a Földtani Közlönyben való megjelenése után más helyen is .közölhesse. 
Ebben az esetben azonban elvárjuk a szerzőtől, hogy munkájának első oldalán 

csillag alatt írja oda azt, hogy munkája eredetileg a Földtani Közlöny melyik 

számában jelent meg magyar nyelven és milyen idegen nyelvű fordításban. A szerző 
köteles azután odahatni, hogy az idegen folyóirat szerkesztője ezt a megjegy- 

zést le is közölje. Elvárjuk továbbá a szerzőtől, hogy munkájának benyujtásakor 

jelezze azt, hogy dolgozatát esetleg külföldön, vagy idegen folyóiratban is közölni 

óhajtja. A titkár pedig köteles az írókat a választmánynak erre a határozatára 
figyelmeztetni. Úgyszinte köteles a szerkesztő titkár a Földtani Közlöny munka- 

társait arra is felhívni, hogy munkáikat kelettel lássák el; viszont a szerkesztő a 
Földtani Közlöny címlapján jelezze azt, hogy mikor zárta le az illető fűzetet.s 

Elnöklő másodelnök ezzel a bizottsági ülést berekeszti. Kelt Budapesten, 

1910 március hó 20-án. Dr. SzorracH TAMmÁs másodelnök, a bizottság elnöke; 

Dr. PaPP KÁRoLY elsőtitkár, a bizottság jegyzője. 

a 



KÖZLEMÉNYEK 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ 

BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 

Bizottságának feladatai. 

Hazánk sokféle természeti szépségei közé tartoznak a barlangok is 

A barlangok sötét üregeit, cseppkövekkel diszített labirintszerű folyosóit és 

csarnokait a babonás ember félelmetes és misztikus helyeknek, a turista 

azonban mindenkor legkedvesebb és legvonzóbb kiránduló helyeinek tekin- 

tette. A barlangok ezenkívül úgy az állatnak mint az embernek a legrégibb 

időktől kezdve egészen máig legbiztosabb búvóhelyül és természetes lakásúl szol- 

gáltak. Ahol az állat vagy az ember a barlangban meghúzódott, ott a lerakódá- 

sokban rendesen nyomot is hagyott. Ép ezért a barlangok a paleontológusnak, 

az anthropológusnak és a prehisztorikusnak valóságos aranybányái. De nem 

csak a nevezett szakemberek, hanem a geológus és biológus, valamint a ter- 

mészettudomány majdnem minden ágának művelője bőséges teret talál is a 

barlangokban búvárlatainak. Főképen ez az oka annak, hogy a barlangok 

tudományos kutatását rendesen egy ember nem képes egymaga végezni. A bar- 

langok szakszerű kutatása legcélszerűbben társulatokban vagy bizottságokban 

történik, amely célból a barlangok iránt érdeklődő legkülönbözőbb specialisták 

közös akcióra tömörülnek ; mindegyik a maga irányában dolgozik, de egységes 

tervezet szerint egy célt, a barlangok egyetemes kutatását szolgálják. Így ke- 

letkeztek az előrehaladt nemzeteknek speleológiai társulatai, bizottságai és 

folyóiratai. Hazánkban a barlangok kutatásával több kiváló szakember foglal- 

kozott, amiről számos speleológiai dolgozat és monografiai leírás tanuskodik. 

Mindazonáltal barlangjainknak rendszeres és szakszerű kutatása még sok tenni- 

valót kiván. 

Mindezeket szem előtt tartva, dr. Lóczy Lasos egyetemi tanár, a Föld- 

tani Intézet igazgatója a Magyarhoni Földtani Társulatnak f. é. januárius hó 

5-én tartott választmányi ülésén azt az indítványt tette, hogy mindazok a tagok, 

akik a barlangok iránt különösen érdeklődnek, a Földtani Társulat kebelében 

bizottsággá tömörüljenek. A Választmány ezt az indítványt elfogadva megbízta 

dr. SCHAFARZIK FERExc alelnök és dr. LÖRENTHEY IMRE elsőtitkár urakat, 

hogy az érdeklődökkel összeköttetésbe lépjünk. 

Az érdeklődő tagok dr. SCHAFARZIK FERENC alelnök elnöklése alatt f. é. 

januárius hó 28-án tartott értekezletükön tényleg bizottsággá alakultak. A meg- 

alakult Barlangkutató Bizottság, elnökül SIEGMETH KÁROLY máv. igaz- 

gatóhelyettes urat, alelnöknek dr. JoRpáx KáRony urat, a Földr. Szám. Intézet 

gazgatóját, előadónak pedig dr. Kapió OTTOKÁR, állami geológust választotta: 
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Az ujonnan megalakult Barlangkutató Bizottság eddig három ízben 

ülésezett ós a következő fontosabb általánosabb vonatkozású , határozatokat 

hozta. 

A Barlangkutató Bizottságnak első teendője az lesz, hogy a magyar 

korona országai területén előforduló barlangokról tudomást szerezzen és a 

megismert barlangokról katalógust és térképet készítsen. Itt különösen a turista- 

közönség hathatós támogatására számítunk, felkérve a kirándulókat, hogy az 

útjukba eső barlangokat figyelemmel kisérjék, minden ujonnan felfedezett 

üregről bennünket értesíteni, és ha lehet, a barlangokról rövid, de megbíz- 

ható leírásokat és fotografiai felvételeket a Bizottságnak juttatni sziveskedje- 

nek. A barlangok pontos felmérésére, úgymint alaprajzok és szelvények készí- 

tésére, a mérnökturistákat kérjük fel. A barlangoknak geológiai, biológiai, fizi- 

kai és kémiai viszonyait, úgymint a végzendő ásatásokat, a Bizottságuak szak- 

tagjai és megbizottjai fogják végezni. A Bizottság gondoskodni fog, hogy az 

ásatások folytán kikerült tárgyak kellő módon kikészítve, feldolgozva, belföldi 

és külföldi folyóiratokban megismertetve és megfelelő gyűjteményekben fel- 

állítva és gondozva legyenek. Hivatalos közleményeit és kisebb cikkeit a 

Bizottság a Magyarhoni Földtani Társulat jóvoltából a Földtani Közlöny- 

ben külön rovatban fogja megismertetni. A Bizottság végre a barlangok meg- 

ismertetésére előadásokat és népszerü felolvasásokat is fog rendezni. A Bizott- 

ság ebből az általános tervezetből az 1910. évben a pálvölgyi Scholtz- 

barlang átkutatását és felmérését, valamint az Aggteleki barlangban a 

rendszeres ásatások megkezdését óhajtja megvalósítani. A Barlangkutató Bizott- 

ság sikere főképen a tagok közreműködésétől és az anyagi támogatásoktól 

függ. Felkérjük azért mindazon érdeklődőket, akik a barlangok tudományos 

kutatásában részt venni óhajtanak, hogy a Bizottságnál mint rendes vagy 

külső tagok jelentkezzenek. Felkérjük továbbá a barlangok kutatásához közel 

álló társulatokat, intézeteket, hatóságokat és magánosokat, hogy nehéz felada- 

tunkat anyagi segélyeikkel és tanácsaikkal támogatni és a barlangkutatás rend- 

szeres és szakszerű művelésének meghonosítását elősegíteni sziveskedjenek. 

Dr. Kapió OTTOKÁR, SIEGMETH KÁROLY, 

előadó. elnök. 

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizott- 

ságának II. jegyzőkönyvéből. A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 
Bizottsága 1910. évi március hó 2-án bizottsági ülést tartott, melynek jegyzőkönyvé- 

ből a következőket közöljük. Elnök: SIEGMETH KÁRoLy, Előadó: dr. Kaprió OTTOKÁR. 

Jelen voltak: HoRusirzkY HENRIK, PávaY V. FERENC, dr. STRÖMPL GÁBOR és 

SZAFFKA TIHAMÉR. Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkéri HoRUSITZKY HENRIK és PÁvaY V. FERENsc tagokat. Az elnök bemutatja 
a Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának átiratát, melyben a Barlang- 

kutató. Bizottság megalakulását tudomásul veszi és 1910-re 400 korona segélyt 

szavazott, ami örvendetes tudomásul szolgál. A Barlangkutató Bizottság a 

tagok felvétele tárgyában a következő határozatot hozta: 1. A Bizottság tagja az 

lehet, aki a barlangok tudományos kutatásában részt venni, vagy valamely más 

úton a Bizottság céljait támogatni szándékozik s ebbeli óhaját a Bizottságnak be- 

aze 
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jelenti. 2. A tagokat a Bizottság választja, még pedig abszolut szótöbbséggel. A je- 
lentkezők közül a Bizottság az anyaegyesület tagjait rendes tagoknak, az anya- 

egyesületen kívül álló érdeklődőket pedig külső tagoknak fogja megválasztani: 

Rendes és külső tagok meghívás útján is szerezhetők. Olyan egyéneket, akik a bar- 

langok tudományos kutatása körűl különös érdemeket szereztek, a Bizottság tisz- 

teleti tagoknak fogja megválasztani. A Bizottság továbbá az ülések tárgyá- 

ban a következő határozatot hozta: 1. A Barlangkutató Bizottság ügyeit bizott- 

sági üléseken tárgyalja, melyeket havonkint (novembertől májusig) legalább egy- 

szer az előadó hív össze. 2. A Bizottság rendes üléseken kívül kisebb előadá- 

sokat és vetítőképes népszerű estélyeket fog rendezni. 3. A Barlang- 

kutató Bizottság kisebb előadásait a bizottsági üléseken, nagyobb előadásait az 

anyaegyesület szakülésein, vetítőképes népszerű estélyeit pedig az arra alkalmas 

helyen fogja tartani. A Bizottság az 1910. évi munkaprogramm részletes tárgyalá- 

sára. áttérve a következőket határozta. A bibliografiai barlangkatalógus összeállítá- 

sára SIEGMETH KÁROLY elnök és HoRusirzky HENRIK tagtárs urakat kéri fel a 

Bizottság. 2. Valamelyik budavidéki barlang mintaszerű átkutatásának kiszemelésre 

a Bizottság dr. JoRpás LÁROLY alelnök, BUDINSZKY KÁROLY és dr. STRÖMPL GÁBOR 

tagtárs urakat kéri fel. 3. Az Aggteleki barlang rendszeres ásatásának meg- 

kezdésével, illetőleg egy részletes tervezet kidolgozásával a Bizottság SIEGMETH 

KÁáRoLY elnök és dr. Kapió OTTOKÁR előadókat bízta meg. A Bizottság elhatározza, 

hogy átiratot küld a Magyarhoni Földtani Társulat Választmányához, melyben fel- 

kéri, hogy a Földtani Közlönyben ügyeinek és cikkeinek megismertetésére állandó 

rovatot nyisson, melynek címe: cKözlemények a Magyarhoni Földtani 

Társulat Barlangkutató Bizottságából legyen. A Bizottság rendes tag- 

nak megválasztotta: TÉGLÁS GáBoR, nyug. tankerületi főigazgató urat; külső ta- 

goknak pedig GáLFrY IGNÁC, miskolci felső kereskedelmi iskolai igazgató, TARNAY 

LaJos, borsodmegyei alispán, GEDEON JENŐ, színi nagybirtokos, PoNGRÁC JENő, kom- 

játi nagybirtokos urakat és dr. KApió OTTOKÁRNÉ úrnőt. 

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizott- 

ságának IK. jegyzőkönyvéből. Az 1910. évi március hó 16-án tartott bizottsági 
ülés jegyzőkönyvéből a következőket közöljük. Elnök: SIEGMETH KÁROLY. Előadó : 

dr. Kapió OTrrokáR. Jelen voltak: BUDINSZKY KÁROLY, FINGER BÉLA, HORUSITZKY HEN- 

RIK, dr. JORDÁN KÁROLY, PÁávaY V. FERENC, PIrTTER TIVADAR, dr. STRÖMPL GÁBOR, 

VARGHA GyöRGY. Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv hitelesítésére fel- 

kéri: HORUSITZKY HENRIK és PávaY V. FEREwc tagtárs urakat. A II-ik jegyzőkönyv 

hitelesítése után a Bizottság elhatározza, hogy a pálvölgyi ScHoLrrz barlangba tár- 

sas kirándulást fog rendezni, a vezetésre dr. JORDÁN KÁROLY alelnök urat kéri fel. 

A Bizottság egy általános munkatervet fogad el, melynek szövegét szószerint itt 

hozzuk. A Bizottság, hogy feladatának megfeleljen, a következőket tervezi: 1. A Ma- 

gyar Korona Országai területén előforduló barlangokról tudomást szerez és a meg- 

ismert barlangokat nyilvántartja. 2. A barlangokat tagjai vagy megbizottjai útján 

felkeresi, róluk fotografiai felvételeket készíttet, fekvésükről és kiterjedésükről pedig 

vázlatos leírásokat szerez be. 3. A barlangokat pontosan felméreti és a mérések 

alapján alaprajzokat és szelvényeket készít. 4. A barlangokban észlelhető fizikai és 

kémiai tüneteket megfigyeli. 5. A barlangok flóráját és faunáját kutatja. 6. A bar- 

langok külsejét és üregeit geológiai szempontból megvizsgáltatja. 7. A barlangok- 

ban ásatásokat végeztet és pedig először próbaásatásokat, azután pedig rendszeres 

ásatásokat. 8. Az ásatások folytán kikerült tárgyakat szakszerűen feldolgoztatja. 

Itt főképen a következő tárgyak értendők: petrografiai, paleontológiai, antropoló- 
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giai, archeológiai, zoológiai, botanikai és gazdasági tárgyak, 9. A barlangokban 

végzett kutatásoknak eredményét előzetes jelentésekben kissebb dolgozatokban és 

monografiai leírásokban fogja megismertetni. 10. Gondoskodni fog, hogy ismertető 

dolgozatai megfelelő belföldi és külföldi folyóiratokban helyet kapjanak. 11. Gon- 

doskodni fog, hogy idővel ismertető dolgozatai számára egy külön szpeleologiai 

folyóiratot indítson. 12. Gondoskodni fog, hogy az ásatások folytán kikerült tár- 

gyak szakszerűen kikészítve egy központi szpeleológiai gyűjteményben kellő módon 
gondozva és felállítva legyenek. 13. A szervezendő központi gyűjteményen kívül a 

Bizottság fiókgyűjteményeket is fog készíteni a támogató intézetek, múzeumok és 

magánosok részére. 14. Az itt felsorolt teendőkről, nevezetesen a kutatások sor- 

rendjéről és módszereiről a Bizottság szaktagjai minden pontozathoz külön részle- 

tes munkarendet fognak kidolgozni. 

A Bizottság rendes tagoknak megválasztotta: NYÁRY ALBERT báró, dr. archeo- 

lógus, RuFrrmy JENő dobsinai bányatanácsos, JÁNK SÁNDOR rudabányai bánya- 

mérnök, VaRGa GyöRGY főgimnáziumi tanár, PITTER TIVADAR m. kir. térképész és 

FINGER BÉLA gyakorlótanár urakat; külső tagnak pedig SZAFFKA TIHAMÉR műegye- 

temi hallgató urat. 



S0 PP KEMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XI. BAND, MÁRZ—APRIL 1910, 3—4. HEFT, 

LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIÓUE A MONAC(0. 

par L. de Lóczyv.! 

(Avec guatre illustrations.) 

Le 29 mars de cette année a été inauguré aux bords de la Cőöőte 

dAzure un institut scientifigue sans pareil, installé avec une munifi- 
cence princiére. 

Fig. 1. Le Nouvel Institut Océanographigue d Monte-Carlo. 

Je Vai vu en voie de construction en 1906, a mon retour du 

Vesuve, et je suis resté en correspondance avec le directeur, M. le doc- 

teur RicHaRp. Cest a ces relations gue je dois la faveur d avoir été 

1 Discours tenu dans la séance de la société géologigue, le 6 Avril, 1910. 
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invité á Vinauguration du Musée, gui a eu lieu avec de grandes so0- 

lemnités. 

La France, VEspagne, le Portugal, VItalie et I Allemagne étaient re- 

présentés par leurs ministres ou des amiraux. L/élité de la vie scientifigue 

et artstigue de la France y étaient aussi représentée, parcegue le Musée 
est ua chef deuvre au point de vue de Varchitecture et de VI orne- 

mentation. 

Les savants allemand: surtout y assistaient en grand nombre, 

ayant été des le commencement les collaborateurs d"ALBERT 1-er, prince 

souverain de Monaco, dans ses recherches océanogiaphigues. Les Aca- 

Fig. 2. Musée Océanographigue (vue prise de la mer). 

démies des Sciences de VI1talie, de VAngleterre, de VAllemagne, de la 

Russie et de ! Autriche étaient aussi représentées. 

M. Lovzer, Vancien président de la Républigue Francaise y était 

aussi, et, malgré ses 80 ans il a prononcé le plus beau toast et le plus 

intelligible au diner du prince. 

A la réception gui termina les festivités on pouvait voir un grand 

nombre deuvres des académiciens francais, dans des reliures ornées de 

palmes. 

Encore plus intéressant gue ces festivités ont été le Musée et son 

organisation. 

Le prince de Monaco, Albert I-er explore á partir de 1885 1! Océan 

Atlantigue sur ses yachts IHirondelle et la Princesse-Alice. II 

a établi des lois scientifigues de grande valeur au cours do son explo- 
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ration du Golf-Stream et de ses recherches biologigues systématigues 

des mers profondes. II a perfectionné les instruments scientifigues pour 

mesurer la profondeur des mers et pour la péche de ses habitants. 

Le 25 avril 1899 a été posée la premiére pierre du Musée et en 

1906 le prince albert a fondé un institut océanographigue a Paris. 

La puissante construction est bátie sur des rochers de calcaire 

sjélevant a pic de la mer bleue. Vue de la mer elle nous rapelle la 
facade de Krisztinaváros de notre palais royal. La construction longue 

de 100 métres et large de 15 á 20 métres s"élöve a prés des 87 métres 

au dessus du niveau de la mer, son rez-de-chaussée est a 53 métres 

et demi, et on y accéde du plateau par 13 marches. — . 

meryrrT a e 

so. [/SZE 
Sai STEG TA 
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Fig. 3. La grande salle du rez-dechaussée. 

A droite de Vatrium du rez-de-chaussée se trouve une grande salle 

de conférence, a gauche il y a une salle pour les collections. Le pre- 

mier étage a la méme disposition. 

Au dessous du rez-de-chaussée, se trouvent deux étages. Dans le 

premier, á 51 métres au dessus de la mer, se trouveut les salles des- 

tinées a la préparation des collections, la bibliothégue, les laboratoires 

et les cabinets de travail. L"étage inférieur, a 47 metres et un guart 

au dessus de la mer, est affecté a la préparation des grands animaux. 

Ici se trouvent aussi les aguariums, dont neuf sont longs de 5 metres, 

et un long de 6 métres et haut de 1 métres 25. Dans Vun de ces bas- 

sins une tortue apportée des Acors8 a passé de 3 á 40 kilos. Plusieurs 

petits bassins servent a létude biologigue des petits animaux de la mer. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910 15 
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Les grandes salles du rez-de-chaussée et du premier étage de 

Vail gauche (Est) bátiment contiennent des collections d"intérét général. 

Outre de grands objets, tels gue des sguelettes complets de baleine, 

de dauphin, et de reguin, un foetus de baleine avec le placenta on y 

voit encore la collection unigue des étres gue le Prince á péché jusgu 

á une profondeur de 6035 métres sur son yacht la Princesse-Alice. 
Les préparations des erustacées, holothuries, erinoidées et échinoderma- 
cées des mers profondes, des nouritures de poissons et de leurs para- 

sites sont fort remarguables. Les exemplaires unigues du Musée 

sont instructifs non seulement pour les naturalistes, mais 

le géologue peut aussi en tirer profit. On remargue surtout la 

couleur foncée des habitants des mers 

profondes. On y voit encore les échantil- 

lons provenant du fond de la mer et 

une collection des sels marins. Dans la 

grande salle du rez-de-chaussée on voit 

encore une collection dappareils pour la 

mensuration de la profondeur, avec un 

grand nombre dimages, de cartes et de 

modeéles. 

Dans la salle correspondante du premier 

étage (celle de Vaib ouest nétant pas en- 

core .ouverte) on voit la péche marine et 
Vutilisation des produits de la mer. 

Le Musée contient encore des salles de 

travail entiérement ontillées pour des per- 

sonnes désireuses dy exécuter des tra- 

vaux scientifigues. 

La ville de Monaco, bátie sur un 

rocher ressemble beaucoup au Várhegy de Buda; elle est séparée de 

Montecarlo par une petite baie. La vue prise de la terrasse du Casino 

ressemble a celle guton a de la forteresse de Buda, vue du Gellérthegy 

ou du Kissvábhegy. 

Dans cette baie est ancrée la Princesse-Alice, un yacht su- 

perbe a 1000 chevaux, long de 73 métres et large de 10 métres et demi. 

Le Musée posséde en outre le vapeur mixte á voile de 60 chevaux, 

VEider, long de 18 métres ?/4 et large de 3 métres Y:. A bord de 

VEider ou exécute des recherches sériales méthodigues sur deux points 

du Golf de Lyon. 8 

Le Musée est aménagé avec art sous tous les rapports. Il est en- 

tiérement en pierre et les décorations, dont les motifs ont été. fournis 

par la mer, s" harmonisent á merveille avec un milieu Renaissance. 

Fig. 4. La Musée océanographigue 

(vue latéral). 
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Entre autre les lampes électrigues affectent la forme de sguelettes de 
radiolarias coloriés. 

Je connais les intituts océanographigues de Naples, de Berlin et 

de Trieste, mais aucuu n!égale au point de vue de Vinstruction et du 

site le Musée de Monaco, princieérement outillé. La connaissance en est 

utile an géologue sjoccupant de stratigraphie, au paléontologue ainsi 

gua ceux gui soccupent des phénoménes physigues du fond de la mer. 

x 

Le VII" Congrés international de Géologie gui a eu lieu en 1897 

a St. Pétersbourg a décidé la fondation dun Institut flottant international. 

M. le professeur AxpRussow a dans la séance du 3 septembre 1897 

appuyé sur le rőle des formations marines dans la stratigraphie. Une 

étude aprofondie des mers daujourd"hui peut seule offrir une base pour 

le jugement correcte des dépőts marins des temps anciens, de leur mo- 

yens de formations et de la répartitions des corps organisés. Les 

nombre des géologues gui ont eu Voccasion de plonger le regard dans 

la vie des océans et fort restreint, pourtant il est indispensable pour 

leur instruction gwils ayent Voccasion d"étudier la biologie et la physi- 

gue de la mer. 
LInstitut flottant international décidé au Congrés de St. Peters- 

bourg est resté, hélas, a Vétat de voeu, faute de moyens pécuniaires il 

na pas pu étre effectué. 

Mais voici le magnifigue Musée océanographigue dans 

leguel tous gue les géologues désirait est plus ou moins 

réalisé. 

Maintenant efforcons nous d"y envoyer au plus tót guelgues jeunes 

géologues de nőtre pays. 

DAS ERDBEBEN VON MÓR AM 14. JANUAR 1810. 

Von Awrown RÉTHLYy.! 

Am 14. Januar waren es 100 Jahre seit dem denkwürdigen Erdbeben, 

welches die einheimische Fachliteratur als das Mórer Erdbeben zu bezeichnen 

pflegt. Aus AnlaB dieser Jahrhundertswende versuche ich die über das Mórer 

Erdbeben verfasste vorzügliehe Monographie im Aaszuge zu besprechen und 

eine neuerliche Bearbeitung jenes Bebens zu geben. 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 14. Januar 1910. 
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In erster Reihe widme ich diese Zeilen dem würdigen Andenken der 

Universitütsprofessoren KITAIBEL, Tomrsásyr und FABRIcI 

Die alte ungarische Erdbebenliteratur verfügt blob über minig doch 

um so wertvollere Werke. Schon im Jahre 1783 finden wir einen ungarischen 

Erdbebenkatalog aus der Feder eines Ungarn, des Jesuitenpaters GROSSINGER 

in Komárom. Im Jahre 1786 ersehien unter den Schriften der Prager Aka- 

demie die Arbeit Graf STERNBERGs über die (Geschichte der ungarischen Erd- 

beben, der aber, wie ich mich überzeugte, das GRossrsGER"sche Werk wohl 

kannte, aber nicht erwühnte, so da dem ungarischen Verfasser ohne Zweifel 

die Prioritüt zugesprochen werden muss, ja, dab Graf STERNBERG des Plagiums 

zu beschuldigen würe. Bisher gab das Mórer Beben den Anla$ zum Verfassen 

der ersten und einzigen ungarischen Erdbebenkunde. Das über höhere Veran- 
lassung geschriebene Werk des vorzüglichen Botanikers P. KITAIBEL und des 

würdigen Physikers A. Tomrsányi endliech ist geradezu als eine Erdbebenkunde 

zu betrachten.! 

Einige Minuten nach 6 Uhr nachmittags am 14. Januar 1810 war in 
Mór und Umgebung ein lautes Dröhnen zu vernehmen, welchem alsbald 

ein heftiges Erdbeben folgte. Es ist nicht nötig, durch die Aufzáhlung der 

Ursachen und Schüden die Heftigkeit der Erscheinung beweisen zu wollen, 

denn es genügt, dass der Pleistoseistengürtel, innerhalb welchem fast sümtliche 

Gebüude Schaden erlitten, einen Kreis mit einem mehr als sieben Kilometer 

langem Radius darstellt. 

Am meisten litten die am Fusse des Csóka-Berges liegenden Gemeinden 

Mór, Bodajk und Csurgó, ferner die in dem Mórer Tale liegenden oder in den 

hierauf unter rechten Winkeln abzweigenden Tülern befindlichen Gemeinden 

Gut, Isztimér, Balinka, Tamási, Eszénypuszta, Ondod und Sikátor. 

An Heftigkeit diesem ühnlich traten im verflossenen Jahrhunderte in 

Ungarn blo$ 5 Erdbeben auf: Am 22. Januar 1830 im nördlichen Erdély, am 
15. Oktober 1834 6 im Nord-Ost des Alföld, mit dem Komitate Szabolcs als 

epicentralem Gebiete, am 15. Januar 1858 in der Umgebung von Zsolna, am 

am 1. Juni 1863 das Beben des Jászer Bezirkes und endlich am 10. Oktober 

1879 das Erdbeben im Banate. Dieses letztere ist aus dem Grunde bemerkens- 

wert, weil es auf Veranlassung des Prof. ScHarFaRzIkK Gelegenheit zur Gründung 

eines aErdbebenkomiteess bot. Die meisten der aufgezáhlten Erdbeben harrten 

noch ihrer neuerlichen und endgültigen Bearbeitung, und es ist mir gelungen, 

hiezu ein ansehnliches Material zu sammeln. 

Das Mórer Erdbeben samt den von Tag zu Tag sich wiederholenden, 

háufigen und starken Nachbeben veranla$ten das Komitatsmunicipium Fehér 

den Rat der Universitát in Buda zu ersuchen, die Professoren KITAIBEL, Tom- 

1 Dissertatio de Terrae Motu in genere ac in specie Morensi anno 1810. die 14. 

Januarii orto. Conscripta a Paulo Kitaibel medicine doctore, chemie et botanice 

prof. publ. ord. et Adamo Tomtsányi physice et mechanice prof. publ,.ord. Per 

regiam scientiarum universitatem Pestinensem jussu altiori pro investigatione dicti 

Terre Motus ad loci faciem exmissis. BUDAE. typis Regie Universitatis Hun- 
garice. 1814. ; 
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TSÁNYI und MITTERBACHER in das genannte Komitat, besonders aber nach Mór 

zu entsenden, denn das Erdbeben schien permanent bleiben zu wollen. Ander- 

seits wieder wurde die königliehe Kammer " ersucht, den Professoren je 200 

Gulden Spesenvergütung zuwenden zu wollen. Am 23. Januar erfolgte die 

Eingabe und am 3. Februar befanden sich KITAIBEL, Tomrsánsyri und an Stelle 

MITTERBACHERS FABRIciI bereits unterwegs nach Mór. 10 Tage genügten zu jener 

Zeit diese Angelegenheit zu erledigen, obwohl die Post zum Verkehr zwischen 

Székesfehérvár und Pest-Buda anderthalb Tage bedurfte gegen 70 Minuten 

von heute. 

Die entsendeten Professoren gedachten sich schon am zweiten Tage auf 

den Weg zu machen, allein der Zustand des Postwagens zwang sie bis zum drit- 

ten sich zu gedulden, an welchem Tage sie die Donau übersetzten (sie wohnten 

nümlich in Pest) und nach Velence fuhren. Am Morgen des Vierten befanden 

sich dieselben in Székesfehérvár. Hier gelangten sie bereits in den Besitz 

sehöner Beobachtungen, da, wie bekannt, der Komitatsphysikus J. Novák schon 

50 Minuten! nach dem Erdbeben sich auf den Weg nach der betroffenen Gegend 

machte. Diese Raschheit und Entsehlossenheit ist auch heute mustergültig. 

Keine Mühe scheuend legten sie tüglich eine groBe Anzahl von Kilo- 

metern zurück, was unter den Verkehrsverhültnissen vor hundert Jahren und 

zur Winterszeit gewib keine Kleinigkeit war. Nachhause zurückgekehrt sehrieben 

sie ihren Bericht an die Statthalterei, welcher vom Rektor. F. BENE und dem 

gesamten Universitütsrate mitunterzeichnet mit der Bemerkung abgesendet 

wurde, daB sie die Veröffentlichung des Berichtes erbitten, da ganz Europa 

die beschriebenen Erscheinungen mit Interesse verfolgt. 

Auch in Wien erregte dieses Erdbeben grosses Aufsehen, weil man es 

dort gleichfalls vahrgenommen hat. Demzufolge erhielt der Direktor des k. k. 

Naturhistorischen Kabinetts SCHREIBER und der k. k. Direktor WIDMANNSTÁTTEN 

die Weisung, sobald es ihre Zeit ermöglieht, sich mit den ihrer Wissen- 

schaftlichkeit und vorzüglichen Betütigung halber berühmten Professorn Tom- 

TSÁNYI und KITAIBEL in Verbindung zu setzen und mit ihnen zusammen das 

Feuer des Csóka-Berges, beziehungsweise die Frage dieses Feuers zu unter- 

suchen. Die Statthalterei veröffentliehte den Bericht nicht, doch tat dieses, 

wie wir sehen, vier Jahre spüter die Universitát. Das Werk erntete bereits 

von seiten der Zeitgenossen grossen Beifall, wofür der Artikel Seile 134—145 

des III. Bandes der Wissenschaftlichen Sammlung (Tudományos Gyüj- 

temény 1817) spricht, welcher ein Werk behandelnd, das die literarischen 

Verhültnisse des Kaiserreichs Österreich aus dem Jahre 1815—16 bespricht, 

erwáhnt, dab der Verfasser die ungarische naturhistorische Literatur mit Un- 

recht der Armut zeihe, und inkorrekt vorgeht, nachdem er das vorzügliche 

Werk von KIrArBEL und TowmrTsányr gar nicht kenne. 

Bevor ich auf die Besprechung des Werkes überginge, sei noch bevor 

in Kürze einer interessanten Art der Materialsammlung gedacht. Die Statt- 

halterei wies das Komitat an, alles zu sammeln, was sich auf das Erdbeben 

1 Nach Angaben der Berichte im Landesarchiv. 
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bezieht. Das Komitat wieder gab die Weisung den Bezirken weiter. Von den 

Originalmeldungen sind nur wenige mehr erhalten, und zwar jene, welche 

die Witwe KirarBers aus der Verlassenschaft ihres Gatten der Universitáts- 

Bibliothek überlies. 

Durch Freundlichkeit des Kustos der Universitátsbibliothek Dr. Homawx 

konnte ich dieses üuBerst interessante Material benützen. Von den Manu- 

skripten bespreche ich blo8 die Meldung des Pfarrers von Környe, welche 

insoferne vollstündig genannt werden kann, da auch das ungarische (GGeleit- 

sehreiben noch vorhanden ist. 

Die in lateinischer Sprache abgefaöten Fragen lauten im deutschen 

Auszuge folgendermadben : 

1. Gab es vor dem Erdbeben dichte Bewölkung, Wind oder andere Me- 

teora? 2. War an Mensch und Tier vorhergehend Angst oder Unruhe zu be- 

merken, vernahm man unterirdisches Getöse? 3. War am Barometer oder 

am Thermometer etwas Abnormales zu beobachten? 4. Um wieviel Uhr kam 

der erste Sto8, wie lange wüáhrte er und wann war er am stürksten? 5. Wie 

lange hielten beilüufig die Stöbe an? 6. Konnte man eine Bebenrichtung wahr- 

nehmen und zwar nicht allein aus der wogenden Bewegung, sondern auch 

aus den" Rissen und der Lage der (Gegenstünde? 7. Erzeugte das Beben 

wellenartige Bewegung? 8. Infolge des Erdbebens, wáhrend der Stölbe oder 

nach denselben konnten solche Erscheinungen beobachtet werden, wie Flammen, 

Wasserausbrüche, Krachen? 9. Konnten wührend dieser Zeit mit Hilfe der 

Sinnesorgane Veründerungen wahrgenommen werden oder wurden solche am 

Thermometer oder am Barometer beobaechtet? 10. Welche Wirkungen hatte 

das Beben an einzelnen Stellen, Sprünge im Boden, an Felsen, an Gebüuden? 

Entstanden neue Ouellen oder versiegten welche? 11. An welchen Orten ent- 

wickelten diese die gröbte Heftigkeit und wo war der Fokus ihrer Tátigkeit? 

12. Blieben etwaige Erscheinungen permanent, wie leichte Erschütterungen, 

unterirdisches Getöse usw.? 13. Wurden zur Zeit der Beben im Kohlenwerke 

von Zsemlye keine Veründerungen wahrgenommen oder etwaige Erscheinungen 

vor oder nach dem Beben? 14. Oder wurden derartige Wahrnehmungen viel- 

leicht in den benachbarten Steinbrüchen gemacht? Wir wünsechten das Kohlen- 

werk und die Steinbrüche auch selbst in Augenschein zu nehmen, weshalb 

wir vorher um HBinsendung von Gesteinsmustern erbitten. 

Mit vielen andern erhielt auch der Pfarrer von Környe einen derartigen 

Fragebogen, welchen er eingehend beantwortete und seine Antwort mit nach- 

stehendem Geleitsehreiben der Bezirksvorstehung einsendete: 

Wobllöblieher Herr Oberstuhlrichter! Ich bedaure es lebhaft, durch Ihren Boten 

nicht gleich auch meine Antwort senden zu können, nachdem dieser sich nicht 

nach Környe bemühen wollte. Trotzdem verzeichnete ich alles Beobachtete auf dem 

hier beigeschlossenen Papiere. Das verflossene furchtbar nasse Jahr schüttete seine 

Feuchtigkeit in die Tiefen der Erde und erreichte jetzt dort aus Beschluss des All- 

michtigen seine zum Erdbeben erforderliche Masse, nachdem die harten"Frost- 

krusten des Erdbodens sich verzogen haben, scehwankt nun aus Gottes unerfaBlicher 

1 Manuskripte in der Universitüts-Bibliothek E. 35. 
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Macht durch die inneren Dümpfe der Boden. Das ist meine in der Vereinsamung 
gemachte Kombination. Auf Ihren gnüdigen Befehl sende ich auch Erd-Kohle, mich 

in Verehrung Ihrer Gnade empfehlend, verbleibe ich Herrn Oberstuhlrichter er- 

gebener Diener der Pfarrer von Környe ALEXANDER ZÓLNAY, m. p. 

Anlübliceh des Mórer Erdbebens sorgte nicht allein die Natur für grob- 

artige Erscheinungen, sondern die Leute jenes Zeitalters begriflen auch das 

AuBergewöhnliche der Vorkommnisse und sammelten mit solchem Fleibe 

und derartiger Umsicht das Beobachtungsmaterial, da8 es auch heutigen Tages 

nicht besser gescehehen könnte. Das 110 Seiten starke Werk, in welchem alle 

persönlichen Erfahrungen und eingesammelten Beobachtungen aufgearbeitet 

wurden, muB umfangreich genannt werden, nachdem es zum gröbten Teile 

enge gedruckt ist. Es ist heute auBerordentlich selten und gewinnt ganz be- 

sonders durch die beigefügte Karte hohen Wert. Auf dieser veranschaulichen 

die Autoren das gesamte Schüttergebiet und schlieBen es mit einer Isoseiste 

ab. Diese Kurve stellt nicht das von den Gelehrten bereiste Gebiet dar, nach- 

dem sie die Gegend von Csákvár bis Sárkány aubBerhalb des Gürtels lieBen 

und damit bedeutet dieses die erste bewuBte Anwendung einer Isoseiste, was 

auf diesem Gebiete den beiden Gelehrten gewiB die Prioritát sichern wird. 

Damit mich aber niemand der Voreingenommenheit beschuldige, führe 

ich hier aus einer Studie des verdienten Geophysikers GÜNTHER (München) 

jenen Abschnitt an, welecher sich mit dem Mórer Erdbeben befabt. 

IL Das westungarische Erdbeben des Jahres 1810: ! 

Nur wenige werden Kenntnis davon haben, da8, nachdem im Jahre 1810 

eine starke Erderschütterung über den Bakonywald und die ihm benachbarten 

Gegenden hinweggegangen war, der ungarische Naturforscher KITAIBEL über 

dasselbe eine sehr interessante Monographie veröffentlicht hat, welche na- 

mentlich auch in methodischer Hinsicht Beachtung verdient. Es ist ja 

durch die dankenswerten Arbeiten von BARATTA erwiesen, dass der Gedanke 

graphisch die Verteilungderseismischen Intensitüt darzustellen 

schon sehr früh gehegt worden ist, aber der ungarische Gelehrte hat von 

seinen italieniscehen Vorlüufern ganz gewibB nichts gewuBt, und so ist ihm 

die Prioritüát für sein Verfahren unbedingt zuzusprechen. Auf dasselbe hat 

vor kurzem die Studie von RÉrHLy wieder aufmerksam gemacht. Das Erd- 

beben, welches nach dem im Bakonyerwalde gelegenen Stüdtchen Mór be- 

nannt wird, scheint zu den heftigeren gehört zu haben, von welchen das 

Königreich jemals heimgesucht worden ist, denn eben auf die von ihm an- 

gerichteten Zerstörungen begründeten KITAIBEL und TomrsányIr ihren Versuch, 

das Areal stürkster Erschütterung durch eine angenühert elliptiscehe Kurve 

abzugrenzen, welche mithin als eine Isoseiste aufzufassen würe. Das Kürtchen 

trágt die Aufschrift: Tabula exhibens in loca in provincia Albensi 
terrae motu 1810 die 14. Jan. maxime adflicta. Innerhalb des pleisto- 

seisten Gebietes sieht man eine Anzahl Kirchentürme abgebildet, die im Mo- 

mente des Zusammenbruchs wiedergegeben sein sollen; d. h. es klappt gerade 

1 Erdbebenstudien von Prof. Dr. S. GÜNTHER sNatur und Kultur, VI, 1909, 

Nr. 22—23, München. i 
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das gleichschenklige Dreieck um, weches dem den Turm selbst andeutenden 

Rechtecke aufgesetzt ist. Darnach zu sehliehen, war das Beben immerhin 

keines der leichten und hat es wohl verdient, monographisch abgehandelt zu 

werden. Und da KirarsELs Bestrebungen, eine Erdbebengraphik zu schaffen, 

zwar nicht zu den frühesten gehören, die nach dieser Richtung bekannt ge- 

worden sind, wohl aber einen richtigen Gedanken in ebenfalls zutreffender 

Form zum Ausdruck bringen, so ersechien es angezeigt, auch in der deutschen 

Literatur ihrer mit Achtung zu gedenken. Um so mehr, da die Originalschrift 

auBerhalb der ungarischen Grenzpfühle nicht so leicht zu erhalten sein dürfte, 

vielleieht entsehlie8t sich eine der gelehrten Korporationen Budapests von 

jener eine Neuauflage zu veranstalten, 

Es scheint nicht von nöten zu sein, uns mit dem Artikel GÜNTHERS ein- 

gehender zu befassen, somit übergehe ich also auf die Besprechung des KITAIBEL 

und Tomrsáwsyischen Werkes, dessen besondere Seltenheit auch von GÜNTHER 

hervorgehoben wird und betreff dessen er in seinen zu seinem Artikel hin- 

zugefügten zahlreichen Bemerkungen erwühnt, dab die Monographie selbst 

in der sehr reichen Münchener königliehen Hof- und Staatsbibliothek nicht 

vorhanden ist. 

Die Dissertatio de Terrae Motu besteht aus drei Abschnitten, 

deren jeder in mehrere Artikel zerfállt, die ihrerseits wieder in Punkte ein- 

geteilt sind. In der nachfolgenden auszugsweisen Besprechung werde ich die 

Anführungsziffern der Originalpunkte in Klammern setzen, die also immer 

auf das in dem betreffenden Originalpunkte enthaltene hinweisen. 

Der erste Teil handelt von "den Erdbeben im allgemeinen und umfasst 

die Seiten 1—14. Im ersten Punkte definieren die Verfasser das Erdbeben 

mit folgenden Worten: cErdbeben ist eine auf gröberen Teilen der Erdober- 

fláche auftretende gewaltsame Erschütterungo. (1). Im folgenden werden die 

groben Umgestaltungen, welche die Erdbeben hervorrufen, behandelt, und es 

ist von Interesse, daB jede Meeresenge als eine solche gewaltsame Umge- 

staltung hingestellt wird (2) z. B. Behring, Gibraltar, Messina, La-Manche. 

Zu dessen Bekráftigung alte Autoren herangezogen werden. Es werden Erd- 

beben aus den Werken Senecas erwáhnt und wie man es damals allgemein 

tat, die Erdbeben mit den vulkanischen Ausbrüchen zusammen behandelt. 

Aus unserem Vaterlande erwáhnen sie als erstes das Erdbeben von Komárom 

aus dem Jahre 1763 (7). Neben den groBe Schüden verursachenden Erdbeben 

werden auch solche erwáhnt, die aufbauen und zum Beweise auf die Berge 

hinweisen, die auf den Ebenen, ferner auf Inseln, die aus dem Ágeischen 

und anderen Meeren entstehen. (8). Es ist überflüssig, zu betonen, dab auch 

hier die Erdbebenerseheinungen mit den vulkanischen zusammengewürfelt 

wurden. Die Verfasser gehen so weit, daB sie fast die gesamte Inselwelt auf 

diese Weise entstanden betrachten. 

Von grobem Interesse ist ihre nachstehende Ausserung : (8). e Wir würden 

irren, wenn wir behaupten wollen, dab ein mancher Teil der Erde gegen Erd- 

beben sicher wáre, alles steht unter denselben Gesetzen, nirgend keine ewige 

Ruhe, keine ewige Unbeweglichkeit.: Dieser Satz ist endgültig erst in mo- 
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derner Zeit bestütigt worden, man braucht ja nur die internationalen Erd- 

bebenkataloge der drei letzten Jahre durchzubláttern. 1 

Die beiden Verfasser sind derart überzeugte Anhünger des Vulkanismus, 

dab sie die Bebentütigkeit der vulkanischen Gebiete behandeln (9.), und die 

vulkanischen Ausbrűche als solche hinstellen, die wunderbarer Weise den Erd- 

beben allemal vorausgehen: eDie Krater sind die Kamine jener Hohl- 

rüume, welche die Entstehungsorte der inneren Erdenfeuer und anderer ela- 

stischen Materien sind.s (10.) Und wollten wir die aufzühlen, die nach ihrer 

Auffassung von diesen Naturerscheinungen besonders heimgesucht werden, so 

hátten wir in rohen Umrissen die Kreise MowxrEssus" vor uns. 

Das zweite Kapitel (9—14.) umfabBt die Erkennungszeichen des Erdbebens, 

doch um welch schwankende Dinge es sich dabei handelt, verrüt schon der 

erste Punkt: aEs ist sehr betrübend, daB wir über keine sicheren und fest- 

s tehenden Anzeichen verfügen, die uns das Auftreten dieser Gefahren im voraus 

anzeigen könnten, sondern ungeahnt von ihnen ereilt werden." (12.) Uns gehts 

auch heute noch nicht besser. Für Vorzeichen, die auf die herannahende Gefahr 

mahnen, betrachten die Verfasser lange andauernde Regenzeiten. aDasselbe 

erfahren wir auch bei dem Erdbeben, welches am 14. Januar 1810 Mór und 

einen groBen Teil des Komitates Fehér heimgesucht hat und welches wir 

spüter beschreiben werden. Auch im vorliegenden Falle gabs im Herbste und 

Winter auBerordentlich ergiebige Niederschlüge, demzufolge im Mórer Tale 

Überscehwemmungen auftraten, die Luft war mehrere Monate hindurch von 

sehwerem Gewölke erfüllt und allerlei Stürme wüteten, als warnende Vor- 

zeichen der heranbrechenden Gefahrv. (13.) 

Ferner gelten noch als Vorzeichen die Irrlichter, Sehwefelgase, Unruhe 

der Tiere und ein besonderer Zustand. der Luft, Getöse, das Aufbrechen von 

übelriechenden Gasen, das Trübewerden des Brunnen- und Ouellwassers. cDas- 

selbe ist der Fall gewesen im Jahre 1763 in der Komáromer und neuerlich in 

der Csernyeer Gegend im Komitate Fehér und den benachbarten Orten, doch 

ob diese Anzeichen dem Erdbeben vorausgegangen würen, ist nach der Auf- 

fassung der Bewohner von zweifelhaftem Werte.s, 

Des ersten Teiles letztes Kapital macht den Leser mit den versehiedenen 

Arten der Erdbeben bekannt. (16.) Es werden viererlei unterschieden: das 

erste mit vertikalen StöBen, das zweite mit oscillierender Hin- und Herbewe- 

gung der Erdoberflüche, das dritte ein wogendes wie das Rollen und Stampfen 

des Schiffes, das vierte ist das geföhrlichste, es flammt Feuer aus der Erde, 

Wasser, Asche, Sand und Steine werden in die Luft geschleudert, und diese 

sprechen am lautesten für den Zusammenhang der Erdbeben mit den Vulkanen. 

Heute ziehen wir die vier Arten in zwei Gruppen zusammen, doch haben 

wir auch damit blo8 erst die Bigenart der Bewegung gekennzeichnet. Wir 

dürfen hieran keinen Ansto8 nehmen, denn erst 64 Jahre spüter, im Jahre 

1878 geschahen in dieser Richtung von HOoERNES die ersten erfolgreichen 

Versuche. Be 

Die vertikalen Bewegungen dünken den Verfassern minder gefáhrlich, 

und sie führen an, daB die vertikalen Stöbe in der Gemeinde Csóka keinen 
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Schaden anrichteten, hingegen andere benachbarte Gemeinden groBen Schaden 

erlitten. (17.) Sie erklüren es auch, weshalb die Gebüude infolge des Be- 

harrungsvermögens ihrer Teile so groBen Schaden nahmen. Der letzte Punkt 

ist eine sehr interessante Konklusion, weshalb es sich verlohnt dieselbe wört- 

. lich anzuführen: (18.) 
cAus diesen vier Formen des Erdbebens können wir den SchluB ziehen, 

daB dieses nicht auf der Erdoberfiáche und in dessen Umgebung, sondern 

tief unter der Erde gleichsam durch einen Bruch des Versechlusses innerer 

Krüfte entstehen, wenn diese dann ihre Wege finden. Wie könnte es dabei 

entstehen, dab die Erde befestigte Stüdte und groBe Berge verschlingt, wenn 

nicht so, dab die in den Tiefen hausenden Krüfte die groBen Öffnungen reiBen. 

Es würe dem Erdbeben gar nicht mögliech, sich auf so groBe 

Entfernungen fortzupflanzen, wenn sichihrHerd auf der Ober- 

fliche und nicht in der Tiefe befünde. Die tiefen Meere bráchten 

keine so groBen Störungen zustande, wenn das Erdbeben nicht in den unter 

ihnen liegenden Erdtiefen entstünde.s 

Im zweiten Teile ihrer Monographie (14—45) sind alle auf das Mórer 

Beben bezughabende Beobachtungen mitgeteilt, dem eine schöne Beschreibung 

der Naturgeschichte vorausgeht. Das Gebirgsystem, welches von Norden ab- 

würts zieht, durch die Donau in zwei Teile getrennt, jenseits des Balaton sich 

erstreckt, wird durch das Mórer Tal in zwei geteilt. Gegen dieses Tal richtete 

sich der heftigste Angriff des Erdbebens. (20.) Nach der Besprechung der 

Morphologie der Mórer Einsenkung und ihrer Umgebung folgt die Beschrei- 

bung des Materials der Berge und Tüler. Beide Lehnen des Tales bestehen 

aus Dolomit (20.) cund an allen Stellen, die wir zu betrachten Gelegenheit 

hatten, war die Schichtung des Gesteins immer verschiedener Richtung und 

Neigung, jedoch niemals vertikal.5 Im folgenden erwáhnen sie die Verbreitung 

des Dolomits und sein verschiedenes Erscheinen in den einzelnen Gegenden. 

Auch der Kalk von Csóka wird hervorgehoben. Das Vorkommen des Dach- 

stein Kalkes auf enger begrenzten Gebieten wird in nachstehender interessanter 

Ausführung beschrieben: cUnter diesen stehen besonders marmorartig er- 

hürtete Kalksteine hervor, aus welchen auch der Fels Csókakő besteht, was 

um so wundersamer erscheint, als ühnliche Gesteine weiter nicht vorkommen 

und die benachbarten Berge, ja der Csókakő selbst aus Dolomit besteht. Der 

Marmor ist ein wenig rötlich, von weiBen und roten Adern durchwoben. (20.) 

Ich nehme an, dab an dieser Stelle die weiteren geologiscehen Be- 

sehreibungen von KITAIBEL und TomrsánYiI einiges Interesse erwecken dürften, 

weshalb ich diese nun in ihrem vollen Wortlaute anführe (20a pag. 15): 

s Über Mór hinaus, in der Richtung auf Árki-major zu ist körniger und 

geschichteter Kalkstein zu finden, welecher für Haus- und Kirchenbauten ver- 

wendbar ist. In den bei Iszka in den Berg getriebenen Weinkellern ist zu 

sehen, dab der Kalkstein mit kleinen Feuersteinen und glinzenden Blüttchen 

untermischt ist. Bei Gánt kamen aus den Brunnenschüchten mehr minder 

verhürteter Ton ans Tageslicht, der rötlicher Farbe ist, auf Süuren nicht 

reagiert und weiBe Kalkkristalle und von Bisen oder Mangan rot oder schwarz 

gefárbter Kalkstein.s 
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(21.) Auf den Graten und Steilen, die im Dolomitgebirge vorkommen, 

wie um Csákvár, Csákberény heraum am Csókaberge, bei Iszka und jenseits 
von Palota, da liegen die Dolomiíten knapp unter der Oberschicht oder sie 

ragen auch entblöbt hervor und liegen in kantigen Trümmern umher, als 

würden sie gewalttütig vom Fels getrennt worden sein und machen die Acker 

unfruchtbar. Diese Dolomite enthalten auf den steilen Orten einen weiben 

und auf Süuren reagierenden Sand und erstrecken sich nicht nur bis Veszprém, 

sondern auch bis Budaörs. Unterhalb Szentgyörgy ist dem Tale entlang auf 

dem Boden Dolomit zu finden, ferner Kieseln untermiseht mit wenig Granit 

und schwarzem Feuerstein. Ober Mór bis oberhalb Sárkány ist das Tal mit 
feinem Sande vollgestreut, der vorzugsweise aus Silikaten besteht und in dieser 

Gegend sehr gewöhnlich ist. Den unteren Teil des Mórer Tales bedeckt 

Humuserde, doch von Moha bis Székesfehérvár ist der Sand abermals nicht 

selten. HBinen andersgearteten Sand, der aus festeren Kernen besteht, findet 

sich in der Umgebung der Weinberge von Gút. Sand ist ferner noch in dem 

Gajaer Tale zu finden, aber diesen bedeckt eine dicke Schichte Ackererde. 

Die nüchst dem Gajabache befindliehen Hügel, die nach der nördliehen Ebene 

zu ziehen und dort verstreut liegen, bestehen aus Ton und sehr feinem Sande 

und bilden leicht zerkrümmelbare Stücke. 80 in Balinka, Eszény, Metsér und 

Tárnok, auf den Wicsen von Sikátor Csernye und Veleg, ferner beim Aka- 

major, bei Ondód gegen Sárkány und anderwürtso. 

(21. c.) Brennbare Stoffe, die dem Mineralreiche angehören, wie 

Schwefel und Pirit, fanden wir keine Vorkommen. Weder Steinkohle noch 

Torf konnten wir in diesem im allgemeinen trockenen Komitate finden. Wir 

vernahmen aber von glaubwürdigen Leuten, dab in Ónod vor etlichen Jahren 

beim Brunnengraben mehrere Steéinkohlenstücke zu Tag kamen, deren 

Mutterschiehten bei Zsemle anstehen, wo sie vor Jahren in brennbarer 

Form abgebaut wurden. Doch konnten wir davon nichts entdecken, da der 

Boden unter Schnee lag.s : 

(21. d.) -In den begangenen Orten stieBen wir auf die Reste weniger 

anderer lebender Organismen. Zwischen Isztimér und Balinka auf ein zu 

hornartigem  Silikate umgewandeltes Holz. — Ferner fanden wir in einem 

gegrabenen Brunnen in Gánt die cBuccina binas und auBerdem fanden wir 

schon in den Kalksteinen des Árkimajor andersgeartete Muschelfragmente 

(Seite 21 die sechs letzten Zeilen). 

Das nun folgende Kapitel handelt von den Gewüssern des Schütterge- 

bietes. (22.) Die Verfasser analysierten die Ouellen von Bodajk, Csurgó, Gút, 

Atyatanya und Moha, ferner das Wasser des Duzzogó neben dem Gajabache, 

darüber verlauten sie aber nichts, ob die Zusammensetzung der Wüsser nach 

dem Erdbeben sich veründert hütte. 

Die Athmosphárilien werden kurz abgetan (23.), es wird blob festge- 

stellt, dab 14 Tage vor dem ersten Beben und einige Tage danach das Baro- 

meter so hoch stand, wie in heiteren Tagen, da8B es aber zur selben Zeit 

heftig regnete. 

Im zweiten Abschnitte (28—42.) finden wir die Beschreibung. des Erd- 
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bebens selbst und im 25. Punkte ist über den Pleistoseistengürtel das fol- 

gende zu lesen: aJene Orte, an welchen wir die Wirkungen des Erdbebens 

im gröbten MaBe vorfanden, wie in Gút, Isztimér, Balinka, Erszény- und 

Mestertanya, Sikátor, Csernye, Veleg, und Ondód, dann in den Stüdten Csák- 

berény, Csurgó, Bodajk und Mór, haben wir der Unterscheidung halber mit 

punktierten Linien umgeben. Das ist die erste bewuBte Anwendung einer 
Isoseiste, blo8 dass sie noch nicht ihren richtigen Namen erhielt. 

Auch der an den Gebüuden sich üuBernde Schaden wurde in Gruppen 

gefabt und die Autoren unterscheiden die minder mitgenommenen Bauern- 

hüuser (25. a.), die aus Lehm gebaut waren und deren Dücher anstatt auf 

Mauern auf Holzsüulen ruhten. (25. B.) Hohe Bauten litten ürger (25. c.) und die 

aus festem Materiale hergestellt gewesen waren, trugen miüchtige Risse davon, 

einzelne stürzten sogar ein, so Kirchen und die Giebelfronten vornehmer 

Hiuser. Um eine Vorstellung des Schadens zu ermöglichen, faBte ich in die 

nachstehend mitgeteilte Zusammenstellung alle auf das Erdbeben bezughabende 

Beobachtungen zusammen, sowohl jene aus dem Werke von KITAIBEL und Tom- 

TsáwsYI, welches mein Freund Kazav für diese Zwecke zu übersetzen gütig war, 

und die mein Kollege Dr. F. SávoryY aus dem Landesarchive zusammentrug, 

und sehlieBlieh, die ich selber aus alten Zeitungen und Zeitschriften, wie aus 

den Manuskripten der Universitütsbibliothek schöpfte. 

MEG ÓE ZS vet sári" Zámoly -. 3 

Csernye.. .. 5 1 4 8 10 M.-Almás . . 3 

Sz.-Fehérvár (42) Keresztes .. 3 

(Esrivr e gökéts eV ; A. " Moha ee 3 

Isztimér.. .. 14 10 CSÓKA il zs 3 
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Betreff der Zahlen: 1: jedes Bauernhaus wurde beschüdigt, 2: die 
Bauernhüuser wurden weniger beschüdigt, 3: kaum beschüdigt, 4: Ziegelbauten 

wurden beschüdigt, 5: Rauchfünge stürzten ein, 6: einzelne Risse an den 

Mauern, 7: fühlbares Erdbeben, 8: Risse in der Erdkruste, 9: einige Nach- 

beben, 10: zahlreiche Nachbeben. 

Die Hüuser wurden aber nicht nur beschüdigt, sondern viele von ihnen 

stürzten auch ein, so besonders in Mór, Csákberény und Bodajk. In Csurgó 

traten an einer Mauer, die nach SE schaut, Senkungen von einem bis drei 

Zoll auf. Wie wir sehen werden, liegt Csurgó auf dem Sehnittpunkte seismo- 

tektonischer Linien und löbt sich diese Erscheinung auch erklüren. Wunder- 

barerweise gingen nicht viele Mensechenleben verloren. In Isztimér erschlug 

der herabstürzende Rauchfang ein Weib und ein Kind, in Eszény begrub eine 

Mauer die Wirtin. Für die Bewohner trat das Erdbeben in einem günstigen 

Momente auf. Wohl befanden sich die meisten schon unter Dach, doch das 

Entrinnen aus der Gefahr war ihnen noch möglich. 

In der Erdoberflüche entstanden an vielen Orten Risse, namentlich in 

lockerem Boden. Natürlieh verscehwanden diese sehr bald nach der Schnee- 

sehmelze, doch konnte auch Kirar8EL und Genosse noch einige derselben 

sehen, so in Eszénytanya im Garten des Müllers, in Metsértanya fanden sie 

durch den Garten des Jügers einen 60 Klafter langen RiB ziehen, ja sogar 

auf den benachbarten Wiesen fanden sich um diesem Ort herum Veründe- 

rungen der Oberflüche vor. In Sikátor entstanden zwei Sprünge und mehrere 

Risse, deren lüngster vor dem Hause des Richters vorbei zog und bei einem 

FuB Tiefe 200 Klafter lang war. In Veleg war der klaffende Sprung so weit, 

dab ein Mensch darin Platz finden konnte, und in Tárnok drangen aus der 

Öffnung angeblieh surrende Töne hervor. Mehrere handbreite Sprünge wurden 

in Aka, Árki, Mór und Csurgó wahrgenommen. 

Auch an den Ouellen waren groBe Veründerungen zu beobachten, was üb- 

rigens selbstverstündlieh erscheint, wenn eine so müchtige Kraft.die Oberfláche 

derart erschüttert. In Csernye, Gánt und Bodajk vermehrte sich das (uell- 

wasser, an letzterem Orte das Wasser der Brunnen, auf dem Bodajker 

Pfarrhofe versiegte aber derselbe, der trockene Brunnen auf der Wiese bei 

Csóka füllte sich derart, dab man mit der bloBen Hand daraus schöpfen 

konnte. Neue Ouellen entstanden: in Metsértanya und Sikátor, wo das Wasser 

auch Sand aus dem Sprunge emporwirbelte und so die Ouelle alsbald wieder 

verstopíft war. Das war mithin ein sogenannter Schlammvulkan. In Csernye 

hielt die neue Ouelle lange an, in Bodajk verdoppelte sich die Wasserabgabe 

der Ouellen. 

Im weiteren Verlauie zühlen die Verfasser alle bisher beobachteten Erd- 

beben auf. Es sind zum gröbten Teile solche, deren Entstehungsort hier war, 

und solche, die aus fremden Schüttergebieten sich herüber verpflanzten, wie 

das Komáromer Erdbeben aus dem Jahre 1783. (28 a.) 

Es würe nicht gerechtfertigt die Nebenumstünde des Mórer Beléns zu 

versehweigen, zumal wir darunter interessante Angaben über die Witterung 

finden. Dem 28. Kapitel entnehme ich : 
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(28 b.) Im Sommer, Herbste und Winter vorher war das Wetter in 
dieser Gegend kein von anderen Gegenden verschiedenes. Die Regenfülle 

waren vom Sommer bis Januar sehr zahlreich. Winde gehörten einige Monate 

vor dem Erdbeben zu den Seltenheiten, und bliesen immer schwach. Un 

gewohnterweise hielt die milde Witterung bis zum 13. Januar an, doch am 

14. nachts brach plötzlich eine derartige Külte ein, da8 das Thermometer 

—119 R zeigte, und die sich auch am Tage des Erdbebens nicht verminderte. 

Der Barometerstand lieB, wie wir schon vorher erwüáhnten, mildes Wetter er- 

warten (c). Aus diesen Wetterverhültnissen konnte niemand auf die nahende 

Katastrophe schlieBen. Binige Minuten vor dem Beben war Donner vernehm- 

bar, der alle Menschen ersechreckte und groBe Bestürzung hervorrief. Viele 

nannten diese Tonerscheinung ein unterirdisehes Dröhnen, andere verglichen 

sie mit dem Gerüusche eines rasch fahrenden beladenen Wagens, wieder 

andere meinten das Surren einer fliegenden michtigen Vogelsehar zu ver- 

nehmen, andere verglichen sie schlieBlich mit dem Brausen eines nahenden 

Gewitters.5 

In Csurgó, Veleg und Csákvár vermeinten einzelne gleichzeitig Schwefel- 

geruch zu verspüren (29 f). Auch von Lichterscheinungen wird Erwühnung 

getan, so in Iszkaszentgyörgy, Csurgó und Csákvár; nach dem Erdbeben 

blitzte es mehrere Male cund auch wir beobachteten am 12. Februar nachts 

9 Uhr Blitze, dem gleichzeitig Donner, und ein sehwingendes Beben folgte, so 

teilen es uns die im Hausflur stehenden mit.; Mehrere beobachteten Blitze 

am Rücken des Berges Csóka, das auch die Kapuziner zu Mór erwühnen. 

Auf das erste Beben (28) folgte die ganze Nacht Dröhnen, Brausen 

und Schmettern. Viele behaupten, da8 sehr hüufig Dröhnen ohne Beben und 
umgekehrt beobachtet werden konnte. 

Der genaue Zeitpunkt des Erdbebens ist den Verfassern nicht bekannt 

(30) und setzen ihn an verschiedenen Orten zwischen 346 und 127, sie 

bemerken aber, dab die Differenz der Zeit vielleicht mit der Entfernung 

proportioniert ist. Die Verfasser hütten aber genaue Zeitbestimmung haben 

können, wenn sie die Angaben von Buda und Wien mit einander vergleichen. 

Doch wer hátte zu jener Zeit an eine so schnelle Fortpflanzung der Erd- 

bebenwellen denken dürfen, dab sogar die Budaer und Wiener Zeitangaben 

zu Grunde genommen der Fehler bloB ein bis zwei Minuten betrügt, wáhrend 

die Ortsangaben nicht einmal eine Pünktlichkeit von einer Viertelstunde 

ergeben. Die einheitliche Zeit war damals gleichfalls noch unbekannt und 

bloB die Astronomen bedienten sich ihrer. Auf der Wiener Sternwarte wurde 

das Erdbeben um 5 Uhr 53 Minuten beobachtet, als die Uhr der Sternwarte 

stehen blieb. Die Uhr hing an der Wand von NW—SE Richtung, somit kam 

also der Stob parallel mit der Schwingungsebene, nachdem dessen Richtung 

auch von SE kam. Es erübrigt nur noch festzustellen, was für eine Zeit dies war. 

Natürlich Wiener Ortszeit, denn von einer anderen war damals keine Rede. 

Die Wiener Zeitangabe bezog sich auf den Meridian 14" 2" 27" östliceh von 

Greenwich, die Position von Mór hingegen ist mit dem Meridian 189 15" 20" 

gegeben. Demnach betrágt der Lüngenunterschied 4" 11" 53", das heiBt in 
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angenüherter Zeit 16 Minuten und 48 Sekunden. Diese Lüngendifferenz zu 

Grunde genommen, trat das Erdbeben in Mór zwischen 6 Uhr 9 und 

10 Minuten, wahrscheinlicher um 9 Minuten auf, denn es muBte doch auch 
noch eine gewisse Zeit vergehen bis die Bebenwelle nach Wien gelangte 

und auch die Uhr blieb nicht plötzlieh stehen, was meistens nur dann der 

Fall zu sein pflegt, wenn der Stob senkrecht zur Schwingungsebene erfolgt. An 

zahlreichen Orten wurden Stöbe schon bedeutend vor 6 Uhr verspürt, wenn 

die Uhren an diesen Orten richtig gingen, so dürfte es sich um sehwache Vor- 

beben handeln, obwohl die Verfasser das Erdbeben überall als ein plötzliches 

darstellen, welches sofort mit dem heftigsten Stobe einsetzte. Bedauerlicher- 

weise kenne ich die auf der Budaer Sternwarte beobachtete Zeit des Erd- 

bebens nicht und es ist mir bisher auch noch nicht gelungen dieselbe zu 

erfahren. 

Des weiteren veröffentlichen die Verfasser über die Hüufigkeit der Nach- 

beben und deren Verbreitung aubBerordentlieh interessante Angaben (31), doch 

leider sind diese nicht lückenlos. Die Anzahl der Nachbeben war eine überaus 

grobe, so konnten die Kapuziner in Mór am 14. Januar abends und nachts 

48 krüftigere Stöbe zühlen. Im Jügerhause von Csurgó zühlte der Jüger 40, 

von welchen 17 auf die Zeit zwischen 7 und 9 Uhr abends entfallen. In 

Iszkaszentgyörgy zühlte man 11, in Isztimér und Bodajk 30, in 

Balinka, Csurgó und Csókakő 26, in Gut IS, ferner zahlreiche kráftige 

Stöbe in Csernye. Auch in Veleg empfand man unzühlige Stöbe, und es 

zühlte ein Hirt auf der Erde liegend deren 14 stürkere, und man behauptete, 

dab die Erde habe gar nicht zu beben aufgehört hátte. 

In der Zeit vom 14 Januar bis zam 17. Februar kam die Erde auf dem 

von KirArBEL und Tomrsáwsyi besuchten Gebiete überhaupt nicht zur Ruhe. Auf 

diesem Gebietsteile verzeichnete man schon in den ersten zwei Wochen über 

100 StöBe (32), ebenso ein vertrauenswürdiger Beobachter in Mór vom 22. 1. 

bis 3. II. 124 StölBe, die Kapuziner aber vom 14. I. bis 13. II. mehr als 

1000. Bedauerlicherweise veröffentlicehten die Verfasser diese Angaben nicht 

und auch mir gelang es bisher noch nicht dieselben aufzufinden. Ich 

halte es jedoch für möglich, dab diese sehr wertvollen Angaben sich den- 

noch in dem Archive der Kapuziner vorfinden werden. Die Verfasser dürften 

im Zusammenhang mit den Nachbeben sehr viele briefliche Mitteilungen 

erhalten haben, denn Seite 33 führen sie an, dab man in Csákvár, Sár- 

kány und Fehérvár hereits weniger Stöbe empfinde, ferner die von Csá- 

szár und Kisbér kommenden Briefe blo8 mehr Stöbe erwáhnen, wührend 

deren in Kocs und Martonvásár nur 3 gewesen sind. Im Velencze, 

Nyék und Fehérvár hatte man in vielen Nüchten gar nichts wahrgenommen, 

wáhrend in Iszkaszentgyörgy die Nacht vom 6. auf 7. Februar allein 

soweit ruhig gewesen ist, dab niemand ein Nachbeben verspürte. 

Eine Ruhepause gab es ferner in Csákvár vom 9. II. bis zum 11., 

doch wührten die Stöle in Gút, Isztimér, Csernye, Balinka, "Ondód 

und Mór auch in diéser Zeit fort. Interessant ist, dab tagsüber weniger Stöbe 

vorkamen als nachts. Ein Gürtner in Csákvár ersann eine sehr anspre- 

4. 
a a 
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chende Methode die Nachbeben zu beobachten, obwohl sein Aufenthaltsort 

bereits auBerhalb des Pleistoseistengürtels gelegen war. (34.) Er hüngte ein 

Glöckechen auf und zühlte die Glockenschlüge ohne Unterla$ Tag und Nacht 
entweder selber, oder lie8 sie durch andere beobachten. Nach seinen Angaben 

machten sich anfangs am Tage nur wenige Stöbe bemerkbar, doch umsomehr 

nachts. Das ist also das erste ungarische Seismoskop und der 

Gürtner von Csákvár war der erste in unserem Vaterlande, der 

durch eine pendelnde Glocke in bewu8ter Weise den ersten 

Erdbebenavisator in Ungarn errichtete. 

Wie erwühnt, sind die Zeitangaben sümtlieher Naehbeben nicht ange- 

führt, so kann also auch ich nur das darbieten, was die Verfasser, das heiBt, 

daB abends, mitternachts und morgens zwischen 3 und 5 Uhr die meisten 

Beben gezühlt wurden, die versehiedenen Orte gaben aber natürlieh auch 

verschiedene Zeiten. Wenn es noch möglich sein würde in den Besitz der 

Originalaufzeichnungen zu gelangen, dann könnte man den Gang der Nach- 

beben, wie die Verbreitung der Hauptstölbe ermitteln, was unser Wissen 

über das Mórer Erdbeben mit sehr wertvollen Angaben bereichern würde. 

Die Reihe der Nachbeben, besonders in Mór ist nach den Aufzeich- 

nungen KirarsErs und Tomrsáwsyis und meinen anderweitigen Ermittelungen 

folgende : 

1810. 

14. I. 6 Uhr 9 Minuten Hauptbeben. 

14. I.7 6: ein heftiger Sto8 und nachts noch 40 StöBe. 

14. I.—13. II. in Mór über 1000 StöBe. 

12. I. p. m. zwischen 3 und 4 Uhr abermals Gebüudeeinsturz. 

3. II. und 23. II. kráftige Stöbe in Csákvár. 

1. III. und 4. III. auchin Budapest und Buda. 

1. IV. und 14. IV., 14., 15, und 27. V. 9 Uhr morgens dieser Sto8 ist fast ebenso 

stark, wie der HauptstoB, die im Bane befindlicehen Kirchen in Mór und 

Isztimér stürzten ein, in Bodajk groBe Bestürzung. 

28., 29., 30., 31. V. abermals scehwüchere StöBe. der letzte war kráftiger. 

3. VI. kráftiges Erdbeben, sogar die Bodajker Kirche erschütterte. 

21. VI. Erdbeben mit vorhergehendem Getöse nach einem drei Stunden lang 

dauernden Sturmwinde. 

24. VI. 35 p. m. drei StöBe, m Mór barsten Rauchfünge, die Erdbeben wührten 

abermals 12 Tage lang. 

4. VII. a. m. 7" 30" ein lange andauernder, sodann noch 15 kürzere StöBe an 

demselben Tage. 

13. VII. 10? (abends oder morgens ?) ein kráftiger, dann mehrere schwache StöBe 

mit Brausen. 

8., 9., 10., 13., 14., 18., 26. u. 28. VII. viele Beben mit schwachem Getöse, und 

háufig aus dem Boden hervorbrechendem sausendem Tone. 

10., 16. u. 18. VIII. in Csákvár nahm man auch Erdbeben wahr. 

13. IX. 2 Uhr nachts starkes Beben. 

14. IX. drei StöBe. 

16. IX. 127 Uhr morgens Beben. 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910. 16 
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in den Mittagsstunden. 

mittags und abends mit Brausen. 

2 Uhr nachts heftiges Beben. 

morgens nach 6 Uhr Erdbeben. 

13., 15., 26., 27., 29., 30. u. 31. X. erneute StöBe. 

morgens und nachmittags. 
. 7 Uhr abends heftiger StoB. 

1//4 Uhr nachmittags Erdbeben. 

nachts und morgens nach 5 Uhr Erdbeben. 

4 Uhr nachmittags. 

nachmittags !/,3 dreimal mit lautem Getöse. 

abends nach 8 Uhr zwei milde StölBe. 

13—19. XII. mehrere schwache StöBe. 

20. XII. 

21. XII. 

2. ie 

4. s 6 

5. 16 

6 118 

abends stürker, hat Schaden verursacht. 

126 Uhr nachmittags ein krüftiger Sto8, wodurch mehrere Gebüude 

zusammenstürzten. 

1811. 

von Süden her Getöse undíf Ersechütterung. 

1 Uhr nachmittags. 

9 Uhr abends. 

1 Uhr nachts. 

I.—20 IV. zahlreiche milde StöBe. 

21 TVT 

24. IV. 

Szt AK 

24. VI 

29. VILL 
9. VEL 

ÜZ EVETT 

25. VIIL 

IX. 

ÁL. 

2027 EX 

29. ER 

X 

6 Uhr morgens heftiger Stob. 

morgens um 3 Uhr herum ein StoB, der Schaden stiftete. 

. 3 Uhr nachmittags sehwacher Sto8, dann Ruhe. 

. heftiges Erdbeben. 

. heftiges Erdbeben, auch in Pest verspürt. 

. Am Monatsanfange fast tüglich u. zw.: 

. 3 Uhr nachmittags stürkeres Erdbeben. 

. 10 Uhr morgens kráftigeres Beben. 

. 10 Uhr morgens kráftige Erschütterung, in Bodajk, wo die Ouelle 

neben der Kirche und der Fisehteich versiegten, eine Stunde lang ent- 

strömte sehwefeliger Geruch (das Wasser kehrte bis zum September 

1813 noch nicht zurück). Der Mühlbach sechwoll zur selben Zeit an. 

3 Uhr morgens zwei neuere StöBe. 

6 Uhr morgens stürker. 

9 Uhr abends kráftigeres Erdbeben, nachts darauf sehwüchere StöBe. 

mitternachts ein starker, dann sehwüichere StöBe. 

Anfangs mehrere schwache Beben. 

2 Uhr nachts heftige Erschütterung, in Mór, neuere Berstungen an 

Gebüuden, sodann kleinere StöBe. 

heftige Stöbe in Mór und Csurgó, zu derselben Zeit befand sich auch 

einer der Verfasser in Csurgó und beobachtete die Horizontalitát der 

Bewegung, die 5 Sekunden lang wührte. 

8 Uhr morgens in Csurgó und Mór, hier stürker. Ke 

. bis zum 23-sten hüáufigere, doch schwüchere StöBe. 

23., 24. u. 31. stürkere StöBe. 

XI. fast jeden Tag Erdbeben. 
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XII. die Erdbeben waren gleichfalls hüufig u. zw. : 

8. XII. zur Mittagszeit. 

16. XII. !21 Uhr nachts. 

28. XII. 1 Uhr nachts. 

29. XII. 2 Uhr nach Mitternacht. 
30. XII. 2 Uhr nach Mitternacht. 

I. J. 1812 

waren die Erdbeben an folgenden Tagen am stürksten : 

z ZAGTI 

Á25Z40 ss Bis EE 

1957 235 ELG 

O16V. 

29. VI 

disz Rés p.emüss 95.30 

105 

Das Beben vom ersten Oktober wurde in Aka wahrgenommen, in Mór 

aber nicht. Von dann an gabs noch manchmal Erdbeben, vorzüglichst in der 

Gemeinde Aka und um Csókakő herum. Wichtig ist die Bemerkung, die die 

Verfasser hier anknüpfen (letzte Zeile in der FuBnote auf Seite 70 und 71): 

Von diesen Beben wurden viele weder in Mór, noch ander- 

würts empfunden, woraus sich ergibt, da8 die Beben ihren Sitz ver- 

ündert haben müssen.s 

Damit haben KITAIBEL und TomrsásYI das Wandern des Hypocentrums 

erkannt, wie wir es schon bei vielen Erdbeben zu beobachten Gelegenheit hatten, 

besonders bei den italienischen Beben. 

Am ersten Oktober 1812 hört im Werke unserer Verfasser die Reihe der 

Nachbeben auf, ich behaupte aber, dab die Ruhe im Gefüge der Erde hier noch 
Jahre lang nicht eintrat. Eine Vollstándigkeit der Reihe der Nachbeben werden 

wir wohl niemals erreichen, was aber mir davon zu sammeln noch geglückt ist 

sei der Zugehörigkeit halber hier angeführt : 

1813. 
23. V. in Csákvár. 

6. IX. in Mór und Buda. 

15. IX. in Mór, Umgebung und Buda. 

13. XI in Mór und bis Buda. 

1814. 

y 8 V. in Székesfehérvár und Pest. 

4., 7., 11. u. 14. V. auch in der Umgebung von Veszprém. 

1827—1909. 

1827 14. — VI. in Mór, Bodajk und Csókakő. 

1851 in Mór. 

1856 11. V. 10 Uhr abends in Mór. 

1857 heftigeres Erdbeben in Mór. 

16" 
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1863 20. X. 6 Uhr Nachmittag in Mór. 

1866 11. V. in Mór. 

1866 22. — VI. wiederholtes Erdbeben. ; 

1882 20. XII. in Veszprém, Mór, Székesfehérvár. 

1888 16. VIII. in Komárom, Mór, Székesfehérvár. 

1891 19. VI. 10 Uhr 35 abends in der Mórer Gegend gröberes Erdbeben. 

1898 23. III. 9 Uhr abends sehwüácheres Erdbeben in Mór. 

1902 12. X. zwischen 7 und 9 Uhr abends mehrere Stöle. 

1909 12. XII. 5 Uhr 30 Minuten Früh mehrere Stöbe mit Getöse in Isztimér, 

Aus lüngstvergangener Zeit sei aus dieser Gegend erwühnt:  " 

1638 5. VIII. morgens in der Umgebung von Fehérvár Erdbeben (Chronik 

von HALLER GÁBOR 1630—44). 

1754 21. . X. 3 Uhr nachmittags. Bei Visegrád im Vértesgebirge rückten 

die beiden Berge am Wege gegen einander, trafen in der Mitte 

auf einander und stürzten zusammen (Sanyi Á.: Erdbeben). Gleich- 
zeitig war in Győr heftiges Erdbeben. 

1780 26. VIII. 10 Uhr 26 Minuten abends von Pest-Buda bis nach Komárom 
hinauf. (Magyar Hirmondó 1780, No 431—432.) 

Somit stammt also unsere ülteste Nachricht über Erdbewegungen aus 

der Mórer Gegend aus dem Jahre 1638. Es ist aber sicher, dab noch 

manche eJenseits der Donaur und cPannonianischs genannte Erdbeben hier 

ihren Ursprung hatten, doch konnten wir hierüber bis heute noch keine 

sichere Aufzeichnung erhalten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dab mit der 

Zeit die hier veröffentlichte Reihe der Mórer Beben noch vervollstándigt 

werden wird können. 

Wir dürfen uns nun abermals den Nachbeben des Mórer Bebens 

zuwenden, die natürlieh bedeutend lünger wührten, als bis zum Abschlu8B der 

Monographie. 

Es sollen angeblich auch solche Nachbeben vorgekommen sein, die man 

blo8 an einem Orte (36) wahrgenommen hat und anderwürts nicht. Das ist 

wohl nicht ausgeschlossen, in den meisten der Fülle dürften aber die Diver- 

genzen mehr den ungenauen Zeitangaben zuzuschreiben sein. Was die stár- 

keren Beschüdigungen der Hüuser betrifft, können wir dieses heute leicht 

erklüren, denn die Bauart und das Baumaterial auBer Acht gelassen, kommt es 

darauf an zu wissen, ob der Untergrund des Baues fester oder lockerer Natur 

gewesen ist. In Bezug auf die Heftigkeit der Stöbe sei nebst dem schon vor- 

gebrachten erwühnt, dab in Metsér ein Kasten bis mitten ins Zimmer 

stürzte (37), die Böiume schwankten derart, da8 ihre Kronen einander, ja 

fast den Boden berührten. In Sárkány wankte der Kirchturm rasch hin 

und her, nahm aber trotzdem keinen Schaden, einzelne wollen sogar das 

Wanken des Csóka-Berges gesehen haben, das Wanken der Mauern war 

allgemein, die Glocken sehlügen an und man empfand die auf- und abwürts 

stobenden Bewegungen der Erde. S 
In benachbarten Orten beobachteten die Verfasser verschiedene Schüden, 

so in Suur und Gút, in Gánth und Csóka, sie versuchen aber nicht eine 
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Érklürung desselben zu geben, obwohl! es klar ist, dab die Oualitüt des Unter- 

grunds hierauf nicht ohne Einflu8 war. 

Als Zeitdauer des Bebens werden für den Hauptstob 7—8 Sekunden 

und mehr vertikale Richtung angenommen, wührend die spüteren StöBe 

wagrechter waren (41). 

Entlegener liegende Gemeinden empfanden auch den ersten StoB 

wogend (was auch ganz natürlich ist, da die vertikale Komponente in die 

horizontale übergeht). Zahlreichen StöBen folgte Wellenbewegung und Zit- 

tern (43). 

Auch die Stofrichtungen lieBen unsere Verfasser nicht unbeachtet, 

doch muBten schon sie sich davon überzeugen, welche ungenaue Angaben 

in diesem Punkte auch den anscheinend einwandfreiesten Beobachtungen zu 

entnehmen sind. Ohne sich in eine weitere Diskussion einzulassen, zeichnen 

sie die als glaubwürdig angenommenen Richtungen einfach in ihr Kürtehen. 

Betrachten wir diese nüher, so műüssen wir gestehen, da8B die Richtungen 

alle vorzüglieh gute sind, die alle dafür sprechen, dab das Erdbeben seinen 

Ursprung aus der Gegend Mór-Csóka genommen hatte. 

Im dritten Kapitel (42—45) des zweiten Teils geben die Verfasser 

endlich ihre eigene Meinung betrefis des Erdbebens ab (45): ckEs unterliegt 

kaum einem Zweifel, dab der Brennpunkt des Bebens im oberen (nördlichen) 

Teile des Csóka-Berges zu suchen ist.s Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

des Bebens wurden keine vertrauenswürdigen Angaben mitgeteilt, was auch 

verstündlich ist, denn aus makroseismischen Zeitangaben vermögen wir auch 

heute noch nichts ermitteln. Soviel sprechen aber auch schon die Verfasser 

aus, dab die Fortpflanzung des Bebens keine plötzliche gewesen ist, sondern 

eine stufenweise radial vorwürtsschreitende. Die Tonerscheinungen wurden 

von mehreren sehr gut verfolgt, was auch leichter ist, da die Fortpflanzungs- 

geschwindigkeit geringer, und die Schwellungen des Tons leichter vernehmbar 

ist. Endlich verminderte sich mit der Entfernung aus dem Zentrum auch die 

Stárke der Bewegung, doch in Unkenntnis des modifizierenden Einflusses 
durch die geologiscehe Besckaffenheit des Untergrundes, sprechen sie dennoch 

aus: as scheint klar zu sein, dab Berge das Fortpflanzen des Bebens beein- 

tráchtigen." Anscheinend ist diese These richtig, denn in Gebirgen, massive 

oder Massengesteinen ist die vernichtende Kraft des Erdbebens geringer, doch 

sind sie für das Fortpflanzen der Bebewellen durchaus keine Hindernisse, 

nachdem die Fortpflanzung hier bedeuténd besser, das heiőt rascher vor sich 

geht, und die Kraft des Bebens weniger absorbiert wird, als im lockeren 

Gestein, die Gebirge also nur secheinbare Erdbebeninseln bilden. 

Der grössere Teil der Monographie föllt auf den dritten Abschnitt 

(42—110), in welehem über die Erdbeben im allgemeinen, sowie ausführlich 

die beim Mórer Beben beobaehteten Erscheinungen besprochen werden. Vor 

allem werden die Erdbebentheorien mitgeteilt (50) u. zw. die von Thales zu 

Miletos, Anaxagoras, Empedocles, Anaximenes und anderen. Die 

Verfasser haben auch die Bewohner über ihre Meinung vom Erdbeben ein- 

vernommen: alhre einstimmige Überzeugung ist die, dab die nun lünger als 
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zwei Jahre dauernden mehr als 300 Beben keinen anderen Grund haben 
können, als dab unterhalb der festen Brdkruste grobe Massen in die Tiefe 

stűrzen und im Fallen am feste Wánde anschlagenn Alle diese Anschauungen 

werden von den Verfassern verworfen, dafür aber die beiden neuesten Ansich- 

ten erörtert, die nümlich, deren eine die Erdbeben auf den auszubrechen 

strebenden Vulkanismus zurückführt, die andere wieder die nach Ausgleich 

strebende elektrisehe Kraft für die Erdbeben verantwortlieh macht. 

Die folgenden beiden Kapitel erörtern diese beiden Anschauungen in sehr 

eingehender Weise. GrobBer BinfluB wird dem Pyrit zugemutet, der im Wasser 

zerbröckelt, im Feuer zerfüllt und leicht Gase erzeugt, deren Explosion die 

Gesteine zu sprengen vermag. Viel wird auch der Spannkraft des Wassers 

und des Dampfes zugeschrieben (53—- 55), die müchtige Sprengkraft der beiden 

beweisend, wenn diese unter grobBem Drucke stehen; sogar die ÖElastizitüt 

der Luft wird herangezogen (64) um zu beweisen, welche Kraft die einge- 

sechlossene und erwürmte ILuft besitzen mibe. Nicht minder wenig wird 

über die Giftgase und deren Entstehung in der Erde geschrieben (66). Diese 

Kapitel, die ja heute nicht mehr in den Bereich der Seismologie gehören, über- 

gehe ich, und will eben nur noch auf das von der Kraft des Kohlensulfids 
geschriebene Kapitel hinweisen (71). 

Das Ergebnis all dieser Erörterungen ist, dab die sich in den Erd- 

rüumen anhüufenden Gase explodieren und so die Erdbeben verursachen (72). 

Für einen erdbebenerzeugenden Grund wird ferner angenommen, daB 

die Sickerwüsser die Pyritlager der Erde erreichen, diese erwürmen, welche 

sodann Gase strömen aus (74), die dann unter grobem Drucke sich befindend, 

gelegenheitlich explodieren. Die erste Explosion der in den Rüumen sich 

anhüufenden Gase ist die verderblichste, die spüteren sind schwücher und 

erneute Explosionen treten nur dann auf, wenn abermals Oxigen dorthin 

gelangt. Damit versuchen die Verfasser auch die verschiedenen Richtungen, 

Stürke, Fortpflanzung und die Heftigkeitszunahme zu erklüren. So sehr sie 

sich aber auch der vulkanischen Auffassung angeschlossen haben, so erklüren 

sie doch, dab ein Neuentstehen eines Vulkans aus dem Csóka nicht zu 

befürchten ist (77). Die Ruhe werde zurückkehren, sobald die Gasentstehung 

erschöpíft ist oder die spannenden Dümpfe einen anderen Weg zum Ent- 

weichen gefunden hütten. 

Sie vertiefen sich auch in eine Erklürung der Verschiedenartigkeit der 

Bewegung, und nachdem diese Auffassung eine originelle ist, so wollen wir 

sie hier wiedergeben: Das Erdbeben ist ein zitterndes, wenn die Gase in 

vertikaler Richtung aus der Tiefe von Mine zu Mine strömen. Wogend, wenn 

der Weg zu den Rüumen ein schlüngelnder ist und zur Horizontalen neigt 

und die Gase einmal seitwürts, dann aufwürts schlagen. Endlich ist die Bewe- 

gung horizontal, wenn die Gase in den Rüáumen nach rechts und links hori- 

zontal verlaufen (80). 

Das vierte Kapitel behandelt die elektrisehen Erscheinungene-sals die 

Grundursachen der Erdbeben (82). Am 2. Mürz 1749 legte der englische 

Physiker WILLIAM SrucKELEx der Londoner Akademie seine Theorie .vor, nach 
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welcher er die Erdkugel als ein mit elektrischem Fluid gefülltes Bassin 

betrachtet und sagt, es gübe auf der Erdkugel Stellen, an welchen die Elektri- 

zitüt sich rasch fortpflanze (Leiter) und Stellen, an welchen des vorhandenen 
Schwefels und bituminöser Stoffe halber die Elektrizítüt nicht geleitet werde, 

sondern wie in Isolatoren in grober Menge sich kondensiere. Wenn an einer 

derartigen isolierten Stelle aus irgend einem Grunde Elektrizitüt entstehe, so 

verbreite diese sich nicht, sondern kondensiert sich, dadurch wird das Gleich- 

gewicht gestört und die Elektrizitüt ist bestrebt sich zu entladen ; falls sich mit 
negativer Elektrizitüt geladene Wolken nühern, so bricht die in der Erde an- 

gehüufte Elektrizitát hervor und verursache Erdbeben. Die angeführten Beweise 

(83—87) und die Gegenargumente der Verfasser umgehe ich, zur Illustration 

dessen aber, wie verbreitet zu jener Zeit diese Auffassung gewesen sein mag, 

sei angeführt, daB als im Jahre 1763 das Erdbeben in Komárom permanent 

zu bleiben drohte, die Bewohner das Errichten metallener Pyramiden von 

der Statthalterei forderten, damit die innere Elektrizitát der Erde mit ihrer 

Hilfe abgeleitet werde. Die Verfasser, vermutlich der Physiker ToMTSÁNYI 

befassen sich eingehend mit der elektrisehen Theorie (76—-104), um dieselbe 

sehlie8lieh zu verwerfen. 

Im vorletzten Punkte (112) befassen sich die Verfasser mit den Gründen 

des Mórer Erdbebens und sprechen aus, daB es die Explosion der unter- 

irdisehen Gase gewesen ist, die die groben Bewegungen hervorrief. 

Zur Erklárung bringen die Verfasser noch das nachstehende vor (113) : 

Man beobachtete, dab an Orten, die vom Meere entfernt liegen, Erdbeben 

hauptsüchlichst in niederschlagsreicehen Jahren aufzutreten pflegen. Hin solch 

reiches Jahr an Niederschlügen war 1810 (der Verfasser dachte hier gewibB 

1809) ; — die unterirdisehen Pyrite und Steinkohlen, infolge der Násse durch- 

würmt, entzündeten sich. Solche Steinkohlen finden sich bei Zsemlye vor 

und ziehen gegen Ondód. Im gröBeren Mengen tritt sie ferner auf in den 

Bergen von Maróth, Visegrád, Dömös, Tokod. Sárisáp, Pomáz, 

Kovácsi und Bakony, einige Stunden von Pápa, ferner noch bei Siófok 

und Balatonkajár. Schwefelhültige Pyrite sind zu finden bei Almás, im 

Pomázer Ton und in den zum Budaer Kaiserbade naheliegenden 

Gesteinen. In dieser Gegend befinden sich auch durch unterirdisehe Feuer 

erwármte Ouellen, die alle dafür sprechen, dab alle Vorbedingungen zum 

Entstehen eines Erdbebens im Sinne der vorgetragenen Theorie vorhanden 

sind. Tiefer wollen wir uns in das hier vorgebraechte nieht einlassen, zumal 

es sich um überholte Dinge handelt, die jede weitere Diskussion überflüssig 

erscheinen lassen. 

Das letzte Kapitel dieser illustren Monographie ist den SchutzmaB- 

regeln gegen das Erdbeben gewidmet (106—110). Wir sehen, da8 schon 

in der ültesten Zeit Schutzversuche gemacht wurden. Man grub tiefe 

Brunnen, oder man wollte sich durch Anlagen unterirdiseher Hohlráume 

sechützen. Nach Plinius sind Höhlen ginstig, denn sie leiten die Gase ab. 

In Persien gruben die Bewohner von Taurin nach dem Erdbeben vom 

26. April 1731 tiefe Gruben und die Beben blieben aus. Die Verfasser be- 
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merken aber sehr richtig, wer wohl bis zu solchen tiefen graben könnte, in 

welchen der Ursprungsort der Gefahr zu suchen sei. Der Schlulsatz des 
Werkchens lautet folgendermaben : 

cWir Sterbliche műssen einbekennen, da$ uns gar kein Schutz gegen 

diese Gefahren bekannt ist und dab wir ín dieser Beziehung genau dort sind, 
wie die Alten. Es ist aber möglich, dab mit SEwxEca die Zeit kommen würde, 

wo unsere Nachkommen staunen würden, dab wir diese cinfach klaren Dinge 
nicht begreifen konnten.s 

Von SENxEca bis KIrarBEL sind fast zwei Jahrtausende verflossen und 
seither abermals hundert Jahre, das geheimnisvolle Schlo6 zur Erklárung der 

Brdbeben ist aber bis héute noch ungeöffnet. Und doch wie Viele arbeiteten 

nicht in den letzten Jahrzehnten an der Lösung und wie Viele meinten schon 

im Besitze des Schlüssels zum Geheimnisse zu sein, und immerwieder machten 

sich sehr triftige Gegenmeinungen geltend. Wem wohl der Beweis einer der 
zahlreichen Theorien glücken wird? gs 

Damit übergehen wir auf den zweiten Teil meiner gestellten Aufgabe, 

auf die Besprechung meiner Bearbeitung des Mórer Bebens. Ich habe das 

von meinen Freunden Dr. SávorY und Kazax und von mir gesammelte 

Beobachtungsmaterial nach der Stürke bewertet und die erhaltenen Angaben 

in die Karte eingetragen. So gelang es mehrere interessante Punkte zu ermit- 

teln. Nehmen wir die Zonen des Schüttergebietes der Reihe nach. Das Gebiet, 

auf welchem die Stürke des Erdbebens mindestens den neunten Grad der 

zwölfer Skala erreicht, umfalt Mór, Ondód, Bodajk, Csurgó, Guth, 

Isztimér, Balinka und Eszénypuszta. Auf diesem Gebiete wiederholte 

sich das Erdbeben Jahre lang und das letztemal in 100 Jahren am 19. Dez. 

1909 um 6 Uhr Früh. Die Isoseiste achten Grades umsehlieBt die Gemeinden 

Császár, Csákberény, Iszkaszentgyörgy, Jásd, Csernye und 

Veleg. Bedeutend umfangreicher ist das Areal der Isoseiste siebenten Grades 

und umsehlie8t die Gemeinden Szend, Csákvár, Várpalota, Zircz und 

Kisbér. Die Isoseiste des sechsten Grades grenzt im Norden an Környe, 

Süden an Vörösberény und Veszprém, und im Westen an Ugod. Die 

Grenze wird umso undeutlicher, je mehr wir auf Gebiete sehwücheren Bebens 
übergehen. Das ist übrigens sehr leicht verstündlich, denn wo das Beben 

keinen Schaden anrichtete, beachtete man es auch weniger, genau so wie leider 

heute noch nach 100 Jahren, wo es oftmals eine der schwierigsten Aufgaben 

ist, die Grenze des fühlbaren Gebietes des Bebens zu ermitteln. Mindestens 

den fünften Stürkegrad erreichte das Beben in Győr, Esztergom, Nyék, 

Martonvásár, Ajka und Sopron. Die Grenze des ausklingenden FErd- 

bebens zu ermitteln, ist mir nur in sehr unzureichendem Mabe gelungen, 

weshalb ich von dem Binzeichnen der Grenzisoseiste Abstand nahm, und die- 

selbe bloB stellenweise andeutete. Zweifellos beobachtete man noch das Erd- 

beben in Pest und Buda, Baja, Devecser, Wien, Pozsony, Komárom. 

Nachdem von nocb entfernteren Orten keine Beobachtungen vorliegen, so müs- 

sen wir die angegebenen Orte als Grenzpunkte des Bebens betrachten. 

ááá áá 
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Das am heftigsten erschütterte Gebiet füllt also zwischen die beiden 
Gruppen des ungarischen Mittelgebirges, besonders die (egenden nordöstlieh 
vom Bakony, und südwestlieh vom Vértes und der diese von einander 

scheidende sogenannte Mórer Kanal waren die von den Verwüstungen des 
Erdbebens am meisten heimgesuchten Areale. Seitdem die seismotektonischen 

Epicentrum.. ":Utórengesek . -—zszHatár 

9" m.8"0,7"A,6:a 5: 0, 4:0,3:O 

te 

RÉTHLY A. 

Fig. 6. Die Isoseisten des Erdbebens zu Mór. 

Untersuchungen von Hossps bekannt sind, versuche ich stets solche Linien 

zu ermitteln, natürlich allein auf Grund der Beobachtungen und ohne jede 

Rücksicht auf die geologische Beschaffenheit der betreffenden (reegend oder 

deren bereits bekannten geologisehen Struktur. Im 6 Zusammenhange mit 

dem Mórer Beben stellte ich die Hauptbruchlinie in der Richtung des schon 

! erwüáhnten Mórer Kanals fest, mit einer seismotektonischen Linie zwischen 

Kisbér und Székesfehérvár. Mit dieser verlaufen die über Szend, 

Bokod und Kápolna, ferner über Suur, Eszény, Isztimér und Csorna 
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gezogenen Geraden. Die Richtungen der Bruchlinien entsprechen vollkommen 

jenen Bruchlinien des Ungarischen Mittelgebirges, die wir bereíts 

kennen. Die Richtung der Lüngsbruchlinien weicht aber einige Grade ab von 

der hier hinziehenden allbekannten Hauptbruchlinie des Nagy-Alföldes. 
Dies dürfte richtig sein, indem man doch hüufig beobachten kann, dab 

die Richtungen minderer Bruchlinien von der Richtung der Hauptbruchlinie 

abweichen, was ja auch wahrscheinlieh ist. Denn es ist durchaus nicht not- 

wendig, dab aus dem Zusammenwirken verschiedener Krüfte gerade ein sym- 

metrisches Gebilde entstehe, ja im Gegenteil die Bruchlinien minderen Ranges 

werden sich vielmehr blo8 in groBen Umrissen der Richtung der Hauptbruch- 
linie anschmiegen. Ich nahm drei solche kreuzende Bruchlinien an. Die oberste 

legte ich über Zircz-Sárkány und Szend in der Richtung nach Kocs, 

die zweite über Várpalota, Csurgó, Csákberény und Gánth, wáhrend 

die südlichste Csór und Zámoly berührt. Alle diese Linien verband ich mit 

jenen Orten heftigsten Bebens, die an einer Geraden liegen. Verbinden wir 

nun auch noch Jásd und Bodok, Eszény und Mór mit erartigen Liniedn, 

so sehen wir, da die Orte stürksten Bebens alle auf die Schnittpunkte 

derartiger Linien fallen, wie Mór, Csurgó, Csernye und Guth. 

Das Hauptschüttergebiet verteilt sich gleichmáBig auf beiden Seiten 

der Hauptbruchlinie, wáhrend aber die Achse der Pleistoseisten-Zone anfangs 

eine nordsüdliehe Richtung einnimmt und spüter sich nach NNW-SSE wendet, 

folgt die Hauptsache des gesamten Schüttergebietes der Richtung von NW-SE. 

Die erwáhnten Bruchlinien des Erdbebens zerschneiden mithin diesen Teil 

des ungarischen Mittelgebirges in müchtige Schollen, dessen Schollen- 

karakter ohnehin schon bekannt ist. 

Zur Begründung der seismotektonischen Linien muB ich auf die Arbeit 

HErsxicH TAEGERS! cDie geologisehen Verhültnisse des Vértesgebirges; ver- 

weisen, besonders auf dessen tektonischen Teil und die tektonische Über- 

sichtskarte. Im Sinne der Taegersehen Aufnahmen verlaufen die Bruch- 

linien von NE nach SW und senkrecht hierauf. Die tektonische Linie Eszény- 

Mór entspricht dem NW-Rande des Vértesgebirges, welecher Rand zwischen 

Mór und Vértessomlyó verlüuft. Auch die Linie Csákberény-Gánth- 

Kozma-Várpalota finden wir auf den Taegerscehen Karten hauptsüchlichst 

als voreozünisehe Bruchlinien. Eben hier herein fállt auch die Gánther 

Grabenversenkung aus dem Eozün. 

In kleinen Details stimmen die Linien nicht mit einander, was jedoch 

keiner besonderen Erklürung bedarf, da ich bei dem Entwurfe meiner Linien 

mich nur auf bewohnte Orte stützen durfte, wo zur Bestimmung des durch 

Erdbeben verursachten Schadens mehr Gelegenheit vorhanden ist. 

Auffallend stimmt die Bruchlinie Szend-Bokod-Kápolna mit den 

1 HEINRICH TAEGER: Die geologischen Verhültnisse des Vértes- 
gebirges. Sonderabdruck aus den Mitteilungen a. d. Jahrbuche der kgi. unga- 

riscehen Geologischen Reichsanstalt Band XVII, Heft 1. S. 1—275. 11 Tafeln. 

40 Illustrationen. Budapest 1898. 
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TAEGER sehen Bruchlinien des Vértesgebirges überein; sie liegt nümlich 

gerade über den Eozünbrüchen von Kápolna und den die Bewegungen im 

Altmiozün aufklürenden Linien. 

Die Oberfüchengestaltung erfolgte nach TAEGER! zu Beginn des Ter- 
tiürs oder Ende des Mesozoikums: 

sAbgesehen von kleineren Dislokationen von mehr lokalem Charakter, 

kann man zwei Hauptphasen in der tektonischen Entwicklung des Vértes- 
gebirges unterscheiden. Die ültere Phase wird durch prüáeozüne, wahrscheinlich 

an der Grenze zwischen Bozün und Kreide liegende Dislokationen gebildet. 

Die jüngere, der die Landschaftsformen des Vértesgebirges ihren heutigen 

Charakter verdanken, ist altmiozüánen Alters. Diese jüngeren Brüche folgen 

den ülteren und haben egleiche Tendenz. 

Auch TAEGER erkennt es an, dab der Mór-Székesfehérvárer Bruch- 

linie entlang háufige Erdbeben Mór und Csákberény heimsuchen, und 

nach MoxrEssus spielten sich hier im Jahre 1819 acht Tage hindurech seis- 

mische Erscheinungen ab. Wie wir sahen, waren in dieser Gegend fast drei 

Jahre hindurch ohne Unterla8 seismische Unruhen, die mit kürzeren, lün- 

geren Unterbrechungen schon seit 100 Jahren andauern. 

Vom Standpunkte des Erdbebens ist diese Gegend also besonders 

interessant. Die hüufigen Erdbeben bezeugen es gleichsam, daB jene mich- 

tigen Schichtentstörungen der Hauptbruchlinie entlang, welche zu Ende des 

Mesozoikums und Beginn des Tertiáürs das ungarische Mittelgebirge 

zum Schollengebirge zu formen begannen, auch heute noch wühren. Die 
groBen Spannungen zwischen den Schollen lösten sich noch nicht vollkom- 

men aus, doch seheint das langsame Abnehmen der Erdbeben auf einst- 

weilen eingetretene Ruhe schlieBen zu lassen. 

Fast ein Jahrhundert ist seit dem Erscheinen der KirarsErsehen Mono- 

graphie verflossen, und wührend die Verfasser die Ursachen des Erdbebens 

mit voller Bestimmtheit angaben, können wir das selbst heute noch nicht. 

Die ersten für diese Gegend glaubwürdig ermittelten Bruchlinien sind also auf 

das Ende der Kreidezeit zu setzen, denn im EBozán war das Vértesgebirge 

bereits zum Schollengebirge geformt. Es würe interessant zu wissen, bis in 

welche Tiefen diese Bruchlinien hinabreichen, doch fehlt uns für dessen 

Ermittelung die direkte Möglichkeit. 

Doch vermögen wir auf Grund der Erdbebenbeobachtungen, mit Hilfe 

der Theorie Dr. v. KövEsziGETHYs,? die Herdtiefe des Bebens festzustellen. 

Ich vermeide es auf die Art der Rechnung und die Theorie nüher einzu- 

gehen und bemerke blo8, daB Cawcawsi die zwölfgrüdige Skala zur Bestim- 

mung der Stárke des Erdbebens aufgestellt hat, in welcher die Maximal- 

acceleration des Bebens im Sinne einer geometrischen Progression zunimmt, 

wüáhrend die Skalenwerte arithmetisch ansteigen. 

1 Ebenda Seite 129. 

2 Dr. KövEsSLIGETHY RaApó: Seismonomia. Modena. 1906. Ferner: Die Erd- 

beben in Ungarn im Jahre 1906. Dr. I. Jásosr und A. RÉrHLy: Die Bearbeitung 

der makroseismischen Beben. Budapest. 1907. 



252 ANTON RÉTHLY 

KöveEsuiGErHy legte dar, dab aus dem. Zusammenhange zwischen der 

Erdbebenstürke und Acceleration cine Gleichung abgeleitet werden kann, die 

analog mit jener Gleichung ist, welche im Sinne des FEecHwEgschen psycho- 

physischen Gesetzes zwischen den Verhültnissen der Gröbenordnung und 

der Lichtintensitüt eines Sternes besteht. Über Antrag KövESLIGETHYS wurden 

diese Gleichungen zum Andenken an den frühverstorbenen ítalienischen 

Seismologen CaxcaNxI-Gleichungen benannt. 

Mit Hilfe der Gleichungen ermittelte ich für jeden einzelnen Stüárke- 

grad die mittlere epicentrale Entfernung, woraus sich für die Stürkegrade (G) 

folgende Entfernungen (9) ergaben : 

Ge (Et fotót áz ákllÉ Tt ed Eza A EE e b a EZAZ Ér BAT 

o km. 699 444 307 176 156 73 

Alle diese Entfernungen beziehen sich auf die Gegend des Csóka- 

berges im Vértesgebirge und seine Koordinaten sind: 

GYWs.Eé AB AS, azt 
N. KET gy, EZÜST e el 

Die Rechnung geschah mit Hilfe der folgenden Gleichung: 

G—G5ú3 log Te 3-3 o M (r—h) 

worin G die Stürke des Erdbebens, r die epicentrale Entfernung (e). h die 

angenommene Herdtiefe und G, die epicentrale Stürke bedeutet. 

Das Rechnungsergebnis muB uns für G zu einem solchen Wert führen, 

der dem im Ausgangspunkte benützten neunten Skalengrade nahe liegen muBb. 

Die einzelnen Stürkegraden werden auf verschiedene Herdtiefen be- 

rechnet (von 1—12 km) und es ergab folgendes Resultat : 

bei einer Epicentralstárke von 812" ist die Herdtiefe 8-8 km. und 
im Falle einer c LME Anett c 45 a 

Beim Einschützen der Stürkeangaben hatte ich für die epicentrale 

Stürke den neunten Grad genommen, die wahrscheinlichste Herdtiefe wird 

also diejenige sein, welche wir für G, fanden, doch aus der Fehlergleichung 

ergab sich, daB ich die Stürke ein wenig unterschátzte, weshalb es wahr- 

scheinlich ist, dab 

die Herdtiefe 6 km, 

die epicentrale Stürke 919 

und der Absorptions-Koeffizient 0-702419 pro km betrügt. 

Auch die Restfehler wurden berechnet, diese betrugen bei den einzelnen 

Stürken folgende Bruchteile der Grade : 

GEV SAM STAN (GY TTZR ÜSSE 

—0-13 3-0-27 3-0-19 3-032 —047 —0-21 

"e. 
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Das Ergebnis ist wohl kein vollkommen befriedigendes, insoferne die 

Restfehler fast einen halben Grad erreichen, wenn wir aber in Betracht 

ziehen, dab es sich um 6 Beobachtungen vor 100 Jahren handelt und die 

genaue Abgrenzung des üuBersten Bebengürtels nur sehr unvollkommen 

möglich gewesen ist, mu man sich mit Anerkennung über die Angaben in 

der KITAIBEL und Tomrsáwsyischen Monographie üuberen. 

Nach dem Vorgebrachten erübrigt nur noch abermals auf die zwei Iso- 

seistenkarten hinzuweisen. 

EIN NEUES VORKOMMEN MITTELMIOZÁNER SCHICHTEN IN 

DER UMGEBUNG VON BUDAPEST, IN RÁKOSPALOTA. 

Von Dr. ÁAuGusT FRANZENAU. 

Seitdem WILHELM v. ZsiGmoxpy! bei der Bohrung des artesisehen Brun- 

nens im Budapester Stadtwüldchen feststellte, dab die Fauna der Tone, Sande 

und Sandsteine, welche in der Tiefe von 15-53 bis 345-66 Meter durechstoBen 

wurden, mit der Fauna des Tegels von Möllersdorf im Wiener Becken die 

gröbte Übereinstimmung zeigt, folgte nacheinander die Erkenntnis gleichalter 

Schichten am linksuferigen Teile von Budapest und dessen angrenzenden 

Gebieten. 

So besechreibt Dr. JosepH v. SzaBó? nach einigen von MUNIER-CHALMAS 

bestimmten, ira Besitze des geologiscehen Laboratoriums der Sorbonne in 

Paris befindlicehen Versteinerungen ein als Leithakalk entwickeltes Vorkom- 

men dieser Stufe, welches bei der Legung eines neuen Schienenstranges 

zwischen den Stationen Kőbánya und Rákos, durch die hierzu nötigen Erd- 

arbeiten entblöbt wurde. 

Die reiche Crustaceenfauna dieses Fundortes bearbeitete téilweise 

P. BRoccni,? anderseits Dr. I. LőRENTHEYx.! Mit der nüheren Bestimmung der 

1 ZSIGMONDY VILMos: A városligeti artézi kút. Budapest. 1878. — WILHELM 

ZsiGmosxpY: Der artesische Brunnen zu Budapest. Jahrb. der kais. königl. geol. 

Reichsanstalt. Wien. 1878. Bd. XXVIII. 

2 SzaBó JózsEF dr.: Budapest és környéke geológiai tekintetben. In dem 

von Dr. JuLrius GERLóczY und Dr. GÉzaA DuLÁcska redigierten Werke rBudapest 

és környéke természetrajzi, orvosi és közművelődési leírásas. Budapest. 1879. 

I. Teil. 

3 BRoccnHi P.: Note sur les ecrustaces fossiles des terrains tertiaires de la 

Hongrie. Ann. des scienc. géologigues. Paris. 1883. Tome XIV. 

4 LŐRENTHEY IMRE dr.: Palentologiai tanulmányok a harmadkori rákok 

köréből. Math. és Természettud. Közlemények. Kiadja a M. Tud. Akadémia. Buda- 
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Mollusken befabte sich Gy. v. Haravárs.! Cxcelenterata, Vermes, Echinoder- 

mata, Bryozoa, Lamellibranchiata, Gasteropoda, Cephalopoda und Vertebrata. 
Rceste besehrieb M. ELEMÉR Vapász;? die Foraminiferen AUGuUsT FRANZRNAu.? 

Bin weiterer Ort mit hierher gehöőrenden Schichten ist die Stelle, wo 

das neue Parlamentgebüude steht. Bevor der Bau desselben zur Ausführung 

gelangte, lie8 die den Bau vollstreckende Kommission auf dem Grunde zur 

Ervierung der obwaltenden geologisehen Verhültnisse mehrere versechieden tiefe 

Bohrungen ausführen. Von dem gröbten Teil der durchstobenen Schichten 

sind Proben genommen worden und diese untersuchend, konstatierte ich 

die grobe Übereinstimmung der gefundenen kleinen Fauna mit derjenigen, 

welche im artesischen Brunnen des Stadtwüldehens die Schichten in der 

Tiefe von 245763 bis 302-81 Meter charakterisiert. 

Auch bei Legung des Budapester III. Hauptsammelkanals wurden die 

Ablagerungen der II. Mediterranstufe in der Sektion zwischen der Telepy- 

utcza und dem Kálvária-tér an mehreren Punkten ersechlossen. 

Über die im Graben des Kanales auftretenden geologischen Verhültnisse 

berichtete Dr. FRANZ SCHAFARZIK." Es gelang ihm zwei Stufen auszuscheiden 

und zwar eine tiefer liegende, welche aus blüulichem schieferigem Ton besteht, 

den blauer Sand, dann blüulicher sandiger Ton und zu oberst eisenschüssiger, 

schotteriger, sandiger Ton deckt und eine höhere, als Leithakalk entwickelte. 

Der rostfarbige, schotterige, sandige Ton beherbergte nach Verfasser 

die Hauptmasse der Versteinerungen. 

pest. 1902. XXVII. köt. 2. sz. — Dr. I. LŐRENTHEY: Beitrüge zur Decapodenfauna 

des ungarischen Tertiürs. Természetrajzi füzetek. Budapest. 1898. Bd. XXX. 

LŐRENTHEY IMRE dr.: Palegontologiai tanulmányok a harmadkori rákok köré- 

ből. IV. swAndorinav és aDarányias, két új ráknem Magyarországból. Math. és 

Természettud. Közlemények. Kiadja a M. Tud. Akadémia. Budapest. 1902. XXVIL 

kötet 5. sz. — Dr. LŐRENTHEY: aAndorina und Darányia:, zwei neue Brachyuren- 

Gattungen aus Ungarn. Math. und naturwiss. Berichte aus Ungarn. Budapest. 1899. 

Bd. XVII. 

1 FRANZENAU ÁGOSTON: Adatok a rákosi (Budapest) felső mediterran-emelet 

foraminifera-faunájához. Földtani Közlöny. Budapest. 1881. XI. köt. — AuGusr 

FRANZENAU : Beitrag zur Foraminiferen-Fauna der Rákoser (Budapest) Ober-Medi- 

terran-Stufe. Földtani Közlöny. Budapest. 1881. Bd. XI. 

2 Vapász M. ELEMÉR: Budapest-Rákos felső mediterrankorú faunája. Föld- 

tani Közlöny. Budapest. 1906. XXXVI. köt. — ELEMÉR M. Vapász: Über die Ober- 
mediterrane Fauna von Bndapest-Rákos. Földtani Közlöny. Budapest. 1906. Band 

XXXVI. 

3 FRANZENAU ÁGOSTON dr.: Mint feljebb. — AuGusr FRANZENAU : loc. cit. 

4 FRANZENAU ÁGosros: Adat Budapest altalajának ismeretéhez. Földtani 

Közlöny. Budapest. 1888. XVIII. köt. — AuGusr FRANZENAU: Beitrag zur Kenntnis 

des Untergrundes von Budapest. Földtani Közlöny. Budapest. 1888. Bd. XVIII. 

5 SOHAFARZIK FERENCZ: Budapest harmadik főgyüjtő-csatornájának földtani 

szelvénye. Földtani Közlöny. Budapest. 1903. XXXIII. köt. — FRANZ SCHAFARZIK: 

Über das geologisehe Profil des dritten Hauptsammelkanales in mase Föld- 

tani Közlöny. Budapest. 1903. Bd. XXXIIL 
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In der Nachbarschaft von Budapest, in dem zur GroBgemeinde Rákos- 

palota gehörenden Káposztásmegyer, ist beim Baue für das hauptstüdtiseche 

Wasserwerk unter dem. FluBbett der Donau ein Tunnel angelegt worden, 

wo ebenfalls miozüne Schichten angefahren wurden. Die Bildung ist stellen- 

weise versteinerungenführender blauer Ton, weiBlicher Mergel, sandiger Ton 

und Sand. 

Das Vorkommen erwühnt ganz kurz JorHANN Böckn,! nühere Daten 

darüber besitzen wir von FRANZ SCHAFARZIK.? 

Za den eben angeführten Vorkommnissen gesellt sich nun das in neuerer 

Zeit, gleichfalls in der Nachbarschaft von Budapest bekannt gewordene Vor- 

kommen mittelmiozüner Schichten, über welches folgendes berichtet sei. 

Gleich dem Káposztásmegyerer Vorkommen liegt auch dies neue im 

Gebiete von Rákospalota, aber im cSzéchenyi-teleps (Széchenyi-Kolonie) ge- 

nannten Teile der Gemeinde, welcher direkt an den siebenten Bezirk von 

Budapest angrenzt. An der Ecke der Vezér- und Adria-utca dieser Kolonie 

steht das NIEDERMANNsche Sanatorium für Nervenkranke. Behufs Wasserver- 

sorgung der Anlage wurde auf diesem Grunde ein Brunnen gegraben und bei 

dieser Gelegenheit erreichte man die versteinerungenführenden mediterranen 

Schichten. 

Von der Grabung des Brunnens verstündigt, begab ich mich an Ort 

und Stelle, konstatierte aber mit Bedauern, daB ich zn spát kam, da der 

Brunnen schon fertiggestellt war. 

Auf mein Anfragen bei den zwei Arbeitern, welche mit der Fortráumung 

des herausgebobenen Materials beschaftigt waren, konnte ich mit Sicherheit 

eben nur soviel erfahren, was mir der Mechaniker schon sagte, der mich auf 

das Vorkommen der Versteinerungen aufmerksam machte, dab dieselben nám- 

liceh bei der Grabung im 24-sten Meter angetroffen wurden. 

Das aus der besagten Tiefe herausgehobene Material ist ein blüáulicher, 

wenig kalkiger Sand. Bei meiner Anwesenheit lag er noch gröbBtenteils um 

den Brunnen herum und nur ein kleiner Teil desselben war schon im Wirt- 

schaftshof angeschüttet worden. 

Über das Material der darüber gelagerten Schichten, welches bei der 

Niveauausgleichung des Grundes Verwendung fand, konnte ich eben nur 

feststellen, dab es identiseh ist mit dem in den nachbarlichen Brunnen ge- 

wöhnlich gegrabenen gelblichen, hin und wieder etwas tonigen alluvialen 

1 BöckH János: Igazgatósági jelentés. A m. kir. Földtani Intézet évi jelen- 

tése 1900-ról. Budapest. 1902. — JoHANN BöcgH: Direktionsbericht. Jahresbericht 

der königl. ung. Geol. Anstalt für 1900. Budapest. 1902. 

j , CE 15. zona 
2 SCHAFARZIK FERENCZ: Budapest és Szentendre vidéke Z 

XX. rovat 

Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. Buda- 

pest. 1902. — FRANZ SCHAFARZIK: Die Umgebung von Budapest und Szentendre. 

VA 15. é 
Blatt erösééi Erláuterungen zur geologischen Spezialkarte der ungarischen 

Krone. Budapest. 1904. 

jelű lap. 



256 DI AUGUST FRANZENAU 

Sande. Fande, die eventuell auf tiefere Stufen als diese, deuten würden, traf 

ich nicht an, und was die hierauf bezügliechen Angaben der Arbeiter betrifft, 

so waren selbe so verworren und widersprechend, dab ich sie aubBer acht zu 

lassen genötigt bin. s 

Die von mir selbst und durch die Arbeiter bei der Weiterschaffung 
des Sandes herausgelesenen gröberen Versteinerungen, als auch aus dem 

Innern dieser durch Schlimmung gewonnenen mikroskopischen Reste gehőren 

nach meinen Bestimmungen, aubBer einigen Ostrakodenschalen, 

32 Foraminiferen, 1 Bryozoa, 23 Lamellibranchiaten, 2 Scaphopoden, 

43 Gasteropoden und 1 Algae, also im ganzen genommen 102 Arten an. 

Die bestimmten Arten sind: 

1. Miliolina seminulum LISSÉ sp. Eine Schale. — 2. Miliolina triangu- 

laris dORB. sp. — Von den elf Gehüusen ist nur bei einem der zweizackige 

Zahn sichtbar. — 3. Miliolina gibba d4"ORB. sp. Sowohl der Form von Tri- 

loculina gibba d"ORs., als auch Triloculina austriaca dORB. entsprechende 

fünf Exemplare. — 4. Miliolina consobrina dORg. Fünfzehn Exemplare. — 

5. Miliolina decipiens Rss. sp. Zwei Schalen, welche nur etwas schlanker 

sind, als die aus dem Grinzinger Tegel beschriebene. — 6. Miliolina lucida 

KaRR. sp. Mit dem von Kostej beschriebenen Gehüuse übereinstimmende 

zwei Gehüuse. — 7. Miliolina apposita Fgszs. Zehn Schalen. — 8. Miliolina 

peregrina dORB. var. edentula FRwszs. Neunzehn Gehüuse. — 9. Miliolina 

sp. Vier Schalen mit der Form der Ouingueloculina pauperata d" ORp. Die 
Identifizierung mit dieser Art konnte aber nicht durchgeführt werden, da die 

Mündung bei sümtlichen Exemplaren verletzt ist. — 10. Miliolina sp. Besitzt 

die Form von Miliolina prceelonga EGG. sp., konnte aber nicht endgültig be- 

stimmt werden, da der Zahn der M ndung abgebrochen ist. — 11. Miliolina 

sp. Die Schale besitzt die Form und Ornamentik der Miliolina insignis 
Bxgapr. Die Identifizierung scheiterte aber am Mangel des Zahnes. — 12. Milio- 

lina sp. Von der Form der Miliolina rákosiensis Fgszs. Die spezifische Be- 

stimmung ist unmöglich wegen der mangelhaften Mündung. — 13. Articulina 

sp. Sieben Schalen. — 14. Peneroplis planatus FicHTEL  MozL sp. Hine 

beschüdigte Schale. 15. Alveolina melo FicHTEL £ MozL sp. Fünfzehn, 

mehr-weniger abgeriebene Exemplare. — 16. Polymorphina gibba dORB sp. 

Neben der typischen Form kommen auch der Polymorphina gibba dOne. 

var. orbicularis KARR. nahestehende vor. Die Gesamtzahl der Exemplare 

betrügt einundvierzig. — 17. Polymorphina gibba dORB. var. pyrula EGG. 

Dreiundzwanzig Schalen. — 18. Polymorphina gibba dORB. var. ovoidea 

EGG. Zwei Exemplare. — 19. Polymorphina sororia Rss. Eine Schale. — 

20. Polymorphina costata EGG. In betreff der Gesamtform variieren die sieben 

Exemplare. Binige sind gestreckter, andere kugeliger, als die von HAUSBACH 

beschriebene Schale. —- 21. Polymorphina striata EGG. Drei Exempláre. — 

22. Polymorphina fracta Bogs sp. Diese von Kostej als Polymorphina tenera 

KaARR. beschriebene Art ist mit zwei Schalen vertreten. — 23. Polymorphina 

sál 
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ornata KaRR. Ein Exemplar. — 24. Discorbina planorbis dORB. sp. Neunzig 

Schalen. — 25. Rotalia. Beccarii LEISSNÉ sp. Die hüufigste Form der Ablage- 
rung; ich zühlte nicht weniger als dreihunderteinundfünfzig Schalen. Das 

Verháltnis der Höhe von der Unter- und Oberseite bei unseren Exemplaren 

variiert zwischen betrüchtlichen Grenzen; gröbtenteils überwiegt erstere über 

letztere, selten sind beide Seiten gleich hoch. Die GröBe des knopfartigen 
kallosen Nabels der Unterseite ist ebenfalls groben Schwankungen unter- 

worfen. Dieser ist nümlich bald sehr klein, bald so gro8, daB er beinahe 

den dritten Teil des Durchmessers der Schale ausmacht. Ebenso ist auch die 

Beschaffenheit der Kammernühte bei den einzelnen Gehüusen, wie dies schon 

REuss bei der Besehreibung des Wieliczkaer fossilen Materials hervorhebt, 

grobem Wechsel unterworfen. Die gröbten Exemplare erreichen kaum 1 mm 

im Durchmesser. — 26. Nonionina communis 4dORB. Stimmt mit derjenigen 
Form überein, welche EGGER aus den Ortenburger Schichten abbildet und 

als scheibenförmige Varietát bezeichnet. —. 27. Nonionina perforata d" ORE. 

Fünf Exemplare. — 28. Polystomella erispa LISSÉ sp. Einundneunzig 

Schalen. — 29. Polystomella macella FicHrEL £ Morzr sp. Die Seiten der 

hundertneunundvierzig Schalen sind konvex. — 30. Polystomella flexuosa 

dORB. Von den siebenzehn Exemplaren besitzen einige kaum eine Nabel- 

secheibe. — 31. Polystomella Haueri dORg. Dieses mit rundem Rücken ge- 

staltete Exemplar unterscheidet sich von der durch dORBrGwy beschriebenen 

Form nur durch die gröbere Kammerzahl auf dem letzten Umgang. Ich halte 

es nicht für opportun, wegen diesem geringen Unterschied einen neuen 

Namen zu kreieren. — 32. Polystomella Ungeriana Rss. Fünf Exemplare. 

33. Cupularia sp. Wahrscheinlich ein Bruchstück von der im Leitha- 
kalk von Steinabrunn und NuBdorf und im Tegel von Baden vorkommenden 

Cupularia Haidingeri, da die Beschaffenheit der unteren konkaven Flöche 

und die Anordnung der Zellen auf der oberen Fláche dieser Art entspricht. 

Die spezifische Bestimmung scheiterte aber an dem Umstand, daB8B die obere 

Flüáche stark abgerieben ist. 

34. Ostrea digitalina Dus. Drei Klappen. — 35. Pecten (Flabellipecten) 

Besseri Axspgz. Die Klappe ist 33 mm lang und 31 mm breit. — 36. Modiola 

discors LIssÉ. Die Klappe ist nicht ganz 1 mm lang, bei 0-5 mm Breite. — 

37. Arca (Anadara) diluvii Lxssé. Vier unversehrte Klappen und von wenig- 

stens ebensorvielen Bruchstücke. Von ersteren besitzt die eine die Form von 

var. pertransversa SAcco. Die gröBte Klappe ist 28 mm lang und 20 mm 

breit, die entsprechenden Dimensionen bei der kleinsten sind hingegen nur 

3 und 2 mm. — 38. Pectunculus (Axincea) pilosus LISNsÉ. Die Klappe ist 

22 mm lang und 20 mm breit. — 39. Astarte triangularis Mowr. Eine un- 

verletzte und eine etwas beschüdigte Klappe; erstere ist 2-5 mm lang und 

über 2 mm breit. — 40. Erycina (Kellia) Letochai M. HoERxs. Von den drei 

Klappen ist die gröbte 4 mm lang und 2-5 mm breit; bei der kleinsten sind 

dieselben Dimensionen 1-2, bezw. 0-5 mm. 41. Spaniodon nitidus Rss. 

Eine vollstándige Schale, eine ganze Klappe und das Bruchstück einer wei- 

teren. Die Klappe ist der Lánge und Breite nach gleichmáBig 1 mm lang. - 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 17 
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42. Lucina (Mega xinus) multilamellata DEsm. Drei Klappen, von welchen 

die gröbte 27 mm lang und 25 mm breit, die kleinste dagegen nur 4 mm 

lang und 38 mm breit ist. — 483. Lucina (Megaxinus) incrassata DuBors. 

Es ist die hüufigste grobe Form der Fauna. Von den siebenundvierzig 

Klappen ist die gröbte 51 mm lang und 44 mm breit; die kleinste 19 mm 

lang und 12 mm breit. — 44. Lucia (Linga) columbella LAME. Sechs ganze 

Klappen und von vieren Bruchstücke. Die gröbte Klappe ist 17 mm lang 

und 18 mm breit; die Lünge und Breite der kleinsten ist gleich 145 mm. — 

45. Lucina (Loripes) Dujardini DEsn. Von den mehr-weniger gut erhaltenen 

achtzehn Klappen ist die gröbte etwas über 6 mm lang, bei einer Breite 

von 5"5 mm, die kleinste hingegen nur 172 mm lang und 1 mm breit. — 

46. Lucina (Loripes) dentata Basr. Die gröbBere Klappe ist 9 mm lang und 
8 mm breit, die Dimensionen der bedeutend kleineren 3 mm und 2:5 mm. — 

47. Lucina (Divaricella) ornata AGass. Acht Klappen, von welchen die 
gröbte 14, die kleinste 5 mm der Lünge und Breite nach gleichmüBig mibt. — 

48. Cardium sp. Zwei nicht nüher bestimmbare Bruchstücke. — 49. Tapes 

(Callistotapes) vetula BRowxws. Eine komplette 45 mm lange und 3-5 mm breite 

Klappe und von einer ebenso gro8Ben der obere Rand. — 50. Venus 

(Amianthus) umbonaria Lam. Der SchloBrand einer Klappe. — 51. Venus 

(Amianthus) sp. Das Bruchstück lübBt nur die Bestimmung der Gattung zu. — 

52. GCytherea (Callista) Pedemontamna Aa. Eine unversehrte Klappe und 

wenigstens von ferneren dreien Bruchstücke. Erstere ist 94 mm lang bei 

79 mm Breite. — 53. Dosinia Adansoni Pwr. Von den fünf Klappen ist die 

gröbte 2 mm lang und breit. — 54. /ellina sp. Eine sehr kleine Klappe mit 

den Merkmalen der Untergattung Arcopagia und der SchloBteil einer gröBe- 
ren. — 55. Ervillia pusilla Pnrr. Hine 2 mm lange und 172 mm breite 

Klappe und das Bruchstück einer gröBeren. — 56. Thracia papyracea Pont. 

Der hintere Teil der Klappe ist beschüdiet. 
57. Dentalium (Antale) entalis Lass. Zwei Bruchstücke. — 58. Denta- 

lium (Entalis) badenensis PaRrscn. Das obere Ende einer Schale. 

59. Adeorbis sp. Adeorbis Woodi. M. HoERxs. unterscheidet sich unsere 

Form dadurch, dab der Nabel durch kallose Bildungen ganz verdeckt ist. 

Die gröbte Dimension des Exemplares betrügt 1 mm. — 60. Monodonta 

( Colliciclus) angulata Ercuw. Vier beschüdigte, verscehieden gro$e Schalen. — 

61. Nerita (Puperita) picta FÉR. Die 26 Exemplare sind verschieden groB, 
wührend nümlich die Höhe des kleinsten 1 mm und die Breite 12 mm 

betrügt, sind beim gröbten dieselben Dimensionen 4 bezw. 45 mm. Die 

Oberfláche der die Schalen zierenden Zeichnungen variieren betráchtlich. — 

62. Nerita (Smaragdia) expansa Rss. Bei der Schale ist der üuBere Mund- 

rand abgebrochen. — 63. Turritella (Archimediella) Archimedis BRownc. Die 

Spitze einer Schale mit fünf Windungen, deren jüngere das von M. HoERNEsS 

hervorgehobene Merkmal — die zwei sehr scharfen, entfernt stehenden Reifen 

auf jeder Windung — sehr deutlich zeigen. — 64. Ceeum trachee  MowxTr. 

Zwei Schalen und von fünfen Bruchstücke. — 65. Calyptrea chinensis LINN. 

var. parvula Micnri. Die 2 mm breite Jugendform dieser Art. 66. Natica 
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millepunctata Lamr. Nahezu 4 mm 6 hohe und ebenso breite Schale. —- 

67. Natica (Naticina) helicina BRocc. Der AuBenrand der Mündung ist bei 

dem gröbBten, 18 mm hohen und 15 mm breiten Exemplar etwas beschüdigt; 
auBerdem ist noch eine vollstündige Schale vorhanden und von dreien Bruch- 

stücke. Das erste Gehüuse gehört der sehlankeren Form, die letzteren der 

gedrungeneren Varietüt an. — 68. Natica (Naticina) pulchella Risso var. 
astensis Sacco. Die Schale miBt 2-5 mm der Höhe und 3 mm der Breite 

nach. — 69. Natica (Nevertina) Josephina Risso. Das gut bestimmbare 

Bruchstück eines sehr kleinen Gehüuses. — 70. Paludina (Nodulus) Schwartzi 

M. HoERx. Kaum 0-5 mm hohe Schale. — 71. Paludina (Cingulina) immuttata 
FRrnp. Etwas über 1 mm langes Exemplar. — 72. Hydrobia (Saccoia) escof- 

fiere Tougwx. Zwei etwas schadhafte Schalen. — 73. Rissoa (Alaba) costellata 

GnRar. Drei kleine beschüdigte Schalen. — 74. Rissoina (Zebina) volaterrana, 

de SrEr. Zwei beschüdigte Exemplare. — 75. Lacuna (Epheria) Basterotina 

Bxrowxs. Zwei verháltnismáBig kleine, schadhafte Schalen. — 76. Turbonilla 

costellata GRar. Hin Bruchstück mit vier Umgángen. — 77. Turbonilla 

(Sulcoturbonilla) turricula Excm. Die Spitze einer Schale mit vier Umgün- 

gen. — 78. Turbonilla sp. Ein Bruchstück mit den embryonalen und zwei 

ferneren Umgüngen. Letztere tragen schiefgestellte, sehr feine, eng an ein 

ander stehende Rippen. — 79. Chemnitzia (Sandbergeria) perpusilla GRAT. 

Von den acht Gehüusen ist das vollstándigste nur 2-5 mm hoch und 1 mm 

breit; alle anderen sind betrüchtlieh kleiner. Die Stürke der Lüngsrippen 

variiert bei den Exemplaren. — 80. Chemnitzia (Pseudochemnitzia) striata 

M. HoERxx. Bruchstück. — 81. Cerithium sp. In die Formenreihe des C. vul- 

gatum BRuc. gehörende Schale. — 82. Cerithium (Ptychocerithium) Bronni 

PaRrscn. Bruchstück mit sechs Umgüngen vom Anfangsteil einer Schale. — 

83. Cerithium (Bittium) spina PaRrscn. Bruchstücke von neun sehr kleinen 

Schalen. — 84. Cerithium (Bittium) scabrum Onrvri. Die Art ist durch ein 

noch gut bestimmbares Bruchstück vertreten. — 85. Cerithium (Clava) 

bidentata (DErx.) Ggar. Zwei bis auf den rechten Mundrand beinahe voll- 

stündige Schalen und von zwei ferneren Bruchstücke. — 86. Cerithium 

(Pirenella) nodoso-plicatum M. HoERx. Ein Bruchstük mit fünf Umgüángen. — 

87. Cerithium (Pirenella) Gamlitzense Hire. Acht Bruchstücke. Die Knoten 

des unteren Endes der Windungen übertreffen etwas die des oberen Endes 

an GröBe. — 88. Cerithium (Pirella) biguadratum Hirs. Ein Bruchstück. — 

89. Cerithium (Tiarapirenella) moravicum M. HoERws. Bin 21 mm hohes 

und 8 mm breites, vollstándiges und ein den rechten Mundrand eingebübtes, 

etwas kleineres Exemplar. — 90. Buccinum (Hima) styriacum AvursG. Die 

Schale mit nur fünf Umgüngen ist bei 1! mm Breite 2 mm hoch. — 91. Buc- 

cinum (Niotha) Schönni R. HoERwx. £ Aus. Das Gehüuse ist 9 mm hoch 

und 6 mm breit. — 92. Voluta ( Volutilithes) rarispina DLaMmEk. Das bis auf 

den rechten Mundrand vollkommene Exemplar ist 41 mm hoch und 28 mm 

breit ; auBerdem ist noch von einer kleineren Schale ein ziemlich gut erhal- 

tenes Bruchstück und ein minder gutes von einer gröberen vorhanden. — 

93. Ancillaria glandiformis Lam. Zwei vollstándige Schalen und zwei Bruch- 

í73 
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stücke. Sümtliche gehöőren der spitzen Varietüt an. Die unversehrten Exem- 

plare sind 26-5 und 36 mm hoch und 16 und 24 mm breit. — 94. Terebra 

(Acus) fuscata Bnrocc. Von den acht Bruchstűcken gehören vier der zylin- 

drischen, vier der bauchigen Varietüt an. — 95. Pleurotoma (Clavatula) 
vindobonensis Pagrscm. Unser 15 mm hohes und 6 mm breites Exemplar 

ist sehr klein. — 96. Pleurotoma (Drillia) pustulata BRocc. var. Die GröbBe 

und Skulptur der Sechale entsprieht demjenigen Pötzleinsdorfer Exemplar, 

welches R. HoERNES und ÁUINGER in dem die Gasteropoden der Meeresablage- 

rungen der ersten und zweiten miozünen Mediterranstufe in der österreichisch- 

ungarischen Monarchie. behandelten Werke auf Taf. XL, Figur 8 abgebildet 

geben. Höhe 20, Breite 775 mm. — 97. Conus (Lithoconus) Mercati BnRocc. 

Die zwei Schalen besitzen wenig erhabene Gewinde. Das gröbBere Exemplar 

ist 71 mm lang und 48 mm breit, das kleinere 60 mm lang und 39 mm 

breit. — 98. Conus (Chelyconus) fuscocingulatus BRowxwx. Die Schale gehört 

der bauchigeren Varietüt an, indem bei 26 mm 6 Höhe die Breite 1675 mm 

betrügt. — 99. Ringicula buccinea DEsn. Bruchstücke von drei Schalen, mit 

den stark verdickten Lippen. Das eine Stück zeigt guergestreifte Oberflüche. — 

100. Bulla (Tornatina) Lajonkaireana Basr. Von den drei ziemlich gut 

erhaltenen Gehüusen ist das gröbBte 175 mm hoch und 0-7 mm breit. Ein 

Bruchstück deutet auf eine gröBere Schale. — 101. Bulla (Bullinella) eylin- 

dracea PENxx. var. convoluta BRocc. Das Exemplar erreicht kaunm 2 mm der 

Höhe nach, bei der Breite von 1 mm. — 102. Dactylopora miocenica KARnR. 

Den Charakter der Gesamtfauna bestimmen die in überwiegender 

Menge auftretenden, das Seichtwasser und die Nühe der Meeresufer bevöl- 

kernden Foraminiferen und Mollusken. ú 

Als Eigentümlichkeit der Fauna ist hervorzuheben die groBe Artenzahl 

der Gasteropoden, Foraminiferen und Lamellibranchiaten, neben der kaum 
nennenswerten der Bryozoen und Scaphopoden; ferner die groBe Artenzahl 

einzelner Gattungen, so der Miliolinen mit 8, der Polymorphinen mit 8, der 

Polystomellen mit 5, der Lucinen mit 6, der Naticas mit 4 und schlieBlich 

der Cerithien mit 8 Arten. 

Die Imdividuenzahl der einzelnen Arten betrachtet, fállt die groBe 

Menge einzelner auf; so sind unter den Foraminiferen besonders hüufig die 

Schalen von Rotalia Beccarii, Polystomella crispa und macella, Discorbina 
planorbis, Polymorphina gibba und deren Varietát pyrula; unter den Mol- 

lusken Lucina inecrassata, Nerita picta, Lucina Dujardini, columbella und 

ornata, dann Cerithium spina, Arca diluvii, Chemnitzia perpusilla, Terebra 
fuscata und Cecum trachea, welchen gegenüber die anderen Arten mit nur 

je 1—3 Exemplaren vertreten sind. 

Budapest, den 20. Januar 1910. 
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FOSSILLENFÜHRENDES MITTELMIOZÁN IN DER GEMARKUNG 
VON DÉVA, 

Von Dr. STEPHAN v. GAÁL. 

Da ich an dieser Stelle das tertiüre Salzt der Umgebung von Déva 

und im Anschlu8B daran die einschlügige Literatur erst vor kurzem besprach, 

sei es: mir erlaubt, nach möglichst kurz gehaltenem Hinweis auf die Literatur 

mit einigen Worten über das Resultat meiner in den tertiüren Bildungen von 

Déva durchgeführten Forschungen zu berichten. 
Wie auch in meinem früher zitierten Berichte nachgewiesen wurde, 

erwühnte seit PaRrscH, bezw. HAUER und SracHE erst Baron Nopcsa, dab in 

der Umgebung von Déva, besonders aber im Untergrunde des Inundations- 

gebietes der Maros meist miozüne Bildungen vorzufinden sind. AuBerdem 

will ich mich nur auf die in dem unter dem Titel cÜber den geologisechen 

Bau der rechten Seite des Marostales in der Umgebung von Al- 

gyógy, erschienenen Aufsatze des Herrn Dr. v. PánrY befindlichen Angaben? 

berufen. 

Obzwar Dr. v. Párrx die Zugehörigkeit des zwischen der kohlensauren 

Ouelle von Haró und dem Tale von Kéménd dahinziehenden mediterranen, 

gipsführenden sehmalen Tonbandes des Erzgebirges, gegenüber dem Becken- 

tipus der Maros oder desjenigen von Hátszeg, für wahrscheinlicher hielt, war 

es mir auf Grund der Kenntnis der Salzguelle von Haró ein Leichtes zu 

beweisen?, daB der in der Rede stehende gypsführende Ton als ein Streifen 

der im Nordflügel des Beckens von Déva entstandenen Ablagerung zu be- 

trachten ist. 

Ich bescháftigte mich mit dieser Angabe etwas eingehender, da dieses 

Zutagetreten des Miozán zu Déva am nüchsten füllt. Und obzwar Herr Dr. v. 

PárrY keine demselben entstammende Petrefakten erwáhnt und sich darin 

gleichfalls keine finden konnte (ich besichtigte dasselbe nur flüchtig), dürfte 

es mit Rücksicht auf die Salzguelle von Haró doch mit Bestimmtheit als 

mittelmiozán betrachtet werden. 

Gesteine solchen Alters hoffte ich besonders im Medve-Graben (auf der 

Karte Par. Ursului) nüchst der 4 km §-lieh von Déva gelegenen Gemeinde 

1 Das Vorkommen des tertiüren Salztones im Marostale bei Déva. Földt. 

Közl. 1909. p. 415. 
2 Földt. Közl. Bd. XXXVII. Budapest. 1907. S. 537—551. 

3 Dr. Sr. GAÁL: Középmiozüánkoru sótelep foszlányai Hunyad megyében. (Bá- 

nyászati és Kohászati Lapok. Jahrg. XLII. Bd. II.) Budapest. 1909. 
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Árki zu finden und dics umsomehr, da ihn auch Baron Nopcsa als Fundort 

erwáhnt. Der Aufschlub mub jedoch seitdem durch gröbere Massen. sarmati- 

seher und rezenter Bildungen verschüttet worden sein, denn trotz fleiBigen 

Suchens konnte ich ihn nicht finden. Endlieh zu Beginn des Sommers 1909 

gelang es mir in der Gemarkung von Déva das Zutagetreten von fossilführen- 

den Mittelmiozün aufzufinden. 

Der Fundort von Déva liegt nahe zur Sohle des beim §-Ende des 

T. GERSTENBREINSChen Steinbruches dahinziehenden Bezsáni-Grabens, in un- 

mittelbarer Nachbarschaft des bereits erwáhnten Steinbruches. Da der Auf- 

sehlub infolge der Nühe des Steinbruches, durch das Trümmerwerk binnen 

kurzer Zeit leicht versehüttet werden könnte, hielt ich es für ratsam ihn in 

nachstehender Figur abzubilden. 

W E 

Figur 7. Geologisches Profil des Steinbruches Pietrosza bei Déva. 
1. Mittelmiozüner grauer Thon; 2. Untersarmatischer gelber Sand und Thon; 
3. Amphibolandesit; 4. Andesitbreccie; 5. Sand mit Andesittuff; 6. Mittelsarma- 
tischer grober gelber Sand; 7. Halde 4— b. Horizont des Bezsan-Baches; r—y. 

Industriebahn. 

Wie aus der Skizze ersichtlich, tritt das Mittelmiozün an einer im Ver- 

hültnis zam Aufschlusse sehr kleinen Strecke zutage. Die oberste Schicht ver- 

hieb auch kein besonderes Resultat, da ihrer Lage nach das ganze an sekun- 

dürer Lagerstelle zu sein schien, die tieferen Schichten bewiesen jedoch, dab 

sie sich an ursprünglicher Stelle befinden. Die nachtrágliche störende Wirkung 

der in nüchster Nühe erfolgten Andesiteruption, bezw. eine gewisse Zerklüftung 

ist jedoch mit Sicherheit konstatierbar 

Das Material des Sedimentes ist tipiseher Mezőséger Tegel, ohne irgend- 

einem eröőberen Bestandteil. 

Organische Reste treten hüufig auf. Nach bloBer Erwáhnung der ver- 

kohlten Pflanzenfragmente sei es mir erlaubt die gesammelte Molluskenfauna 

aufzuzáhlen. 

Bisher sind mir folgende Arten bekannt: a 

Ostrea cochlear, Pour. (hüufig); Ostrea digíitalina, Dur. (hüufig); Arca 

díiluvii, Lam, Magy, (háufig) : Cardium turonicum, May. (hüufig); Cardium sp. 
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(hians ? BRocc.); Lucina columbella, Lam. (hüufig); Lucina incrassata, Dug. : 

Corbula gibba, Oznrvi. (hüutfig); Cythercea sp.; Pecten eristatus, BRONN.; Pec- 

tunculus sp. (pilosus ? Lam.) ; Venus cincta, GMEL. ; Nucula Mayeri, M. HoEnx. ; 

Turritella subangulata, BRocc. (selten); Turritella turris, Basr. (selten).; 

Buccinum, sp.; Trochus cf. patulus, BRocc.; Natica helicina, BRocc. (selten). 

Im der bisher nachweisbaren Fauna sind also die Lamellibranchiaten 

in beinahe dreifachem Übergewiechte gegenüber den Glossophoren. Dieses 

Übergewicht erhebt sich noch dadurch, da8 die Muscheln auch in der Indi- 

viduenzahl meist überlegen sind. Bisher erwiesen sich besonders die Ostrea-, 

Corbula-, Lucina- und Cytherea-Arten als sehr hüufig, wüáhrend Schnecken 

beinahe zu den Seltenheiten gehören. 

Der gröbBte Teil der Exemplare ist zerbrochen, die Schale ist jedoch 

unversehrt, nur sehr wenig verwittert oder abgewetzt. Es finden sich auch 

vollstündige Exemplare (mit beiden Schalen). 

Hinsichtlich der Fazies kann die Fauna folgenderweise charakterisiert 

werden, wie es auch in der Abhandhluug! des Herrn K. RorH von TELEGD 

geschieht: ces sind mit Ausnahme der Austern zumeist dünnsehalige und 

kleine Formen oder kleinere Exemplare gröbBerer Arten, als Bewohner des 

sehlammigen Bodens und so also Versteinerungen der tonigen Fazies). 

Von der Mikrofauna genüge diesmal, dab die Foraminiferen im mittel- 

miozünen Ton von Déva sehr hüufig auftreten. Von den verschiedenen (Gat- 

tungen dürfte Gristellaria als die am meisten verbreitete gehalten werden. 

Es ist also auch aus diesem kurzen Berichte ersichtlich, da8 die Mező- 

séger Schichten des Marostales auch durch Versteinerungen nachweisbar sind. 

Die Zahl der gesammelten Arten dürfte durch fleiBiges Sammeln leicht auf 

das dreifache oder vierfache der bisherigen gebracht werden und so auch 

Déva in die Serie der so gut bekannten siebenbürgisehen Fundorten eingereiht 

werden. 

Déva, den 10 Februar, 1910. 

NEUE BEITRÁGE ZUR VERBREITUNG VON CAMPYLAA 
BANATICA (PARTSCB) RM. IM PLEISTOZÁN. 

Von Dr. STEPHAN v. GAÁL 

Die Bemerkungen, welche TH. KoRmos in seiner Arbeit cCampylea 

banatica (Partsch) Rm. und Melanella Hollandri Fer im Pleis- 

tozün Ungarnss? betrefis Camp. banatica macht, haben mich — wie ich 

1 Die obermediterranen Ablagerungen bei Reketyefalva im Komitate Hunyad. 
(Földt. Közl. 1909.) S. 220—226. 

2 Földtani Közlöny Bd. XXXIX., S. 204 - 210. 
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gestehen mub — nicht davon überzeugt, dab sich die pleistozűne Verbreitung 

dieser Art auf Grund der bei Miriszló gesammelten Exemplare unzweifelhaft 

feststellen liesse. Herr Dr. Kotmos hat diesbezüglieh sozusagen nur den einen 

Beweis, dab die BExemplare ezwar aus  entsehieden - alluvialen  Schichten 
stammen, aber ihrer Erhaltung nach ülterer Herkunft zu sein 

seheinens. 

Ich halte wohl vor Augen, dab sich das Beweisverfahren auf das 

aus dem Löb der Anhöhe von Miriszló gesammelte Fragment von C. banatica 

stützt. Doch wenn auch nicht bezweifelt werden soll, daB dieses Fragment 

sicher bestimmbar war — es liegt ja kein Grund zu solch einer Annahme 

vor — und wenn man auch ferner gelten lassen will, dab der Anfünger! 

wührend des Sammelns die Faunen aus dem 5—6 Schichten des Fundortes 

mit entsprechender Borgfalt abgesondert hat, so verleiht, wie ich wiederhole : 

ein einziges Fragment für neue Feststellungen doch keine genügende Basis. 

Meine im Komitat Hunyad gemachten Forschungen lieferten verflossenen 

Herbst (1909) auch in dieser Beziehung interessante Ergebnisse. Ich besuchte 

nümlich auch die Kalktuffbruche von Bánpatak und Gyertyámos auf, welche 

meine Aufmerksamkeit durch eine hier zutage gelangte Kinnlade eines Süuge- 

tieres gelenkt wurde. Das Gebiet der beiden erwühnten Gemeinden entfiel in 

das Aufnahmsgelünde M. v. Párrxs, so da8 ich mich aus den Mitteilungen 

dieses Autors schon in Vorhinein über das Alter und die Lagerungsverhültnisse 

dieses Sübwasserkalkes orientieren konnte.? 

Da diese Fragen hier von groBer Wichtigkeit sind, will ich hier anführen, 

was v. Párrx in seiner letzten Arbeit über dieses Gebiet schreibt: aEBin Teil 
des Kalktuffes ist, da er sich auch jetzt aus den Ouellen absetzt, unzweifel- 

haft alluvial. Welchem Alter sein ültester Teil angehört, wann also die kohlen- 

sauren Ouellen entstanden sind, lübt sich kaum entscheiden. Wahrschein- 

lich reicht ihre Entstehung noch in das Tertiür zurück.? 

Betreffs des Kalktuffes von Bánpatak und Gyertyános bin ich auf Grund 

mehrfacher an Ort und Stelle gemaehter Beobachtungen des Ansicht, dab man 

ganz getrost auf dem von PárrY in seiner früheren Arbeit eingenommenen 

Standpunkte (der W- und §-Rand des Csetrásgebirges S.) verbleiben und diese 

Ouvellenbildung günzlich ins Ouartár versetzen kann. Als Beweis hierfür genügt 

sozusagen schon allein die Tatsache, daB das Liegende des Kalktuffes 

des niederen, kleinen Plateaus zwischen Bánpatak und Gyertyános jener di- 

luviale Terrassenschotter, bezw. Ton ist, welcher das Marostal in 20—30 m 

relativer Höhe beinahe durchwegs begleitet. Wenn man auf Grund dessen 

diesen Teil des Tuffes als altalluvial betrachtet was zumindest sehr wahr- 

1 Die von Dr. KoRmos beschriebenen Mollusken wurden nümlich vom Lehr- 

amtskandidaten Fr. v. PÁvaY-VAJNA gesammelt. 

2 Der West und Südrand des OCsetrásgecirges (Jahresbericht der kgl ungar. 

geol. Reichsanstalt für 1909). — Der pedagogische Bau der rechten Seite des" Maros- 

tales in der Umgebung von Algyógy; Földt. Közl. Bd. XXXVII., S. 537. 

3 Földt. Közl. Bd. XXXVII., S. 550. 
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secheinlich ist — so könnte für die tiefsten Schichten dieser Bildung kaum ein 

prüpleistozünes Alter angenommen werden. 

Doch braucht man sich ja nicht blo8 auf Vermutungen stützen. Im 

untersten der Steinbrüche von Gyertyános (100—200 Sehritte NW-lieh von 

der Ortschaft) stoBen die Arbeiter in dem sehr festen, Hümatitsehuppen 
führenden Kalktuff ziemlich hüufig auf Süugetierreste. DieSüugetierknochen 

kommen in der Gesellsehaft von Landschnecken besonders im tiefsten 

Horizont des Aufsehlusses vor, wührend die höheren Lagen günzlich fossil- 

leer sind. 

Durch meine Vermittluang erwarb sich das Historische und Archüolo- 

-gische Museum des Komitates Hunyad einen Teil der hier zutage gelangten 

Knochen. Herr K. Bupiwsszgx war auf meine Bitte so freundlich dieselben vor- 

láufig zu bestimmen, bezw. meine Bestimmungen zu überprüfen, wofür ich ihm 

auch an dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche. 

H.er folgt die kleine Serie : 

1. Ursus sp. (aff. ornatus), BLarwv. ; 

2. Elephas primigenius. BLce. (tibia) ; 

3. Elephas primigenius, BLe. (ulna) ; 

4. Cervus sp. ; 

5. Bos sp. ; 

Ebenfalls aus einem der Steinbrüche von Gyertyámos (genauer lübt sich 

der Fundort heute nicht mehr bestimmen) die beiden Backenzahnreihen einer 

oberen Kinnlade von 

6. Eguus caballus, L. foss. sowie 

7. Viverra sp, ; 
Der Vollstündigkeit halber soll noch eine ganz erhaltene vordere FuB- 

wurzel von 

8.? Ursus spelceus L. ; 
erwühnt werden, welche ich nur auf Grund der Beschreibung unter diesem 

Namen anführe.! 

Und wenn man nun auch jenes StoBerfragment von 

9. Elephas primigenius, BLE. 
aus dem Steinbruche des benachbarten Bánpatak hinzuzáhlt, welches bereits 

Párrr erwühnt und welches auch ich an Ort und Stelle sah, so erscheint die 

pleistozáne Süugetierfauna von Gyertyános dermaBen beachtenswert, dab sie 

weitere eingehendere Forschungen fast herausfordert?. (Bei Gelegenheit werde 

ich allenfalls auch selbst darauf zurückkehren. 

1 Der verstündige Steinmetz vermochte die in Rede stehende Bürentatze 

welche er dem damaligen Direktor des Museums der Historischen und Archiolo- 

gischen Gesellschaft von sechs Jahren für acht Kronen verkaufte ziemlich, detailliert 

zeichnen. Im Museum dürfte dieses Stück nur sechwerlich mehr auffindbar sein. 

andererseits aber sind Eckzühne von Höhlenbüren in dieser Gegend so hiufig, 

dass diese Art aus dem Tuff von Gyertyámos kaum fehlen dürfte. 

2 Es dürfte wohl nicht ohne Interesse sein, dass man, nach einstimmiger 

Behauptung von vier Steinmetzen vor zwei Jahren ein vollstándiges mensch- 
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In einem Horizonte mit den aufgezühlten Süugetierresten kommen, 

natürlich viel hűufiger auch Landsehneecken vor. Bei der betrüchtlichen Indi- 

viduenanzahl ist es auffüllig, dab sich bisher insgesamt blo8 folgende drei 

Arten fanden. 

1. Helix lutescens, Rxw. ; 

2. Dorcasia fructicum, MünL. ; 

3. Campylea banatica, Rm . 

Darunter ist H. lutescens am gewöhnlichsten, indem ich von dieser Art 

etwa 50 Exemplare sammelte, wührend sich von D. fruticum bisher nur ein 

einziges Exemplar fand. 

Auf ein besonderes Interesse kann also blo8 C. banatica Anspruch er- 

heben, von welcher Art ich drei Exemplare besitze. Es sind durchwegs Stein- 

kerne, in dieser Form jedoch tadellos und artlich sicher bestimmbar. Mit 

Hinzurechnung einiger unzweifelhaft auf dieser Art verweisender Bindrücke 

seheint es, dab C. banatica, ebenso wie in der Umgebung von Miriszló auch 

in der Gegend von Gyertyános, also im ganzen siebenbürgisehen Abschnitte 

des Marosflusses eine gewöhnliche Form der pleistozünen Fauna war. 

Nach dem Funde von Gyertyános habe ich nümlieh nun schon keinen 

Grund mehr daran zu zweifeln, dab die im Miriszlóer Alluvium gefundenen 

zahlreichen Gehüuse von C. banatica aus den Diluvialschichten der Umgebung 

an ihren Fundort gelangt sind. Denn der Kalktuff von Gyertyános beweist ja 

einerseits unzweifelhaft das pleistozüne Alter und die Hüufigkeit der Art, 

anderseits aber liefert die rezente Fauna des in Rede stehenden Gebietes auch 

negative Beweise, indem ich wahrnahm, dab diese Art hier — zumindest in 

der Umgebung von Gyertyános — eine Seltenheit ist.! 

AuBer den unzweifelhaft pleistozánen Exemplaren von Gyertyános, soll 

nebenbei auch jenes Exemplar erwáhnt werden, welches von einem meiner 

Schüler auf einem Studiumausfluge nüchst Várhely (dem ehemaligen Sarmi- 

segethuza) gesammelt wurde. Nach seiner Erhaltung muB ich dieses Exemplar 

zumindest als subfossil betrachten; wenn man jedoch bedenkt, dass man im 

ganzen Gebiete des Beckens von Hátszeg vornehmlich aber an dessen Ründern 

und lüngs der Flüsse desselben bedeutenden Pleistozünbildungen begegnet 

(Várhely aber in dieser Beziehung sehr günstig gelegen ist), so kann mit 

grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass auch dieses C. banatica- 

Exemplar pleistozün ist. 

liches Skelett im Tuff fand. Da jedoch Menschenknochen — ihrer Meinung 

nach — das alltügliehste sind, hielten sie es nicht der Miühe wert, auch nur 

etwas davon aufzubewahren. 

Sehliesslich soll noch bemerkt werden, dass auch einige Tage vor meinem 

letzten Besuche ein vollstündiger (angeblich Pferde-) Schüdel zutage gelangte ; man 

nahm sich jedoch nicht die Mühe denselben zu erhalten, da der Block in welchem 

er eingebettet war für die Bearbeitaung sehr geeignet erschien. 

1 Zwei-drei meiner Schüler pflege ich jedes Jahr mit Konchyliensammeln zu 

betrauen ; trotzdem sich auf solcehe Weise ein betráchtliches Material ansammelt, 

besitzt die Sammlung bisher erst zwei rezente C. banatica-Exemplare. . 
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SUCCINEA SUHUMACHERI ANDREAE UND 

LIMNOPHYSA DILUVIANA ANDREAE IN DER PLEISTOZÁNEN 

FAUNA UNGARNS. 

Von Dr. THEoDoR KoRkwmos. 

1875 gelangte J. v. Marryasovszgr, gewesener Sektionsgeologe auf seiner 

Reise im Komitat Somogy auch in die Gegend von Zákány, wo er in den 

Lööschichten an der E-Lehne des Magashegy eine interessante Mollusken- 

fauna sammelte. Diese kleine Sammlung wurde keiner weiteren Aufmerksam- 

keit gewürdigt, bis sie schlieBlich in meine Hünde gelangte. Da die Fauna in 

jeder Beziehung interessant ist und auBerdem auch Formen enthült, welche 

bisher aus dem ungarischen Pleistozün noch ziemlich unbekannt sind, ver- 

öffentliche ich nun dieselbe im folgenden. 

1907 habe ich von Gerebenc in der Sandwüste von Deliblat eine Fauna 

mitgeteilt,! welche jener von Zákány in vieler Hinsicht ühnlieh ist, aus 

welcher jedoch Succinea Schuhmacheri ANDREAE und Limnophysa diluviana 

ANDREAE fehlen. Die Fauna von Zákány besteht aus folgenden Arten : 

x1. Vitrea cristallina Münt. — 32. Polita pura Arzp. — $3. Euconulus 

fulvus Mürr. — £4. Punctum pygmceum DRp. — $5. Vallonia tenuilabris 

A. Bgaus. — $6. Trichia hispida L. — 7. Trichia terrena CxzEss. — 8. Arianta 

arbustorum alpicola FÉR. — 9. Orcula dolium Dre. — 310. Pupilla musco- 
rum L. — ?11. Sphyradium columella BEus. — 12. Cochlicopa lubrica 

MüLv. — 13. Pirostoma pumila Z. — 14. Neritostoma putris L. — 15. Lucena 

Schumacheri ANDREAE. — X16. Lucena oblonga DRp. — X17. Lucena oblonga 

agonostoma K. — 18. Radix ovata Der. — 19. Limnophysa diluviana 

ÁNDREAE. — 420. Fossaria truncatula MürLn. — 21. Tropidiscus umbilicatus 

MüLLn. — 22. Valvata cristata MÜLL. 

Die mit X bezeichneten Arten habe ich auch aus der Deliblater Sand- 

wüste nachgewiesen. 

Ein Vergleich der beiden Faunen ist insofern von Interesse, als" die 

Übereinstimmung des Charakters (wenn auch nicht sümtlicher Arten) der- 

selben in Anbetracht der groBen Entfernung zwischen den beiden Fundorten 

auf die damalige Einheitlichkeit des pleistozánen Klimas deutet. Als ich die 

Deliblater Fauna mitgeteilt habe, hat mich Dr. H. MEwszEL, Geolog an der 

kön. preuB. geol. Landesanstalt mit seinen Zeilen beehrt und mich darauf 

aufmerksam gemacht, dab die Fauna von Gerebenc vollstándig mit jener 

lings des Rheines und des Mains wührend der Vergletseherungsperioden, 

1 Nachrichtsblatt d. deutschen Malakozool. Ges. 1907, Heft 3, S. 155—162. 
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jedoch aubBerhalb des Gebietes derselben entstandenen sandigen Lösses 

übereinstimmt. cSandlöss ist jedoch laut MExszEL kein üolisehes, sondern ein 

angesehwemmtes Material, d. i. ein feiner, LöbBmaterial führender Schlamm. 

Bemerkenswert ist, dab aus der Fauna des sandigen Lösses Xcrophila striata 
MüLL., diese Wüárme und Trockenheit bevorzugende Form sozusagen günzlich 

fehlt. Nach der Auffassung MEwszELs fehlen auch die echten Waldbewohner, 

woran ich mich jedoch nicht vollstándig ansechlieben kann, da z. B. Patula 

ruderata,  Petasia bidens, Sphyradium columella usw. —  zumindest bei 

uns — heute kaum anderswo als auf sehr feuchten, bewaldeten Gebieten 

anzutreffen sind. 

Charakteristisehe Formen dieses sandigen Lösses sind aber Patula rude- 

rata, Vallonia tenuilabris, Trichia terrena, Sphyradium volumella, Lucena 

agonostoma, Lucena Sechuhmacheri usw., also lauter solche Arten, welche 

an jener Stelle, wo sie fossil vorkommen, heute nicht mehr leben, ja sogar 

gröbtenteils bereits gánzlich ausgestorben sind. 

Seinerzeit habe ich betrefis der Fauna von Gerebenc festgestellt, dab 

dieselbe unbedingt zusammengesehwemmt ist und entweder von weit her- 

stammt, oder aber mit Recht anzunehmen ist, dab sich an jener Stelle zur 

Zeit der Entstehung des CGresteins ausgebreitete Waldungen erstreckten. 

Dab die Fauna von Gerebenc ebenso wie jene von Zákány zur Zeit 

der Entstehung des sandigen Lösses an ihrem heutigen Fundorte gelebt hat, 

und dab ihre Zusammenschwemmung nur das Ergebnis von periodisechen 

Regengüssen ist, gebe ich heute schon selbst zu, so daB die Annahme eines 

Transportes von weiter her von selbst entfállt. Dab jedoch diese Arten damals 

trotz des feuchteren und külteren Klimas ohne Waldvegetation würen, mub 
ich — mit betracht auf ihre heutige Lebensweise bezweifeln. Soviel erscheint 

mir hingegen möglich, dab diese Waldungen keine ausgedehnten Urwülder 

waren —-  denn dies mübte ja zweifellose Spuren im 6 Boden hinterlassen 

haben — sondern nur Waldflecken und Galeriewülder, wie sich solche in den 

Steppen und lüngs der Flisse auch heute noch finden. 

Im übrigen stimmt die Fauna der unter dem LöB lagernden ungarischen 

sandigen Lösse mit den ühnlichen deutschen Bildungen vollkommen überein 

und kann getrost in das Alt-Diluvium oder richtiger in das untere Pleistozün 

gestellt werden. 

Bemerkenswert und für die Ortsveründerung der einzelnen Faunenele- 

mente seit dem Pleistozün charakteristisch ist, dab Marryasovszky 1876 in der 

Umgebung von Zákány (am FuBe des zwischen Zákány und Légrád sich 

erstreekenden Hügelzuges) folgende Arten als Vertreter der rezenten Fauna 

sammelte: 1. Hyalinia nitens, Micn. 2. Zonitcs verticillus, FÉR. 3. Fruticicola 

leucozona, C. PrR. 4. Campylaea planospira, Lam. 5. Gyelostoma, elegans, 

MüLLc. welche mit Ausnahme von Hyalinia nitens durchwegs füs das kroatische 

Faunengebiet charakteristiseh sind; von zweien derselben F. leucozona, 

C. planospira ist dies meines Wissens das nördliechste Vorkommen in Ungarn.! 

1 PELLEGRINO STROBEL erwühnt F. leucozna aus der Umgebung des Balaton- 
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Fundort : Magashegy bei Zákány (Kom. Somogy). 

Diese Art ist wegen ihrer bestündigen Charaktere von S. oblonga ge- 

trennt zu halten. 

Limnophajsa diluviana ÁANDREAE. 

L. palustris var. diluviana ANDREAE, Il. c. S. 76, T. IL, Fig. 1—3 u. 16. 

Diese Art unterseheidet sich durch ihre höhere, mehr schlanke Gestalt, 

ihre kaum eingesehnürten Nühte deutlich von L. palustris, so sehr, da8 ich 

ihre artliche Selbstündigkeit berechtigt erachte. Am besten wird ihre Form 

charakterisiert, wenn man besagt, dab sie auf den ersten Blick einigernaBen 

an eine Melanopsis erinnert. 
MaBe : 15—16 mm ; 5—7 mm. Fundort: wie oben. 

L. diluviana wird aus der pleistozánem Fauna Ungarns zuerst von 

H. HoxgusirzgY angeführt, jedoch ohne Fundortangaben und Beschreibung.! 

Da S. Schuhmacheri und L. diluviana in der ungarischen pleistozünen 

Literatur bisher nicht beschrieben sind, will ich eine kurze Beschreibung 

dieser Arten folgen lassen. 
Succinea Schuhmacheri, ADNREAE.? 
Das Gehüuse ist gröBer, gedrungener als jenes der S. oblonga, die 

Schale dicker, die Spitze stumpfer. MaBe : Höhe : 10—12 mm, Breite 6—7 mm. 

Budapest, den 26 Jünner, 1910. 

DAUDEBARDIA (LIBANIA) LANGI PFR. IN DER 

PLEISTOZÁNEN FAUNA UNGARNS. 

Von Dr. TH. KoRmos. 

Kel. ungar. Reichsgeologe Dr. Z. SOCHRÉTER sammelte im Sommer 

1909 in der Gemarkung von Weizenried im Kom. Krassószörény mehrere 

interessante Pleistozánfossilien. 

Nach der Mitteilung ScHRÉTERs liegt die Ortschaft Weizenried 

in einem ziemliech breiten Erosionstale des aus Reguienienkalk auf- 

gebauten Plateaus; am Ende der Ortschaft tritt — dem Reguienien- 

kalke aufgelagert — eine kleine aus pleistozánen Bildungen aufgebaute 

Partie auf. Hier, in dem oberhalb der Ortschaft endenden Tale bricht 

sees (Studi su la Malacologia ungherese, Pavia 1850), doch beruht diese Angabe 

zweifellos auf einem Irrtum. 

1 H. HogusirzxkY : Neuere Beitráge zur Kenntnis des LölBes. Földtani Közlöny, 

39. Bd., 1909. Pag. 198. 

2 S. oblonga var. Schuhmacheri ANDREAE: Der Diluvialsand v. Flangenbieten 

in Unter-Elsass usw. Abh. z. geol. Spezialkarte v. Els.-Lothr. Bd. IV, Heft II, 

S. 67—69, T. II, Fig. 96—100. 
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der Kamenicabach aus dem Reguienienkalke in der Form von drei 

reichen Ouellen hervor. Das Wasser der W-lichen Oulle war es, welche 

diese kleine pleistozüne Bildung hervorbrachte. Das Wasser derselben 

hat nümlieh schon im Pleistozün etwas Kalktuff abgesetzt, und gleich- 

zeitig hat sich eine gröbere Menge von braunrotem Ton abgelagert. 

Letzterer kommt in gröbBerer Menge vorzugsweise in den unteren Par- 

tioen der Bildung vor, im allgemeinen wechselt er jedoch mit dem 

schwammigen, faserigen Kalktuff sehr unregelmábig ab. Aus diesem 

Umstand ferner daraus, dab in den an primürer Stelle befindlichen 

roten Waldböden keine Spur von Schnecken vorhanden ist, folgt, dab 

der rote, sehneckenführende Ton von Weizenried ein sekundüár zusammen- 

geschwemmtes Gestein ist, in welchem die Schneckengehüuse — nachdem 

die Humussüuren ausgelaugt worden sind — sich sehr wobl erhielten. 

Als eine ebensolche Bildung ist auch der pleistozáne rote Ton des 

Somlóberges bei Püspökfürdő zu betrachten, dessen Fauna seinerzeit an 

anderer Stelle besprochen wurde.! 

Wie mir SCHRÉTER freundlichst mitteilte, wird der rote Ton sozu- 

sagen kreuz und guer von dem Kalktuff durchdrungen, bez. wo der 

Kalktuff überhand nimmt, dort werden gleichsam seine Hohlráume von 

dem roten Tone ausgefüllt. 

Die kleine pleistozáne Partie befindet sich unterhalb des Baches, 

und scheint das einen kleinen Wasserfall bildende Büchlein auch heute 

noch ein wenig Kalktuff abzusetzen. Die Bildung ist sehr gut aufge- 

schlossen, da sie von den Ortsinsassen zwecks Tongewinnung abgebaut 

wird. Die Höhe der abgegrabenen Wand betrügt etwa 5—6 m, die See- 

höhe des Fundortes aber ungefáhr 540 m. 

Aus dem roten Ton und dem Kalktuff, jedoch vorwiegend aus 

ersterem sammelte Z. SCHRÉTER folgende Arten: 

XDaudebardia (Libamia) Langi Pra.; $Hyalinia (Polita) glabra 
Srup. ; Helix (Eulota) fruticum Münu.; Helix (Pomatia) pomatia L. ; 

Pupa (Orcula) doliolum BRuc.; Clausilia (Clausiliastra) laminata 

Monr. ; Clausilia sp. (Fragmente). 

Die mit £ bezeichneten Arten waren aus dem ungarischen Pleistozán 

bisher nicht bekannt, ja die Gattung Daudebardia ist in dieser Periode 

bisher allein durch D. Langi vertreten, 

1 KoRmos: Üb. d. Ursprung der Thermenfauna v. Püspökfürdő. Földt. Közl. 

Bd. XXXV, S. 448. 
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Daudebardia (LDibania) Langi Pra. 

Helicophanta Langi PFEIFFER, Symbole III, 1846, p. 81. 

Daudebardia Langi PFEIFFER, Mart. Chemn. Syst. Conch. Cab. Bd. I, Abt. 

14. par E ÉT ES 6 — 
D. (Libania) Langi PFEIFFER, A. J. WAGNER: Die Arten des Genus Daude- 

bardia HAaRTM. S. 12—-13, T. II, Fig. 9a—b, T. V, Fig. 324—c. 

Beschreibung : 

Gehüuse kaum geritzt, die Umrisse beinahe oval, die hintere Seite 

gebogener, als die vordere, unregelmübig, jedoch sehr fein gestreift, 

ziemlich festschalig, etwas durechscheinend; das Gewinde sehr klein, 

flach. Die von Anfang an rasch zunehmenden zwei Windungen erschei- 

nen anfangs glatt, spüter jedoch durch seiechte Naht von einander ge- 

trennt. Der letzte Umgang beugt sich vorn etwas unter die Mündung 

ab, die Mündung ist schief, auBerordentlich weit; der Spindelrand ist 

bogig und konkav, an der Isertionsstelle stark umgeschlagen, wulstig 

und den unteren Teil des Gewindes teilweise bedeckend. MaBe des 

Exemplars von Weizenried: 5 : 831 mm. 

Nach A. J. WAGNER! beschrünkt sich die Art heute auf das 

Banat, wo dieselbe durch WAGNER und GErscHIN bei Anina, Stájerlak 

und Mehádia gesammelt wurde. 

E. Csixi führt im ungarischen Faunenkatalog? Vulkán, Merisor, 

Mehádia, Csernatal, Domogled, Stájerlak, Anina als Fundorte an. 

Die Angabe über das Vorkommen der Art in Siebenbürgen ist 

laut WAGNER zweifelhaft. 

Pupa (Orcula) doliolum BRuGc. 

Bulimus doliolum BRUGIERE: Enc. meth. II. S. 351 (1792). 

Orcula doliolum BRUuG.-CLESSIN: Exk. moll. Fauna, 2. Aufi. S. 241. Fig. 138. 

a u BRuG.-WESTERLUND, Il. c. ILI, S. 85—86. 

a a BRuG.-BIELz : Fauna Siebenbürg. 2. Aufi. S. 95. 

Beschreibung : 

Gehüuse umgekehrt-eiförmig, oben breiter als unten, mit abgerun- 

deter oder etwas stumpfer Spitze; fein rippenstreifig. Zahl der wenig 

gewölbten Umgünge 9; dieselben nehmen langsam zu, der letzte ist 

oben verjüngt und berührt den vorgehenden in der Mittelgegend. Die 

Mündung ist halboval, mit einer langen Parietallamelle und einer oder 

1 Die Arten d. Gen. Daudebardia HARTM.; Denkschr. d. Math. Naturw. KI. 

d. k. k. Akad. d. Wiss. Bd. LXVII., S. 15, Wien 1895. 

2 Fauna Regni Hungarici, II. Mollusca, S. 15. Budapest 1906. 
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zwei zarten, tief liegenden Spindellamellen versehen. Der Saum zurüek- 

gebogen, mehr oder weniger gelippt, die Ründer von eceinander entfernt. 

Mabe des Exemplars von Weizenried 4-5 : 22 mm. 

Diese im paláarktisehen Faunengebiete sehr verbreitete Art wurde 

aus der pleistozánen Fauna von Ungarn bisher nur durch Herrn M. 

Tórm von Rontó erwühnt, u. z. unter den Namen Pupa doliorum 
BRüG (sic!. Rezent ist die Form aus den meisten Gebirgsgegenden Un- 

garns bekannt. 

Neu in unserer pleistozáünen Fauna ist auch Hyalinia (Polita) 

glabra $rup., welche jedoch eine hüufige und allgemein bekannte Be- 

wohnerin unserer Waldungen ist, so dab von einer Beschreibung abge- 

sehen werden kann. 

Budapest, den 25 Febr. 1910. 

FIN NEUER FUNDORT VON PYRULA IN DER UMGEBUNG 
VON BUDAPEST. 

Von EMERICH TIMKóÓ. 

Im Pd. XXX. dieser Zeitschrift beschrieb L. ERpős (S. 262—266) eine 

reiche Fauna aus einem schönen AufschluBe im oberen Abschnitt des Orgovány- 

baches bei Pomáz. AuBer den vielen bereits bekannten Formen enthielt die 

Fauna auch eine neue Pyrulaart, welche 1. c. als P. Semseyana besechrieben 

wurde. 

Der schöne AufsehluB ist seither verstürzt. 

Áhmliche, wenngleich nicht vollstündige Exemplare wurden seinerzeit 

von Prof. A. KocH und K. PErEgs in der Senke zwischen den Bergen Mesze- 

lia, Kis-Kartalya und Köőhegy in den WasserriBen des Baches Zsivanov ge- 

sammelt und unter dem Namen Pyrula efr. Lainci angefühit. 

Waáhrend meiner bodenkundlichen Aufnahmen fand ich in der Umge- 

bung von Pomáz etwa ?/4 km SE-lieh von der Spitze Kolevka auf dem zur 

Ouelle Dobravoda führenden Wege mehrere Pyrulafragmente. Hier gelang es 

mir in gelbem etwas schlammigen Sande mehrere, schlecht erhaltene Exem- 

plare zu sammeln. 

Es würe wünschenswert, hier nach schöneren Exemplaren dieser schö- 

nen Form zu forschen. 

3 Dr. TórH MiHÁLY: Adatok Nagyvárad környéke diluviális képződményeinek 

ismeretéhez, p. 477. 1891. 



ZUR GEOL. DER ZISDANUBISCHEN INSELSCHOLLEN DES UNGARISCHEN MITTELGEBIRGES. 273 

ZUR GEOLOGIE DER ZISDANUBISUHEN INSELSÜHOLLEN DES 

UNGARISUHEN MITTELGEBIRGES. 

Von Dr. M. E. Vapász.? 

Die aus ülteren Bildungen bestehenden isolierten, E-lich und W-lich 

von Vác aus dem mediterranen Hügelgebiete plötzlich emporragenden Schollen 

können in drei aus gröBeren und kleineren Schollen bestehende Gruppen 

zusammengefabt werden. Diese sind der Horst vom Nagyszál, die Schollen- 

gruppe von Csővár—Nézsa und die Schollen von Romhány—Alsópetény. Die 

geologiscehen Verhültnisse werden zuerst von J. v. SzaBó behandelt, dann 

werden die Bildungen gelegentlich der Übersichtsaufnahmen von G. STACHE 

beschrieben. Seitdem teilten nur FRaszEsxau und L. RórH v. TELEGD einzelne 

Beobachtungen über dieselben mit. 

Am Aufbaue nehmen triadische und palüogene Bildungen teil. Das un- 

terste Glied der Trias ist ein dunkelgrauer, hornsteinführender bituminöser 

Kalkstein, welcher in den bisherigen Beschreibungen (STacHE-HAUER) 

für jurassisch gehalten wurde. Die darin vorgefundenen Fossilien, u. zw. : 

Pentacrinus tirolensis, LBr.; Amphichna sguamula Birrs.; Thecospira te- 

nuistriata  Birrs.; Placunopsis-Arten, Pecten hallensis WönRm.; Pecten cfr. 
Deckei PaR.; Avicula hallensis WörRum.; Mysconcha lombardica Havu.; Nu- 

cula strigilata GorpFr.; Myophoricardium lineatum WoönRm.; Trachyceras 

sp., Monophyllites (Mojsvarites) cfi. Agenor Moss.; Phylloceras triasicum 

nov. sp. bedingen ihr triadisches Alter und bestimmen dasselbe auch nüher 

im unteren Teile des Raibler Horizontes des Karnien in einer 

den alpinen Cardita-Schiechten entsprechenden Höhe. Diese 

Schichten treten nur im Horste von Csővár an einem Lüngsbruche zutage. 

Das Hangende bildet der Hauptdolomit, welcher hier, ferner am §-Teile 

des Nagyszál von typischer Ausbildung ist. 

Die Reihe der Triasbildungen wird durch Dachsteinkalk abgeschlossen, 

der seine Ausbreitung betreffend in den drei Schollengruppen eine groBe 

Rolle spielt und auch den morphologisehen Charakter der Schollen beeinflubt. 

Megaloden sind darin nirgends vorzufinden, er ist allem Ansecheine nach 

hauptsáchlich korallogenen Ursprungs. Ungewisse Fossilienspuren finden sich 

háufig, mit Sicherheit erkennbare jedoch nur selten. An einem Punkte in der 

Gegend von Nézsa fanden sich auBer lithodendronführenden Stücken einige 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologisechen Gesellschaft 

am 5. Jánner 1910. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 18 
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Brachiopoden, darunter Waldheimia festíva Birrs.; Rynchonella Fuggeri 

BirrTws. ;  Spirigera-Arten, Muschelfragmente, darunter eine neue Art: Pecten 

varicostatus n. sp. 

In dem aus Triasbildungen bestehenden Grundgebirge fand die Bozüán- 

transgression bereits eine denudierte Oberfláche, wenn auch mit vielen Un- 

ebenheiten vor. Diese im ungarischen Mittelgebirge im allgemeinen bereits 

lángst erwiesene Transgression gelangte zu den in Rede stehenden $Schollen 
erst zu Ende des mittleren Eozün, was die an der S-Seite des Nagyszál 

abgeteuften Sü8B- und Brackwasserschichten beweisen. Diese Schichten sind 

zugleich die untersten eozünen Bildnngen des in Rede stehenden Gebietes 

und können ihrer stratigraphischen Stellung nach mit der eCerithienstufes 

(HANTKEN) beziehungsweise mit den unteren cBrackwasserschichtenr (TAEGER) 

der Gebiete Buda-Esztergom und Vértes nicht identifiziert werden. Die ihnen 

entstammende reiche brackische Fauna bedingt eine viel höhere Lage an der 

Grenze des unteren und oberen Bozün, in einer den Ronca-Schichten 

entsprechenden Höhe. Wichtigere Formen der Fauna sind aubBer Früchten 

von Chara und winzigen Foraminiferen: Rhizangia brevissema DESH.; Ano- 

mia primeva DEsH.; Anomia subtrigona n. sp. Mytilus acutangulus DEsx. ; 

Cardita cfr. bericorum OPPENn. ; Cardium pannonicum nov. sp., Gypricardia 

Brogniarti Bax.; Cytherea hungarica HAanxTx.; Gyth. hung. HANTK.; var. 

tokodensis OPPENKH.; Cyth. Vilanove DEsn.; GCyth. vértesensis TAEG.; Patella 

hungarica nov. sp., Melania stygis BRownc.; Diastoma costellata Lam.; Ceri- 
thium vívarii OPPENH. ; und Fischotolithen. 

Diose Brackwasserschichten werden mit allen Anzeichen der fortgesetzten 

Transgression von obereozünen Lithothamnienkalken überlagert, welche 

nach ihren spürlich vorkommenden" Fossilien den ühnlichen Bildungen der 

Budaer Gegend vollkommen entsprechen. Darauf folgen unteroligozáne 

Sandsteine (Hárshegyer Sandstein), die an dem Aufbau der Schollen des 

Nagyszál und derjenigen bei Romhány—aAlsópetény in groBer Ausdehnung 

beteiligt sind, wáhrend in der Gruppe von Csővár—Nézsa nur denudierte 

Streifen auftreten. Die mergelige Fazies des Sandsteines (Budaer Mergel) tritt 

in der Gruppe von Csővár—Nézsa am Saume des obereozánen Kalksteines 

ebenfalls in Streifen, kleineren-gröbBeren Schollen auf; anderorts nirgends. Die 

Reihe der diese Schollen aufbauenden Bildungen kann mit dem Kisceller 

Tone besehlossen werden, obzwar derselbe am Aufbaue der eigentlichen 

Schollen nicht beteiligt ist. jedoch in den dazwischenliegenden Vertiefungen 

überall aufzufinden und durch Bohrungen nachweisbar ist. BloB an einer 

Stelle S-liceh von Romhány tritt er zutage. 

Das heutige üuBere Schollengruppen wird durch sich in Brüchen üuBernde 

Dislokationen und damit im Zusammenhange stehende starke Denudation be- 

dungen. Die einzelnen Schollen werden durch NE—SW-liche und darauf 

senkrechte Bruchlinien begrenzt, welche dieselben auch in kleinere Einheiten 

zergliedern. In sümtlichen Bildungen treten hüufig mit diesen Richtungen 

parallele Lithoklasen auf, die mit weit verfolgbaren Kalzitgángen oder mit 

Gerölle ausgefüllt sind. Dadurch wurde die Arbeit der Denudation wesentlich 
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erleichtert, deren Wirkung sich an dem Ausseren der Schollen überall in auf- 

fallender Weise bemerkbar macht. 

Durch die stratigraphischen Verhültnisse, die tektonischen Ereignisse 

selbst durch das Aussere der Schollen wird jene alte Ansicht, wonach dieselben 

als abgerissene Schollen des Budaer Berggebietes zu betrachten sind wirksam 

unterstützt. 

DIE ENTGEGNUNG DES HERRN DE M. ELEMÉR VADÁSZ AUF 
MEINE BEMERKUNGEN IM LICHTE DER KRITIK. 

(Földtani Közlöny Bd. XXXIX. H. 6—9.) 

Von Dr. HErsgicH TAEGER. 

Erst verspütet ist mir ein Heft der Földtani Közlöny zugestellt worden, 

in dem ich eine Entgegnung des Herrn Dr. M. E. Vapász auf meine Bemer- 

kungen über sein Referat vorfinde, so daB ich heute erst zu den Ausführun- 

gen dieses Herrn Stellung nehmen kann, wenngleich ich dies viel lieber 

schon früher getan hütte. Ich möehte mich dieser Aufgabe in möglichst 

knapper Form entledigen, um so mehr, als Herr Dr. M. E. Vapász keinen 
sachlichen Versuch macht seine Anschauungen zu rechtfertigen, sondern nur 

mit leeren Redensarten dient und dem ganzen wissenschaftlicher Ernst man- 

gelt. Denn ich glaube der unparteiiscehe Leser wird mit mir die Meinung 

teilen, dab bei Streitfragen in unserer Wissenschaft logiscehe SehluBfolgerun- 

gen aus einem zuverlüssigen Tatsachenmaterial und direkte Beweise für das 

pro et contra einer Anschauung richtunggebend sind und überzeugen können, 

nicht aber Gemeinplátze und sachlich nicht begründete rein subjektive Sen- 

tenzen, wie sie Herr Dr. M. E. Vapász in seiner Entgegnung der wissen- 

schaftlicehen Welt zu unterbreiten beliebt. Nur die Art, mit der mir Dinge in 

dieser Entgegnung unterstellt werden, für die Herr Vapász erst den Beweis er- 

bringen soll und einige Persönlichkeiten zwingen mich zu einem jetzt etwas 

schüárferen Widerspruch. 

Herr Dr. M. E. Vapász droht mit zwei Gemeinplátzen, die in seiner 

Entgegnung stándig wiederkehren: cHaarspaltereis und cWortkrámereis, die 

in meinen cBemerkungen enthalten sein sollen. Es handelt sich hier eben 

nur um leere Gemeinplátze, weil Herr Dr. M. E. Vapász auch nicht einen 

Satz aus meinen Bemerkungen anführt und vorbringen kann, indem er solche 

Dinge nachweisen könnte. Auch scheint ihm nicht einmal der Begriff solcher 

Worte recht klar zu sein, er hütte sonst besser gesehwiegen. Denn cWort- 

krümereir kennzeichnet doch das Bestreben auf Grund von nicht prázis ge- 

fassten einzelnen Worten den Sinn eines Satzes unrecht auszulegen. 

18" 
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An weleher Stelle hütte ich aber nur einen Satz des Herrn Dr. M. E. 
Vapász in seinem Referat falsch ausgelegt? Er führe mir nur eine ein- 

zige Stelle an! 

Hingegen bin ich wohl] im Recht Herrn Dr. M. E. Vapász 

cWortkrümereis vorzuwerfen, weil ich eben dafür viele Beweise 

vorbringen kann. Herr Dr. M. E. Vapász greift beispielsweise in seinem Refe- 

rat nur das Wort cunter- bis mittelliassisehs heraus, mit dem ich einen Jura- 

kalk bezeichne, indem er auf Grund dieses Wortes dem Satze einen falschen 

Sinn unterlegt und behauptet ich hütte damit gesagt, dass diese Schichten 

auch immer mittelliassisch sind. Oder zam anderen: Für das Fehlen eines 

grossen Teiles der Juraserie führe ich eine ganze Reihe von Erklárungen vor, 

Gebirgsbewegungen, spütere Denudation etc. und gedenke nur flüchtig als 

einer Möglichkeit der Neumayerschen Strömungshypothese. An diese Worte 

klammert sich Herr M. B. VaApász um darzulegen, dab meine Auffassung für 

das Fehlen der Juraschichten falsch ist, ohne auf meine Erklürungen nüher 

einzugehen. Und mit der aHaarspaltereis verhült es sich ühnlich. 

Ich will mich nur der Kürze wegen auf obige knappe Hinweise be- 

sechrünken ; denn die Entgegnung des Herrn Dr. M. E. Vapász ist ja in allen 

Teilen so subjektiv und unsachlich, dab es Schade ist, hier wirklieh noch 

Worte zu versehwenden. Solches kann ich dem unparteiischen Leser in klarster 

Form in der Art und Weise demonstrieren, wie Herr Dr. M. E. Vapász 

meine Berichtigungen zu beantworten beliebt. Er fertigt meine acht Druck- 

seiten umfassenden Binwünde mit einem Satze ab und sagt einfach: Ich habe 

seine Arbeit durchgesehen und halte den grölbten Teil meiner Bemerkungen 

auch jetzt unveründert aufrecht.; Damit ist er fertig. Beweise oder Gründe 
für diese Anschauung hat er nicht und gibt er auch nicht. Sein ganzer 

Gegenbeweis bildet tatsüchlich dieser eine Satz.! 

Der Leser mag selbst beurteilen, ob die Entgegnung des Herrn Dr. M. 

E. Vapász wirklich ernst zu nehmen ist ! : 

Und damit ist auch meinerseits diese Angelegenheit erledigt ! 

Budapest, den 7. April 1910. 

x 

Mit obigem, redaktionell etwas gekürzten Artikel erklüren wir diese 

zwischen Herrn Dr. H. TAEGER und Herrn Dr. M. E. Vapász aufgetauchte 

Kontroverse im eFöldtani Közlöny, für abgeschloBen. Die Redaktion. 

1 Nur in einem kleinen Absatz wird eine einzige Fiage die Möglichkeit von 

ülteren Triasschichten im Vértes kurz berührt. 
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DER ALAUNHALTIGE 

BRUNNEN VON GÁNT IM VÉRTESGEBIRG E. 

Von ZOLTÁN SCHRÉTER.! 

Im Terrain des Vértesgebirges, in der Gemarkung der Gemeinde Gánt, 

wurde im Jahre 1905 ein Brunnen gegraben, dessen Wasser durch seinen 

intensiven Alaungescehmack auffállig wurde. Herr Dr. KARL v. SzőókE, Arzt in 

Csákberény maechte den in der Umgebung tütigen Dr. E. Vapász auf den 

Brunnen aufmerksam, der denselben tatsüáchlich besichtigte. Im Juni des Jahres 

1906 nahm auch ich mit Vapász den Brunnen in Augenschein, wir durch- 

 forschten die Umgebung um mit den geologischen Ursachen, beziehungsweise 

dem Entstehen des alaunhaltigen Wassers, ins Klare zu kommen. Im Novem- 

ber 1909 besichtigte ich den Brunnen in der Gesellschaft des kgl. ung. Geolo- 

gen J. v. Magos neuerdings, um die etwaigen Ánderungen im Niveau des 

Wasserstandes, der Zusammensetzung, des Geschmackes des Brunnenwassers 

konstatieren zu können. Meine Beobachtungen betreffs des in Rede stehen- 

den alaunhaltigen Brunnens kann ich im folgenden zusammenfassen : 

Geologische Verhültnisse. Der Brunnen befindet sich in den Wein- 

gürten von Gánt, SSE von der Dolomitseholle des Granásiberges, in den klei- 

nen, aus Bozünschichten ? aufgebauten Becken. Dieses kleine Becken ist aus 

dem zur oberen Trias gehörenden Dolomitgrundgebirge, lüngs der prüeozü- 

nen Störungslinie herabgesunken. Zweifellos hat diese Senkung, sowie deren 

Umgebung, in der dem Bozüán vorausgegangenen terrestriscehen Periode 

durch Erosion noch einige Ánderungen erfahren, so dab die untersten konti- 

nentalen Schichten von Erosionsflichen überlagert wurden. 

1. Das unterste, dem Dolomitgrundgebirge auflagernde Gebilde ist: 

roter, terrarossaartiger Ton. Meiner Meinung nach ist dieser Ton in 

der dem mittleren Hozün vorausgegangenen kontinentalen Periode, unter den 

damaligen tropischen Klima entstanden, u. zw. nicht als Verwitterungsprodukt 

des Dolomites, sondern nach DLóczys Auffassung, als spezielle subaériseche 

Bildung des tropischen Klimas. Dieser rote Ton ist aufgeschlossen in den 

unteren Teilen des alaunhaltigen Brunnens, in der von selbem SW. gelegenen 

Tongrube (wo der Ton vormals wahrscheinlich zu hüuslichem Gebrauch gegra- 

ben wurde), ebenso erstreekt sich dieser Ton oberfláchlich §-lieh vom Brun- 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. Geol. Gesellschaft 5. Juni 1907. 

(Földtani Közlöny 1907, Bd. 37, S. 330.) 

2 Ursprünglich habe ich diese fossilleeren Schichten für Bildungen des jün- 
geren Tertiár gehalten. 
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nen bis zum Dolomit. Ich halte es für sicher, dab den Grund des ganzen 

Beckens dieses terrarossaartige (Gebilde eiínnimmt. Dieses Material ist auf der 

Oberflüche, wo es den Boden der Weingürten und Acker bildet, kleinbröckelig 
und von rotbrauner Farbe; hingegen das aus der Tiefe des Brunnens stam- 

mende Material, ist intensiv rot, feucht plastisch, in trockenem Zustande 

sehr hart. Geschlümmt habe ich grössere und kleinere Gipskristalle und 

kleine rötliehbraune Limonite in gro8er Zahl erhalten, welch letztere unbe- 

dingt aus Pyrit und Markasit entstanden sind. Bei der Schlámmung sehweben 

kleine staubartige Limonitkörner, welche bei ruhigem Wasserstand alsbald zu 

Boden sinken. Der beim Graben des Brunnens zutage gelangte und dem Bin- 

flusse der Atmosphaürilien ausgesetzte rote Ton ist auch heute, nach vier Jahren 

noch intensiv alaunschmeckend. Wenn wir den Ton durch löngere Zeit in 

Wasser untertauchend, hiedurch seinen Salzgehalt auslaugen und das Lauge- 

SW Brunnen Weinberge NE 

Ed INNEN 
Fornaer Tegel Blauer Ton — Roter Ton 

li E 
LöB Milioilid. 

Diluvium Kalkstein 
Ob. Eozün Mittel Eozün 

Fig. 8. Profil durch den alaunhaltigen Brunnen von Gánt. 

Dolomit 
Ob. Trias 

wasser eindümpfen, bleibt ein weiBer Bodensatz zurück, welcher nach der 

Analyse Dr. K. Emszrs Aluminiumsulfat (Alaun) nachweist. 

2. Über den roten Ton folgt blüulichgrauer Tons welcher im Brun- 

nen bei 3 m michtig aufgeschlossen ist. In geringerer Michtigkeit ist der- 

selbe in der oben erwáhnten Tongrube, wührend selber in NE-licher Rich- 

tung an Miáchtigkeit allmáhlich zunimmt. Der aus dem Brunnen gegrabene 

bláuliehgraue Ton enthült eine groBe Mengen kleiner glinzender Pyritkristalle. 

und Markasitkonkretionen, feruer Gipskristalle. In dem Schlimmungsrück- 

stand sind viele feine beinahe staubartige Pyrite uud Markasite. Ich halte 

dafür, dab die reichlicehen Mineralbestandteile dieses Tones überhaupt gar 

nicht, oder nur in untergeordneter Weise an dem Alaungehalte des Was- 

sers teilnehmen. Der Geschmack dieses Tones ist gleich dem des roten 

Tones : intensiv alaunschmeckend. Diesen Ton ins Wasser gebracht hiedurch 

seinen, im Wasser löslicehen Mineralgehalt auslaugend und eindürűpfend, 

erhalten wir einen graulichen Niedersehlag, nach K. Emszr Aluminium- 

sulfat, Alaun. Die Entstehung dieses Tones betreffend halte ich .für wahr- 
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seheinlich, da8 der Ton aus einem den Kleinen Becken überflütenden ge- 

sehlossenen kontinentalen See abgesetzt wurde und zwar unmittelbar vor 

Ablagerung der Fornaer Schichten in der kontinentalen Periode. In diesem 
Teich mögen sich Schwefelgase in grosser Menge entwickelt haben, welche 

einerseits jedes organische Leben verhinderten, anderseits zur Entstehung von 
Pyrit und Markasit Veranlassung gegeben haben. 

3. Im Aufsehluss des Brunnen, über der grauen Tonschichte folgt ca. 

08 m gelber Ton, der wahrscheinlich schon zu den Fornaer Schichten ge- 

hört. Hierauf deutet das nicht nüher bestimmbare Ostreenbruchstück, wel- 

ches ich in dem aus dem Brunnen gegrabenen Material nach lüngerem Suchen 

gefunden habe. Übrigens sind die Fornaer Schichten auf der Oberflüche nach 

NE verbreiteter, u. zw. nach TAEGER, der dies auf Grund von in den Wein- 

gürten durchgeführten 1—2 m tiefen Bohrungen konstatierte. Auch ich habe 

NW Brunnen SE 

Fig. 9. Profil durch den alaunhaltigen Brunnen von Gánt. 

Zeichenerklürung wie Fig. §. 

in der nördlichen Richtung von Kreuze, nüchst dem Weg ein Exemplar der 

Natica Vulcani Ber. gefanden, was auch bezeugt, daB die, das Kleine Becken 

ausfüllenden obersten Schichten zum Fornaer Schichtenkomplex gehören. 

4. Im Brunnen ist zu oberst der zur Weinkultur benutzte humose löB- 

artige Kulturboden in der Michtigkeit von einigen Dezimetern auf- 

gedeckt. NE und NW vom alaunháltigen Brunnen über die Eozüánschichten 

und über dem Dolomit ist schon typisch ausgebildeter Lösz vorhanden. Der 

NE vom alaunhültigen Brunnen in der Nüáhe des Kreuzes gelegene Ziehbrun- 

nen enthált sehon aus LöB entspringendes, ganz reines Trinkwasser. Endlich 

NE-lich auf dem Dolomit des Grundgebirges auflagernd ist obereozüner 

Miliolidenkalk vorhanden. Dieser hat aber keinen Anteil mehr am Auf- 

baue des eigentliehen Beckens und deshalb bleibt er hier unbeachtet. 

Beschreibung des alaunhaltigen Brunnen. Wenn wir das 

bisher gesagte zasammenfassen und hieraus Folgerungen ziehen, so sind uns die 

geologischen Verhültnisse des alaunhaltigen Brunnen und seiner Umgebung 

klar. Das kleine Becken ist von zwischen Dolomitschollen eingebettete Hozün- 

schichten aufgebaut, u. zw. lagert zu unterst roter Ton terresstrisehen Ursprungs, 

darüber folgt ein blöulichgrauer Ton, welcher sich aus dem in der kontinentalen 
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Periode dort vorhandenen See abgelagert hat; über demselben breitet sich der 

mitteleozűne brackische Fornaer Ton aus. Die tieferen Schichten am .SW-Teil 

des Beckens treten zu Tag, aber gegen W und NE an Miüchtigkeit zunehmend 

fallen sie gegen die Tiefe; hierauf folgt dann oberflüchlieh die jüngste (For- 

naer) Formation. Die Schichten sind daher beckenartig gelagert. 
Der Wasseransammlungsrayon des kleinen Beckens kann durchschnittlich 

mit 072—0-3 km! veranschlagt werden, daher ist es ziemlich klein zu nennen. 

Der alaunhültige Brunnen wurde nahe zum Rande, im SW-Teil des Beckens 

im Weingarten des FRasz MAYER gegraben. Beim Graben wurden folgende 

Schichten aufgedeckt: 1. Humoser LöB ca. 073 m. 2. Gelber (Fornaer?) Ton 

0-8 m. 3. Blüulichgrauer Ton 3 m. 4. Rother Ton ca. 1 m. 5. Dolomit. 

Die Tiefe des Brunnens betrügt, wie wir selbe am 6. November 1909 mit 

MaAxos gemessen haben, 57-10 Meter. Der Wasserstand in demselben war dazumal 

0-50-—0-90 m. Ich bemerke noch, daB früher (1906) mehr Wasser ím Brun- 

nen war. Es scheint, daB das Wasser an der Grenze der grauen und roten 

Tonschichten entspringt, obwohl ich nicht in der Lage war mir hierüber 

Überzeugung verschaffen zu können. Der Alaungehalt des Wassers entstammt 

unzweifelhaft von der Auslaugung des roten Tones. 

Ich will noch hervorheben, da8 nach Aussage der Besitzer der hiesi- 

gen Weingürten, an verschiedenen Orten des Beckens und zu verschiedener 

Zeit Brunnen gegraben wurden und daB sie laut ihrer Aussage immer alaun- 

haltiges Wasser erhielten. Diese Brunnen haben sie, nachdem das Wasser 

derselben ungenieBbar war, wieder zugeschüttet. Der derzeit bestehende Brun- 

nen befindet sich, wie erwühnt, nahe zum Rande des Beckens und ich halte 

es für wahrscheinlich, dab ein in der Mitte des Beckens gegrabener Brun- 

nen in grösserer Tiefe eine konzentriertere und reichliehere Wassermenge lie- 

fern würde. Im jetzigen Brunnen ist die Infiltration des Wassers eben wegen 

seiner Lage nicht bedeutend ; trotz alldem sammelt sich nach günzlicher Aus- 

schöpfung des Wassers — nach Aussage des Besitzers (1906) — schon nach 

24 Stunden wieder soviel Wasser an, dab es den Normalstand erreicht. Das 

Wasser des Brunnens war im Jahre 1906 sehr stark zusammenziehend alaun- 

sehmeckend. Im Nor. 1909 haben wir wahrgenommen, dab der erwáhnte Alaun- 

geschmack beinahe günzlich versehwunden ist. Die chemische Analyse jedoch, 

die Dr. K. Emszr durchgeführt hat, wies nach, dab die gelösten Bestandteile auch 

gegenwártig dieselben sind, welche die staatliche chemische Anstalt vor drei 

Jahren nachgewiesen hat, nur sind sie heute in geringeren Mengen vorhanden. 

Leider ist die von der ursprünglichen Oualitát des Wassers im Jahre 

1905 durchgeführte Analyse welche der Besitzer MaYER von der chemischen 

Anstalt erhalten hat wenigsagend ; nachdem dieselbe jedoch die einzige ist, so 

führe ich sie doch an. Zugleich teile ich das Resultat der chemischen Unter- 

suchung des Herrn K. Emszr mit, welches aus dem ihm zu Gebote gestandenen 

geringen Wasserguantums auch nur gualitativ sein konnte.! 

1 Dr. K. Emszr wird in kurzem auch die guantitative Analyse des Wassers 
mitteilen. 
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Staatl. Chem. Anst. 1905. Dr. K. Emszt 1909. 

Öltezte sztk ASYOLRODÁÖNE. esz LL EROTNE 
Ne S SEB SDT NB, ezető Ne 
INAS éz zzz ÖDÜTON TÉR éa fehlt 
EKE lez szep Sze ALODÁeg zek za segg AIT 
Rei sél ÚT Teo fe el aa WEnig 
ANAK ÁTAE SE LŐ e e ez 91B] 
MtSA e szt ezt FOLNADÁSN s . .. Wenig Karbonate 
Na . — — —  vorhanden .. .. .. Ammoniak nicht vorhanden 

Brom, Arsen, Jod, Lithium ist nicht vorhanden. Summe der festen 

Rückstünde in 1 1 Wasser 5774 Gramm. Bisenhaltiges Alaunwasser. In 1000 

Gramm Wasser vorhandene feste Rückstünde : 2932 Gramm. (Dr. Emszr.) 

Aus diesen gualitativen Untersuchungen ist ersichtlich, dab die chemische 

Zusammensetzung des Wassers im Wesentlichen dieselbe geblieben; nur ist es 

soweit diluiert, dab der Alaungeschmack kaum zu merken ist. 

Es ist nun die Frage, wie wir diese Erscheinung zu erklüren haben. Bei 

der Erklárung ist vor allem andern der Umstand zu berücksichtigen, dab der 

Brunnen seit dessen Bestand sozusagen nicht geschöpft wurde, ferner dab 

nachdem er nicht bedeckt war, die athmosphárilischen Niederschlüge leicht 

in denselben gelangen konnten. Wir könnten daher meinen, dab vielleicht 

das athmospháriliscehe Wasser das Brunnenwasser in betráchtlichem Male ver- 

dünnte. Gegen diese Annahme spricht die Erfahrung, da8 die Höhe der Was- 

sersüule gegenüber dem Stande vom Jahre 1906 nicht nur nicht höher empor- 

gestiegen, sondern eher gesunken ist. Dies lüsst sich leicht erklüren. Der Herbst 

des Jahres 1909 war an Niederschlágen sehr arm, und speziell in dieser 

Gegend, wie uns Herr Dr. K. v. Szőke. mitteilt, herrscte eine solche Trocken- 

heit, dab die Csákberényer Brunnen zum Teil versiegtén, zum Teil mit ihrem 

Wasserstand sehr tief herabgesunken siud. Eben hier ist zufolge. schlechten 

Wassers auch der Typhus epidemiseh aufgetreten, was eine Folge der bei nie- 

derem Wasserstand leicht erfolgenden Infizierung der Brunnen ist. Einleuchtend 

ist es, dab infolge Mangel an Niedersehlügen der Wasserstand des alaunhültigen 

Brunnen gesunken ist, in diesem Fall würden wir jedoch eben umgekehrt stark 

konzentriertes Wasser voraussetzen. Nachdem wir nach Dr. Emszr solch einen 

chemischen Prozess welcher den im Wasser aufgelösten Alaun niedersehlagen 

würde, nicht voraussetzen können, bleibt nur eine Erklárung übrig. Beim Brun- 

nengraben wurde in der Sohle des Brunnens der Dolomit erreicht. Ich meine 

nun, dab das Wasser der Brunnen in diesem durchlassenden Gestein einen 

stetigen Weg gefunden uud in demselben eingesickert ist. Mehrere Jahre hin- 

durch hat das vom Beckenrande langsam sich bewegende Grundwasser die 

lösbaren Salze schon gröBtenteils gelöst und das neuerdings in den Brunnen 

einsickernde Wasser wurde immer mehr und mehr diluiert. Die Möglichkeit 

dieser Auslaugung ist nicht ausgesehlossen, weil — wie ich schon mehrmal 

erwühnte, — die Lage des Brunnens in der Náhe des Beckenrandes ist. 

Alle diese Umstünde in Betracht gezogen, würde ich es für angezeigt 

halten, mittelst eines in der Mitte des Beckens zu errichtenden Brunmens die 

praktische Ausnützung des Alaunwassers zu versuchen. 
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ANHANG: DIE MINERALE DES ALAUNHALTIGEN BRUNNENS 
VON GÁNT. 

Von Dr. ZOLTÁN v. TOBORFFY. 

In dem blüulichgrauen Tone sind einzelne kleinere Erznester ausgeschie- 

den, welche gröbtenteils aus Pyrit, stellenweise aus Markasit bestehen. Unmit- 

telbar nach dem Sammeln konnte der Pyrit nicht sicher festgestellt werden, 

da seine Kristalle sehr klein und stark gerieft sind. Ihre Kombination aber ist 

eine solche, dab die schwer meBbaren Winkelwerte allenfalls auch auf Marka- 

sit hütten bezogen werden können. Mittlerweile verwitterte jedoch das Material 

ein wenig, so daB die glinzenden Pyritkristalle von den braun und matt ge- 

wordenen Kristallen des Markasits leicht abgesondert werden konnten und 

die weitere Bestimmung schon keine groBen Schwierigkeiten bereitete. 

Der Pyrit bildet traubenförmige Knollen, an deren Oberflüche sich 

zwischen winzigen Kristallchen stellenweise bis 1 mm 6 grobe Individuen bil- 

deten. Die Grundform ist der Oktaéder 0O(111), deren Ecken durch den 

stark gerieften, zuweilen günzlich abgerundeten Pentagondodekaéder e (210) 

und den Hexaeder a(100) abgestumpft erscheinen. Da die Oktaederflüchen 

sehr uneben sind, ist ihr Kantenwinkel meist nur annühernd mit einer 

Abweichung von 1—2? zu bestimmen. 

Der Markasit ist etwas gröber und findet sich teils in einfachen tafeli- 

gen Kristallen, teils in Zwillingen. Seine Formen sind das Prisma m (110), 

die Hauptendflüche c(001) und die Brachydomen z (012) und 17(011). Durch 

Wiederholung der Flichen m entstehen sehr oft einspringende Winkel, welche 

die für den Markasit charakteristisehen Kristalle mit gezühnten Kanten, den 

cKammkiess der Bergleute ergeben. Zwillinge nach den  Prismenflüchen 

m(110) sind sehr hüufig. Die Feststellung derselben ist auch schon ohne 

Messung leicht, einesteils infolge der einspringenden Zwillingskante m m, an- 

deresteils infolge der brachydiagonalen Riefung der gemeinsamen  End- 

fláchen c, welche symmetrisch zur Zwillingsebene in zwei Richtungen ange- 

ordnet ist. 

AuBer diesen beiden Mineralen findet sich sowohl im 6 bláulichgrauen, 

als auch im roten Tone auch Gips, welcher sich wahrscheinlich auf Einwir- 

kung der bei der Oxydation des Eisensulfides entstandenen Schwefelsüure 

gebildet hat. Die GröBe der Kristalle schwankt von einigen mm bis 7—8 em. 

Meist sind sie wasserhell, durchsichtig ; die aus dem roten Tone hervorgegan- 

genen Exemplare sind von den darin fein verteilten oder als grölBere mecha- 

nische Einschlüsse vorhandenen Tonpartikelchen gelblich oder rötlich. Die aus 

dem blüulichgrauen Tone hervorgegangenen Kristalle hingegen erscheinen von 
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den darin fein verteilten Tonteilchen grau. Bezüglich der letzteren Kristalle 

ist bemerkenswert, dab sie als mechanische BEinschlüsse hüufig aus zahlreichen 

winzigen, manchmal auch aus grölberen Pyrit und Markasitkristallen beste- 

hende Haufen einschlieBen. 

An den tafeligen Individuen sind auBer der Hauptfliche b(010) die 

Prismen m (110) und k (130), die Endflüche c (001), die positive Hemipyramide 

tZ(111) und die negative Hemipyramide n(111) zu erkennen. 

Die aus dem alaunhaltigen Brunnen von Gánt zutage gelangten Mine- 

rale befinden sich teils in der Sammlung des mineralogischen Universitüts- 

institutes teils in jener des mineralogiseh-geologischen Institutes der technischen 

Hochschule. 

FIN NEUER FUNDORT DES RUTILS IN UNGARN. 

Von KARL ZIMÁNYI. 

Im Ungarn ist der Rutil kein hüáufiges Mineral, es sind nur einige 

Fundorte bekannt, wo derselbe auf ursprünglicher Lagerstátte verhültnismáBig 

reichlich sich findet. Hinem der schon lüngst bekannten Fundorte ist Nagy- 

röcze! im Gömörer Erzgebirge, der andere Oláhpián ? (Komitat Szeben), wo 

man den Rutil hauptsáchlich auf sekundüárer Lagerstátte in Geschieben an- 

trifft; A. Kocn? beschrieb ein neues Vorkommen des Rutils bei Cserese im 

Réz-Gebirge (Komitat Szilágy). Das im Folgenden beschriebene Vorkommen 

ist von mineralogisehem Interesse, da es von dem eben erwáhnten günzlich 

verschieden ist und der Rutil auf Bisenerz vorkommt. 

Da Herr Prof. E. THEMÁkK den neuen Fundart und das Vorkommen in 

der Sitzung des Délmagyaror. Természettud. Társulat (Südungarischer natur- 

wiss. Verein) im Juni des Jahres 1909 bekannt machte, kann ich meine 

Beobachtungen kurz zusammenfassen. 

Die Stufe mit dem Rutil stammt von einer Eisensteingrube in Sajóháza 

der Rimamurány-Salgótarjáner Eisenwerks-Aktiengesellschaft ; dieselbe wurde 

auf dem VI. Horizonte südlich von dem zweiten Bremsberg gefunden, nahe 

zur Fundstelle des schönen, kristallisierten Albits, welcher jedoch auch auf 

dem IX. Horizont, nördlich von dem ersten Bremsberg vorkommt. 

1 C. A. ZIPSER : Versuch eines topograph. mineralog. Handbuches von Ungarn, 

Ödenburg, 1817. 
2 M. J. AcCKNER: Mineralogie Siebenbürgens. Hermannstadt, 1855. und Orvos- 

természettud. Értesítő, 1885. 10. S. 197. 
3 Értesítő a "Kolozsvári orvos-természettud. Társulatnak 1878 októb. 25-én 

tartott negyedik természettud. szaküléséről S. 19—20. 
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Die Flüchen der ziemlich gut entwickelten Siderit Rhomboeder sind 

goldgelb, rötlich oder grünlich angelaufen. Der Rutil sitzt in 1—2 em gro- 

Ben blüuliehsehwarzen Büscheln, welche von sehr dünnen Füden und Nadeln 

gebildet sind auf Siderit; einzelne Füűden, besonders die etwas dickeren 

haben starken, metallartigen Glanz. Man findet auch Nádelchen, welche Siderit 

durchdringen, ühnlich wie der Antimonit von Felsöbánya die Baryttafeln. 

An der unebenen Bruchflüche der dickeren (0-3—05 mm) Nadeln ist der 

starke Glanz des Rutils gut zusehen. Das begleitende Mineral ist weiBer Albit. 

Die Farbe, der Glanz und das Vorkommen erinnert in gewissem Mabe 

an faserigen Antimonit, und so ist es auch erklürlich, dab die Bergleute das 

Mineral für Antimonit ansahen. 

In der BuwsExschen Flamme sind selbst die dünnsten Füden unschmelz- 

bar und werden von BSüuren nicht angegriffen. In Borax- oder Phosphor- 

salzperle erhült man Ti-Reaktion; nohc prügnanter ist der Nachweis wenn 

man mit sauerem sehwefelsauerem Kalium und Tanninlösung reagiert.! 

U. d. Mikroskop erscheinen die dünnsten Nüdelchen rotbraun, mit star- 

ker Lichtbrechung [die Auslöschung ist parallel, beziehungsweise vertikal zu 

ihrer , Lángsrichtung; zur Bestimmung des optischen Charakters waren die 

Nüdelchen nicht genügend durchsichtig. 

Wir kennen einige Vorkommen von der Schweiz, wo der Rutil in Be- 

gleitung veründerten Bisenspathes sich findet, so im Liviner und Medelser 

Tal?, und Binnen-Tal.? 

REFERATE. 

D. Laczkó: Veszprém városának és tágabb környékének 

geológiai leirása (— Geologische Beschreibung der Stadt Veszprém und 

deren weiterer Umgebung ; ungar."). Separatabdr. aus cResultate der wissensch. 

Erforsch. d. Balatonsees. I. Bd. Mit 1 Prof. 1 tafel, zwei geologiscehen Karten 

und 11 Textfiguren. Budapest, 1909. 

Nach den hauptsüchlich paláontologischen und stratigraphischen Arbeiten 

der ihrem Abschlu6 entgegensehenden Balatonstudien ist dies die erste, welche 

eine rein geologische Beschreibung darbietet. Die Arbeit befaBt sich mit der 

Umgebung von Veszprém, deren Ruf auf Grund des durch eifrige Sammlungen 

des Verf. zutage gelangten reichen palüontologiscehen Materials weit über die 

Grenzen Ungarns gedrungen ist. 

1 W. WaRrHa: Die gualitative Analyse mit Anwendung der Bunsenschen 

Flammenreaktionen. Zürich, 1867. p. 47. 

2 A. KENNGOTT: Mineralien d. Schweiz. Leipzig, 1866. p. 249 und 259. 

5 HESSENBERG: Mineralog. Notizen. 11. 1858. 2. p. 
4 Demnüchst auch deutsch. Red. 
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Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Absechnitt wirft 

Verf. einen Rückbliek auf all jene Momente, welche sich von der ersten Be- 

schreibung des Gebietes bis auf den heutigen Tag ereigneten. Es werden die 

Beobachtungen BEuDANTS, ZEPHAROVICHs, HAUVERS, Paucs, Mossisovics" erwühnt, 

ausführlich erörvert und kritisceh besprochen, auBerdem auch der Arbeiten der 

ungarischen Forscher gedacht, von welchen sich J. Kovács, F. RoMmER, KoRw- 

HUBER und J. Böcgkn Verdienste um das Gebiet erwarben. Das Werk J. Böcgns 
an welches sich die meisterhafte Beschreibung des geologisehen Aufbaues des 

Balatonhochlandes knüpft, wird sehr eingehend besprochen. Auf den ersten 

Blick erscheint dieser Abschnitt zwar etwas langwierig, doch rechtfertigt sich 

die Anführung der ülteren Daten, indem die im weiteren nahezu in jeder 

Zeile auftauchenden Fragen dadureh ins Reine gebracht werden und auch 

die Widersprüche in den bisherigen Auffassungen geklürt werden. 

Der zweite Abschnitt führt uns unter dem Titel cTektonik und Hydro- 

graphies, die Tektonik des Gebietes und sein heutiges Antlitz vor Augen. Im 

allgemeinen Zügen werden die ülteren Auffassungen betreffs des Typus des 

Gebirges angeführt, dann das Wesen der heute festgestellten Schollenstruktur 

charakterisiert und sehlieBlieh an die Besprechung der geomorphologisehen 

Verhültnisse geschritten. AuBer der allgemeinen Zerbrochenheit kommen auch 

flache Wölbungen, ja sogar Übersehiebungen vor und die weicheren (Gesteine 

sind hüufig auch gefaltet. Interessant ist die dureh Verf. festgestellte Gesetz 

mibigkeit der Brüche, welche sich darin offenbart, daB die relative Müchtig- 

keit der verworfenen Massen von S gegen N zu allmáhlich abnimmt. Diese 

Erscheinung láBt auf die Richtung und Stürke der wirkenden Kráfte sehlieBen. 

Dieser Abschnitt wird durch eine stimmungsvolle, von scharfer Beobachtungs- 

gabe zeugende Beschreibung des heutigen Antlitzes des Gebietes besehlossen, 

welche besonders für die Geographie sehr nutzbringend sind. 

Der auf die vorgehenden klaren und übersichtliehen Abschnitte folgende 

stratigraphische Teil ist etwas schwerfállig, sehwer verstündlieh. Der Grund 

hiervon liegt in der Behandlungsweise, indem Verf. die das Gebiet aufbauen- 

den Bildungen nach orotektonisehen Einheiten bespricht. Dieser Vorgang ist 

wohl bei dem Beschreiben der Verbreitung von einzelnen Bildungen sehr 

am Platze, bei der Vorführung von trockenen stratigraphiscehen Tatsachen 

jedoch weniger zweckmábBig. Man gelangt solcherart nur durch langwierige 

und vielleiceht ermüdende Arbeit zu all jenen überaus wertvollen Daten, durch 

wunderbare Ausdauer und groBe Geduld erlangten Detailbeobachtungen, welche 

allein dem unermüdlichen Eifer des Verfassers zu verdanken sind. Wenn aber 

diese gebietsweise, mosaikartige Besprechung die stratigraphische Übersicht 

auch ejnigermaBen ersehwe t, so wird sie doch für alljene, die nach persön- 

lichen Erfahrungen trachten, sehr wertvoll sein. Die Profile Lacxós bieten 

auch dem Anfüánger einen sicheren Leitfaden, an dessen Hand derselbe mit 

den Triasbildungen des Gebietes mit Leichtigkeit bekannt wird. 

Die Triasbildungen des Gebietes werden vom Verf. in folgende Teile 

gegliedert besprochen : 

1. Das Gebiet E-lich von dem Ouerbruche von Sóly. 2. Die Zone von 
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Sóly— Szentkirályszabadja. 3. Die Zone von Hajmáskér—Kádárta. 4. Die Cser- 

halompuszta bei Szentkirályszabadja. 5. Der Wald Alsó- oder Füredi erdő bei 

Veszprém und die benachbarten Riede von Vámos. 6. Vámos. Gyűrtető. 7. 

Veszprém. 8. Der Bakony in der Umgebung von Veszprém. 

Es sind dies zum gröbten Teil zugleich auch tektonische EBinheiten, an 

deren Hand mit entsprechenden Profilen eine eingehende Beschreibung der 

Triasbildungen dieses Gebietes geboten wird. Es ist hier besonders von 

der Charakterisierung der oberen Trias die Rede, weil diese auf dem Gebiete 

mit den meisten Gliedern vertreten ist. Es findet sich eine eingehende €Cha- 

rakterisierung der Ausbildungsweise der Triasglieder, ihrer faunistisehen und 

faziellen Verhültnisse und ihrer analogen Bildungen. Schritt für Schritt sind 

aus der Beschreibung, sozusagen zwischen den Zeilen jene Schwierigkeiten 

zu entnehmen, mit welchen Verf. bei der Bestimmung der Altersverhültnisse 

dieser petrographisch oft ühnlichen Bildungen, beim Suchen der Fossilien, 

sowie bei dem Erforschen der zwischen den einzelnen Bildungen mehrfach 

nachgewiesenen Übergünge zu kümpfen hatte. Die Bestimmung der Grenze 

zwischen verschiedenen Bildungen ist wohl schwierig, jedoch noch viel schwie- 

riger ist der Nachweis von Übergüngen ! 

Jede stratigraphische Date wird durch eine reiche, vom Verf. gesammelte 

und von verschiedenen Fachleuten bearbeitete Fauna unterstützt. Aus ein- 

zelnen Bildungen wird eine so grole Liste von Fossilien angeführt, dab man 

glaubt, man hütte es mit einem FEldorado von Fossilien zu tnn, wenn 

man nicht wübBte, dab diese Faunen das Ergebnis von Jahre langen Auf- 
sammlungen sind. 

Die stratigraphische Orientierung wird durch den vierten Abschnitt 

wesentlich erleichtert; in diesem wird die fazielle Ausbildung und die alpinen 

Beziehungen besprochen. Bei den Triasbildungen der Umgebung von Vesz- 

prém herrsecht vornehmlich die mergelig-kalkige und dolomitische Fazies vor. 

Der gröbBere Teil des Gebietes wird von Hauptdolomit bedeckt, :die dolomi- 

tische Fazies besitzt also das Übergewiecht. Die unter- und mitteltriadischen 

Glieder lassen sich mit den alpinen Bildungen wohl vereinbaren, wührend 

sich die Verwandtschaft der karnischen Bildungen höchstens in den Fazies- 

ünderungen kundgibt. 

Als Zusammenfassung der auf dem Gebiete gemachten Beobachtungen 

folgt auf die allgemeine Besprechung der faziellen Verháltnisse und der 

Sedimentbildung die eingehende Charakterisierung der Bildungen der einzel- 

nen Stufen. Die Detaillierung alldessen würde hier zu weit führen, es soll 

also nur bemerkt werden, dab Verf. bei Charakterisierung der Bildungen der 

Aniser, Ladiner, karnischen, norischen und rhütischen Stufe nicht nur die 

Fragen der (Geologie des Bakonygebirges richtigstellt, sonde n auch viele 

unklare Punkte der alpinen Verhültnisse beleuchtet. Sein Styl ist kurzgefabt, 

klar, verstüándlich. 

Der Verf. hatte sich eine grobe Aufgabe gestellt, doch hat er dieselbe 

tüchtig gelöst. Die Arbeit kann nur von jenem richtig eingeschützt werden, 

der — um die Worte des Verfassers zu gebrauchen — den Bakony, besonders 
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den §-lichen Teil desselben mit der Absicht durchstreifte um mit der Zu- 

sammensetzung seines Untergrundes bekannt zu werden; der beobachtete, 

wie hüufig und in wie mannigfaltiger Form derselbe unter der meist dünnen 

LöBdecke zutage tritt; der auf den von Gesteintrümmerwerk völlig bedeckten 

Oberfláchen der Abrasionshochebenen den zahlreichen Bruchlinien nachforschte, 

lings welchen — man kann wohl sagen — die ganze Trias auf einem kaum 

einige Ouadratkilometer groBen Gebiete in einem unglaublich kaleidoskopartigen 

Bilde vor Augen tritt . . .v 

Auch Schreiber dieser Zeilen hatte dies wahrzunehmen Gelegenheit und 

kam hüufig zam BewuBtsein seiner Schwüche angesichts der auftauchenden 

Schwierigkeiten; er war in der Lage die Begeisterung, Unermüdlichkeit 

kennen zu lernen, mit welecher Laczkó seiner Aufgabe oblag; eben deshalb 

begrüBt er den Verfasser, welcher trotz seiner vielfachen Inanspruchnahme, 

alle Hindernisse beiseite schaffend, seine Aufgabe so schön löste, mit tiefer 

Achtung. — v. — 

Dr. Gyula Prinz: Die Vergletseherung des nördlichen 

Teiles des zentralen Tien-schan Gebirges. Mit 1 Karte, 7 Tafeln, 

und 22 Figuren im Texte. Mitt. d. k. k. geogr. Gesellschaft in Wien. 1909, 

Heft 1—3. 

Im ungarischen Teil eingehend besprochen. 

Beutler K.: Über Foraminiferen aus dem jungtertiüren 

Globigerinenmergel von Bahna im Districte Mehedinti (ru- 

miünische Karpathen). Eine Tafel;i; Neues dJahrb. f. Min., Geol. u. Palüont. 

1909, Bd. IL, Heft 3. 3 

Verf. führt aus dem von ihm für pannonisch gehaltenen Globigerinen- 

mergel von Bahna an, welche Foraminiferen bisher blo8b aus mehr salzigen 

Ablagerungen, in Ungarn und Ruminien also zuletzt aus den obermediter- 

ranen Bildungen bekannt waren. In der pannonischen Stufe fanden sich in 

Ungarn Foraminiferen nur als Seltenheit und auch diese sind solche, die 

sich an das brackische, ja sogar SüBwasser anzupassen vermochten. (Vergil. 

Nüheres : LÖRENTHEY : Foraminiferen der pannonischen Stufe Ungarns. N. Jahrb. 

für Min. etc. 1900.) Die áuBerst selten vorkommenden marinen Arten sind mit 

Betrachtnahme der lokalen Umstünde nur als eingewaschen zu betrachten, wie 

dies FgaszExav von der bisher sozusagen einzigen solchen Fauna, jener von 

Markusevec nachgewiesen hat. In Ungarn und in dem angrenzenden Rumünien 

weist die pannonische Stufe überall einen Charakter auf, der darauf hindeutet, 

daB sich diese Bildung in fast gánzlich ausgesübtem Brackwasser abgesetzt hat. 

Die neogene Bucht von Orsova—Bahna ist mir bekannt; hier kommen 

pannonische Schichten nicht vor, wie dies auch die ziemlich erschöpfende 

Literatur ( DRAGHICEANU, FucHS, STEFANESCU, SCHAFARZIK, MURGOCI, DE MARTONNE) 

unzweifelhaft darlegt.! Jener Globigerinenmergel, aus welchem Verf. die Fora- 

1 Náchstens wird der rumünisehe Geologe MACovEI eine grössere Arbeit über 

die Neogenbildungen der Umgebung von Bahna publizieren. 
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miniferen anführt, ist unzweifelhaft mit jener Bildung ident, welche von MuRGoci 

im deutschen Auszug seines eTertiarul din Oltenia, 19075 auf S. 117 besechreibt. 

Dieser mit dem Leithakalke in inniger Beziehung stehende Mergel aber ist 

obermediterran. 

Die von PomPEecki gesammelten und von Verf. aufgezáhlten alten und 
besehriebenen neuen Arten sind alsonieht der pannonischen, sondern 

der mediterranen Stufe gutzusehreiben. Der gröbte Teil der Arbeit 

besteht aus der Beschreibung von alten, bekannten Arten, ein Verdienst der- 

selben die Beschreibung von einigen neuen Arten und Varietüten. Die neuen 

Formen sind die folgenden : Nodosaria proxima, SILVESTRI ; var. non-costata, 

Vaginulina brevissima, Marginulina tramsverse sulcata, Polystomella subum- 

bilicata, Czsz. var. centro-non-depressa. Z. SCHRÉTER. 

FE. Kleinfeldt: Átzfiguren am Eisenglanz und verwandte 

Erscheinungen. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1909. 

XXVIII. Beilage Bd. Seite 661—685. Mit 2 Tafeln.) 

Vor einigen Jahren unterzog der Autor den Bisenglanz von Dognácska 

einer eingehenden krystallographischen Untersuchung!: in der vorliegenden 

Arbeit theilt er nun seine Untersuchungen mit über die natürlichen Átzfigu- 

ren desselben Bisenglanzes und seine Átzversuche mittelst H.SO, HCI, HF. 

Aus welchem Grund der Verfasser weder in seiner ersten, noch in dieser 

Arbeit die neuere Literatur berücksichtigte, (sonst könnte er nicht schreiben : 

cDa meines Wissens irgend eine Notiz über Átzfiguren am Bisenglanz 

überhaupt noch nicht vorliegt,),? ist scehwer zu ermitteln. Vor etwa 7—8 

Jahren befafBte sich MELczER mit demselben (Gegenstand und theilte die Ergeb- 

nisse seiner Untersuchung in der" Arbeit: Über die Symmetrie und das 

Axenverhültnis des Hümatito, mit,? welche Hisrze in seinem grossen Hand- 

buche$ auch zitiert. 

KrEIsFEnprs Untersuchungen führten zu demselben Ergebnis wie die- 

jenigen MELcczERs, nümlich nach Gestalt und symmetrischer Lage der natür- 

lichen und künstlichen Atzfiguren gehört der Eisenglanz nicht zur rhomboö- 

drisch Tetartoödrie an. 

Die Flichen der Basis und der Rhomboéder sind viel weniger wider- 

standsfíáhig, als die Flichen der Pyramiden und des Prismas II. Ordnung. Aus 

der Áhnlichkeit mancher natürlicher Átzfigaren mit den durch Süueren er- 

zeugten darf man vielleicht sehlieBen, da8 bei der Entstehurg der natürlichen 

sehwefel-, chlor- und fiuorhaltige Lösungen zirkulierten. Auf eingehendere Be- 

schreibung der Átzfiguren muss ich auf die Originalarbeit verweisen, wo auf zwei 

lithographierten Tafeln die Átzfiguren auch abgebiltet sind. K. ZIMÁNYI. 

1 Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1907. XXIV. Beilage, — Bd. 
B 05 

Refer. Földtani Közlöny 1908. XXXVIII. 659, p. E 
2 Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1909. XXVIII. Beilage, — Bd. 

p- 

3 Zeitschr. für Krystallographie und Mineralogie 1903. XXXVII. Bd. 581. p. 
4 Handbuch der Mineralogie. Leipzig 1908. I. Bd. 12. Lief. 1792. p. 
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GEOLOGISCHEN GESELLSUÚHAFT. 

2. Márz 1910. 

L. v. LóczY begann diesmal eine Reihe von Vortrágen über den geolo- 

gischen Bau des Bakony mit der Besprechung der Werfener Schichten 

des Balatonberggebietes. Verf. wollte im Rahmen der Arbeiten der Balatonsee- 

kommission ursprünglich nur die unmittelbare Umgebung des Balatonsees erfor- 

schen, umsomehr als der §-liche Bakony in den 70-er Jahren des vorigen Jahr- 

hunderts durch J. v. BöckH bereits eine durchgreifende Bearbeitung erfuhr. Wührend 

der Arbeit entdeckte jedoch Verf. soviele neue Fundorte und sammelte mit Beihilfe 

des Piaristenprofessors D. LAczkó eine solche Fülle von Versteinerungen, dab es 

angezeigt erchien nicht blo8 das Balatonberggebiet sondern den ganzen Bakony 

neuerdings zu durchforschen und zu kartieren. 

Was die Horizontierung der Werfener Schichten des Balatonberggebietes be- 

trifft, so wurde bereits von J. v. BöcgkH erkannt dab dieselben aus einem unteren 

und einen oberen Horizont bestehen. Verf. gelang es nun die Seiser und Campi- 

ler Stufe in mehrere paláontologische Horizonte zu gliedern u. z. die Seiser Stufe 

in 3, die Campiler Stufe in 8 Horizonte. Diese Bildungen lagern dem als permisch 

erkannten Grödener Sandsteine überall mit scharfer Grenze auf. Diese Sand- 

steine wurden von J. v. BöckH im Sinne der alten Alpengeologen zu den unteren 

Werfener Schichten gezühlt. Eine Diskordanz der tiafsten Werfener Schichten 

giebt sich aber in Überschiebungen an den Ründern und in Faltungen Kund, in- 

folgedessen sich die Werfener Schiefer nicht überall unmittelbar mit ihren tieftsten 

Gliedern den Grödener Sandstein berühren. 

Eine weitere beachtenswerte Erscheinung ist, dab nicht nur der permische 

Sandstein, sond-rn auch die, demselben, welche diskordant aufgelagerten Werfener 

Schichten von Lüngsverwerfungen durchzogen werden stellenweiss mit der Achse 

des Balatonsees parallel verlaufend. Diese Lüngsverwerfungen bezeichnen die NE- 

liche Grenze der Balatondepression. In groBer Anzahl wurden aulerdem NW— 

SE-liche Ouerwerfungen entdeckt, welche vom Verf. für jünger als die vorgehen- 

den betrachtet werden. 

J. v. SzápEczkY sprach unter dem Titel "Beitrüge zur Tektonik des 

NW-lichen Teiles det Siebenbürgischen Beckenss. Ein Glied der Mediterranschich- 

ten ist im Siebenbürgischen Becken der Dazittufíi, welchem infolge der hier 

herrschenden groBen Armut an Fossilien auch eine gewisse stratigraphische Be- 

deutung zukommt, der aber, da er sich zur Zementfabrikation eignet, auch in 

industrieller Beziehung wichtig ist. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 19 
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Auf Grund des Vorkommens der Dazíittuffsehichten beleuchtet Verf. die am 

NW-Rande des Siebenburgischen Beckens vorhandenen tektonischen Unterschiede, 

welche sich darin üuBern, dab wührend die Schichten in den auferen Teilen zu- 

meist ungestört, fast wagerecht lagern, an einzelnen Stellen im Inneren besonders 

in der Nühe der Salzlager bedeutende Faltungen vorkommen. Die gröbten Faltun- 

gen traf Verf. zwischen Korpád, Kolozs und Apahida an wo mehrere N — 8-lich 

streichende teilwese schief überschobene, steile Falten aufeinander folgen welche 

sich gegen Kolozsvár zu glütten. Diese steilen Falten werden im N durch der 

E—W-lichen Bruch von Méneshágó—Darvas abgeschnitten werden, über wel- 

chen hinaus sich die Richtung und Stürke der Faltung auf einmal ündert. 

Der Szamosflu8durch kreuzt diese Falten in seinem Abschnitte zwischen 

Szamosfalva und Apahida senkrecht, sowie er jedoch das zumeist gefaltete Gebiet 

erreicht, schlügt seine B-liche Richtung mit einem Male in eine NNE-liche um. 

A. Kocn führt die vom Vortragenden erwühnten Störungen in der Nühe der 

Salzlager auf letztere zurück. Nach ihm enstanden diese Störüungen dadurch, dab 

sich die zwischengelagerten, also eingesehlossenen Salzlager bei Zuflub von Wasser 

um kristallisieren, an Volum zunehmen und die Tuffe emporheben. 

Tu. v. SzovraGH sehlie8t sich dieser Ansicht vollkommen an. Er befabBte 

sich eingehend mit den Salzlagern des Máramaros und beobachtete hüáufig, da6 das 

Salz sowie irgendwie Wasser hinzutritt, anschwellt und die Hangenschichten sprengt. 

FR. SCHAFARZIK spricht über neuere und weniger bekannte Stein- 

kohlengebieteim Komitate Krassó-Szörény. Der bestündig wachsende 

Kohlenbedarf eifert die Bergbaubeflissenen auch in Ungarn an, selbst die verbor- 

gensten Winkel der Gebirge durchzuforschen. Hierauf ist es zurückzuführen, dab 

in der Fortsetzung von schwachen bisher wenig gewürdigten Kohlenflözen solche 

von grölBerer Ausdehnung, oder aber auf ganz neuen Gebieten bisher günzlich 

unbekannte Kohlenflöze entdeckt werden. Unter erstere gehört das kretazische 

Kohlenvorkommen im Loznicsoratale bei Ruszkabánya, welches sich in 

den letzten Jahrzehnten nach und nach als so swach erwies, dab der weitere Abbau 

im alten Grubenfelde eingestellt wurde. In neuester Zeit fanden sich jedoch nüchst 

der alten Grube mehrere, stellenweise zwar schiefrige, in ihren reineren Abarten 

auch zur Verkokung geeignete Kohlenflöze in einer Gesamtmiüchtigkeit von 2-60— 

445 m.; die Kohle besitzt im Durchschnitt eine Heizkraft von 6247 Kalorien. 

Diese Kohlenflöze lassen sich auf etwa 38—4 km verfolgen, u. z. auch auf solchen 

Gebieten, welche bisher als Kohlenlager unbekannt waren. Die Entfernung dieser 

teils dem kgl. ungar. Forstárar teils der Nagykikindaer Brikettfabrik und Ziegelei 

A. G. gehörigen Kohlengrube von der Station Ruszkabánya—Voiszlóva der nenuen 

Eisenbahnlinie Hátszeg—Karánsebes betrügt 7—10 km. 

Das zweite Gebiet ist die Umgebung der Svinyesa Höhe im zentralen 

Teile des Komitates Krassó-Szörény, welches von der Ortschaft Bánya 
15 km, von der Station Bozovics der projektierten Almástalbahn etwa 21 km entfernt 

ist. Hier kommen ebenfalls mehrere abbauwürdige Kohlenflöze von 0-70—120 m 

Michtigkeit und 5—6 km Lüngsausdehnung vor. Diese gegenwürtig unter Auf- 

schlieBung stehende Steinkohle verdient besonders durch ihre auBerordentliche 

Reinheit und ihre hohe, bis 7700 Kalorien betragende Heizkraít Erwühnúűng, dem- 

zufolge sie mit den besten englischen Steinkohlen verglichen werden darf. Diese 

Flözgruppe ist unterliassisceh und befindet sich auf einem von den schon früher 

bekannten Grubengebieten günzlich abgesonderten Terrain. Eigentümer der bisher 

verliehenen 11 Grubenfelder und noch zahlreicher Freischürfe ist Baron NIKoLIcs. 
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16. Mürz 1910. 

1. L. v. Lóczy legte Gesteinsmuster von Vulkan Erebus und ein 

australisches Radiumerz vor. Lieutenant Sir E. SHACKLETON versprach gele- 

gentlich seines Besuches in Budapest einiges von dem auf seiner Südpolarexpedi- 

tion gesammelten Material zu senden. Er erfüllte nun sein Versprechen durch 
einer seiner Antarktischen Begleitern Herrn Bergingenieur D. Mawsown. Die kgl. 

ungarische Geologische Reicbsanstalt. gelangte auf diese weise in den Besitz von 

4 Gesteinstufen von dem W Abhange des Vulkans Erebus und eines neuen Radium- 

erzes von Australien. 

Der Vulkan Erebus, welcher 1842-—-43 von J. Ross entdeckt wurde, liegt unter 

771/2? S-Breite und 167920" W-Lünge, ist 4054 m hoch und bestündig tütig. Kapitün 

J. Scorr überwinterte 1902 wührend der Discovery-Expedition am FuBe desselben 

und brachte auch Gesteinsproben mit. Shackleton bestieg ihn wührend seiner Expe- 

dition in 1908 und publizierte in seiner populüren Reisebesehreibung auch die 

Notizen D. EpGEwoRTrHS, R. PRIESTLEYs und J. MunRRAYs. Nach diesen Notizen 

herrschen am Erebus Trachyt, Basalt, Otivinbasalt und Kenit vor. Diese Reihen- 

folge drückt zugleich auch das relative Alter dieser Eruptionsprodukte aus. 

Die geschenkten Stücke vertreten diese Gesteinsarten. Der Trachyt wurde 

als Einschlu8 in Basalt angetroffen. 

Von den Gesteinsexemplaren stammt der Trachyt der Basalt und der Kenit 

nicht vom Vulkan selbsther, sondern wurde am Meeresstrande, am W-FuBe des 

Erebus, auf der Ross-Insel, bezw. am Kap Borne und Kap Royd gesammelt; der 

Fundort des Olivinbasaltes ist am Crater Hill. 

Das vorgelegte Exemplar des Kenit dürfte das erste in ungarischen Samm- 

lungen sein. Dieses Gestein wurde am ostafrikanischen Vulkan Kenia entdeckt und 

von Prof. J. W. GREGoRgY nach diesem Vulkan benannt.1 

Nach GREGORY gehören die Kenite in die Reihe der Nephelin-Syenitlaven. 

Sie bilden an der SW-Abhange des mittleren Gipfels des Kenia Kuppen und sind 
Produkte des letzten LavenerguBes, Anfangs betrachtete er sie als Rhyolithe und 

hielt sie für Verwandte der Rhyolithe von Pantellaria. RosExBuscH jedoch erklürte 

sich mit dieser Vereinigung nicht einverstanden. 

Nach GREGORY ist der Kenit ein liparitischer Vertreter des Olivin-Nephelin- 

syenites und führt in glasiger hyalopilitiseher Grundmasse Orthoklasphenokrystalle, 

akzessorisch Augit und Olivinphenokrystalle. Seine Farbe schwankt zwischen grau- 

liehgrün und dunkel Sepiabraun. Im allgemeinen ist er wahrscheinlieh mehr 

basisch als der Pantellarit (S. 213—214). 

Von der Scorrschen Discovery-Expedition beschrieben FERRAR und PRIOR 

die Ross-Insel, auf weleher sich die Vulkane Erebus und Terror erheben. 

Über die Fundorte der australischen Carnotit gab die in der Bibliothek der 

ungar. geologisehen Reichsanstalt vorhandene australische Literatur keine Auskunft. 

Dieses neue Uranmineral wurde 1899 von C. FRIEDEL und L. CUMENGE beschrieben.? 

Das erstemal wurde das Mineral in der Grafschaft Montrose des Staates 

Colorado in Nordamerika gefunden, u. z. in der Gesellschaft von Chessylit und 

Malachit. Es wies folgende Zusammensetzung auf: 

1 GgeGony, J. W.: Contributions to the geologyof British Bast-Afrika—Part. II ; 
The geology of Mount Kenia: Ouarterly Journ. of the Geol. Soc. 1900, Vol. 56. 
5. 205—222. 

2 Comptes rendus hebdomadaires des séances de I Acad. d. Sciences. 1899. 
Bd. 128, S. 532—534. 

19 
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Das Ehepaar CURRIE beobachtete an dem 6 Carnotit eine groBe Radio- 
aktivitüt und fand denselben an Radiummetallen reich. Seither ist der Carnotit 

von mehreren Orten bekannt. Herr MaAwson war so freundlich dem vorgelegten 
australischen Exemplare wertvolle Notizen beizulegen welche folgendermabBen lau- 
ten: sDieses australische Exemplar von Oarnotit ist für das dortige Vorkommen 

sehr charakteristisch. Das gelbe inkrustierende Mineral ist der Carnotit, ein 

Kalium-Uranium-Vanadat. Das schwarze Mineral aber ist ein radioaktiver 

Ilmenit dessen Zusammensetzung die folgende ist : 
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nium, Cesium, Ittrium Thorium usw. 
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Arsenopirit, Radium und sehr viel Kalium. 

Der Carnotit ist ein Umwandlungsprodukt des radioaktiven Semenits. Im 

Interesse dex Radiumgewinnung wird der australische Fundort von einer Bergbau- 

gesellschaft erschlossen werden. 

2. L. v. Lóczy setzt hierauf seine Mitteilungen über den geologisehen Bau des 

Südlichen Bakony (II.) fort und spricht über die Horizontierung des mitt- 

leren und oberen Trias des Balatongebirges. Auf die etwa 500—700 m 

michtige untere Trias, welche überwiegend aus sandigen, mergeligen litoralen in 

sehr seichtem Wasser zum Absatz gelangten Sedimenten besteht, folgen bis zum 

doppelt so müchtig in der noricshen Hauptdolomit, die in etwas tieferem Wasser 

entstandenen Kalksteine und Mergel der anisischen, ladiniscehen und norischen 

Stufe mit ihren zwischengelagerten Dolomiten. Die untertriadiscehen Werfener 

Schichten wurden vornehmlich in Zweischalerzonen gegliedert, hier dagegen er- 

folgte die Gliederaung hauptsáchlieh auf Grund von Cephalopoden. Die oberste 

Trias des Balatongebietes, der norisehe Hauptdolomit, dessen Máchtigkeit sich sehr 

schwer abschützen lüBt, wurde von Prof. FR. FRrcH wieder nach der Verteilung von 

Lamellibranchiaten, namentlich der Megaloden horizontiert. Die Stratigraphie der 
mittleren und oberen Trias wurde in ihren Hauptzügen noch von J,-v. BöcKH 

trefilich festgelegt. Er erkannte innerhalb eines Jahres, inzwischen der verwickelten 

tektonischen Verhültnisse die Aufeinanderfolge und die alpinen Águivalente der 
Schichten mit bewunderungswürdigem Scharfblick. Seine prüzisen Mitteilungen wur- 

den von den Wiener Geologen mehrfach miBverstanden, so dab in den Beschrei- 

bungen Mossisovics, sowie neuerdings in jenen von ÁRTHABER, ja sogar von FRECH 
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nicht überall entsprechende Angaben über die Stratigraphie der Bakonyer oberen 
uud mittleren Trias in die Literatur gelangten (Lethea geognostica). 

Verf. glaubt all diese Irrtümer rektifiziert zu haben. In jenem Profil, wel- 

ehes nüchst Balatonfüred vom Balatonufer auf die Rumpfflüche von Veszprém 

hinanzieht, ist die ganze Trias vom permischen roten Sandstein bis zam Haupt- 
dolomit auf Grund von guten Fossilien zu verfolgen. Bei Csopak und Arács ist 

dasselbe der Fall. Von Zánka bis Monoszló findet sich ein Profil, welches das 

Ebenbild jenes von Balatonfüred ist. Naehdem man von Balatonfüred, Arács oder 

Csopak auf das Pateau von Veszprém hinaufgelangt isg sehreitet man 11/2 km weit 

gegen NW auf dem Hauptdolomit vor; bis man plötzlieh den Bruch von Litér 

erreicht und sich auf dem flachen Gelünde unerwartet die ganze Triasschichten- 

folge wiederholt. Hier, sewie auf dem Gebiete der Stadt Veszprém sammelte Verf. 

mit D. LAczkó viel neue Belege zur Vervollkommung der BöckHschen Aufnahme. 

Es gelang den Veszprémer Mergel mit der oberen Mergelgruppe von Balaton- 

füred in Einklang zu bringen und den oberen Mergel in gute Horizonte zu gliedern. 

Die durch lange Jahre hindurch gesammelten Fossilien wurden durch den besten 

Kenner dar alpinen Triasfossilien bestimmt und besehrieben. 
Die Michtigkeit der mittleren und oberen Triasschichten ist im Balatongebiete 

nicht bestündig. Sümtliche Zonen nehmen bald an Michtigkeit zu, bald reduciren 

sich dermaassen, daB sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Dieses Dünnwerden der 

Schichten wird nicht durch dynamische Vorgünge, sondern durch wahrhaftige 

Auskeilung und hüufige Faziesünderung der Schiechten hervorgerufen. 

Diese Faziesünderung gibt sich besonders im Muschelkalk auf Sechritt und 

Tiitt zu erkennen. 

Der Megyehegyer Dolomit keilt sich von NE gegen SW zu von seiner ur- 

sprünglichen Michtigkeit von 140 ja vielleiceht 200 m auf einige Meter aus. Wo 

derselbe miüchtig ist, dort keilen sich die Decurtata- und Trinodosus-Horizonte aus 

(Megyehegy, Arács) und versehmilzen miteinander. An solchen Stellen finden sich 

auch im Dolomit Fossilien. 

Wo hingegen der Megyehegyer Dolomit dünner wird, dort erscheinen die 

oberen Horizonte des Muschelkalkes in mannigfaltiger Ausbildung und lassen sich 

genau unterscheiden (Felsőörs, Köveskálla, Balatonfüred, Alsó-erdő bei Veszprém, 

Mencshely). Zuweilen wird der ganze Muschelkalk ja sogar die Trachyceras-Reitzi- 

Zone statt den normalen Decurtata- und Trinodosus-Zone durch hellfarbige : weisse, 

gelbe oder rötliches, dichte Kalksteine von Dachsteintypus vertreten. Dieser 

Kalkstein lagert unmittelbar dem Megyehegyer Dolomit auf. Anderweitig wieder 

ahmt diese Fazies als typische Muschel-Lumachella die liassische Hierlatzfazies 

nach und vertritt die Schichtenfolge zwischen dem Megyehegyer Dolomit und dem 

Tridentinuskalke. Auch die Diabas- und Porphyrittuff führenden Schichten erstrecken 

sich stellenweise vom Muschelkalke bis zu den Tridemnusschichten. Im Füreder 

Kalke tritt zuweilen Dolomit auf und vertritt den ersteren. Ebenso in dem Hori- 

zont der Tr. austriacum führenden Mergelbünke der Mergelgruppe sowie im Physo- 

cordienkalke am Sándorhegy schaltet sich ein zwischen Dolomit ein. 

Sehlie8lich wurde noch jene beachtenswerte Beobachtung mitgeteilt, da$ die 

für die tieferen Horizonte des oberen Mergels charakteristisehe Zwergfauna mit 

ihren Muschelformen von St. Cassianer Typus bereits im Muschelkalke aufritt u. z. 

in den mergeligen, schieferigen Kalken mit Balatonites. Diese Fauna erscheint 

durch kleine Gonodus-, Nucula-, Cassianella und Posidonomyen-Arten charakterisiert, 

durch üáhnliche Formen, welche in höheren Horizonten in der Gesellschaft von 

Estherien und Halobia rugosa auftreten. 
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Diese Posidonomyenmergel lagern unter den Ceratites- und Ptychites-Kalken, 

doch fehlen sie auch in der Myoconcha gregaria führenden Kalksteinfazies sowie 

in den tuffigen Schiefern der Tridentinus-Zone nicht. 

Alldiese Erseheinungen knüpfen die Bakonyer mittlere und obere Trias innig 
aneinander. Konglomerate, Sandsteine, überhaupt litorale, klastische Sedimente 

fehlen daraus günzlieh. Die grobe Veründerlicehkeit der Schichten in petrographi- 

scher und organogenetisceher Beziehung verkündet jedoch trotzdem den wechselp- 

den Charakter von nicht allzutiefen, ufernahen Meeresgebiete. 

3. TH. KoRmos legte seinen Bericht über die Grabungen im Jahre 1909 in 

Tata vor. Wie bekannt entdeckte Verf. im Vorigen Jahre in Tata im Kalktuff- 

bruche der grüfl. EsrTERHÁZzY"sehen Herrschafít eine bedeutende in ihrer Art in 

Ungarn einzig dastehende palüolithische Niederlassung wo in der Gesellschaft von 

Mammut-, Nashorn-, Höhlenbüren-, Höhlenhyünen-, Pferde-, Hirsch- und anderen 

Tierresten unzweifelhafte Spuren des pleistozánen Urmeschen vorkommen. Diese 

Tiere lebten hier in der Nühe von reichen Thermen und in den Sümpfen ihrer 

AbflüBe, welche auch den Urmenschen hierherlockten, der sich übrigens wahr- 

cheinlich gerne an den nie zufrierenden Wüssern niederl e8. Überaus interessant 

sst, dab sich an jenen Stellen, wo die reichsten Knochenfunde vorkamen, ein zeit- 

weiser Stillstand der Ouellen nachweisen lüBt, wáhrend welcher Zeit sich an jenen 

Stellen eine terrestrische LöGschicht absetzte. An dieser ehemaligen Oberflüche lebte 

der Mensch, hierher brachte er seine Jagdbeute, und hier hielt er seine Malzeiten. 

Auf alldies deuten die bunt durcheinander liegenden, teilweise aufgebrocbenen 

Knochen, Holzkohle und gebrannte Knochenstücke (ein wahrer Küchenabfall), zahl- 

reiche primitive Steingerüte und offenbar als Gerüte benützte Knochenstücke hin. 

Spüter wurde diese Stelle wieder von Ouellen überschwemmt, welche dieselbe mit 

noch einer etwa 10—12 m michtigen Kalktuffschicht bedeckten. Die tiefsten Lagen 

dieses oberen Kalktuffes stehen in palüontologiseher Beziehung in innigem Zusam- 
menhange mit der liegenden Löfschicht, insofern als die an der Oberflüche gele- 

genen Knochen von den Ouellen nicht: weggesehwemmt, sondern mit einer Kohlen- 

sauren Kalkschicht überkrustet wurden. Verf. fand sehr viele Knochen teils im 

LöB, zum anderen Teile im Kalktuff begraben ; dies lüBt es unzweifelhaft erscheinen, 

daB diese Knochen nicht nachtrüglich in den Kalkstein gelangten. Gerade in diesem 

Umstande liegt die grobe Bedeutung des Fundes. ; 

Auf Grund der Fauna gehört die Niederlassung von Tata — woher leider 

bis jetzt keine menschlichen Knochen zutage gelangt sind — in das obere Pleisto- 

zün, hinsichtlieh der industriellen Entwicklung der Steingerüte aber in die Mitte 

des palüolithisehen Zeitalters, und nimmt solcherart etwa eine Mittelstellung 

zwischen den Funden von Krapina und jenen der Umgebung von Miskolc ein. Es 

ist ein sehr interessantes Problem, wie der Urmenseh wohl mit diesen kleinen, 

unvollkommenen Waflen seine hauptsüchliche Jagdbeute, den Mammuth erlegte. 

Verf. hült es für wahrscheinlich, dab der Urmensch dem groBen Wilde Fallen 

legte, wie dies auch heute bei einzelnen Urvölkern der Brauch ist. 

Mit Bewilligung der verwittw. Frau Grüfin FRawsz ESTERHÁZY und des Grafen 

MoRirz ESTERHÁZY — für was die Wissenschaft nicht genug hochgeschützt werden 

kann — gehen die Ausgrabungen in Tata unter der Aufsicht KoRkMmos" auch jetzt 

noch vor sich und werden das Museum der ungar. geologischen Reichsanstalt vor- 

aussichtlich noch mit viel wertwollem Material bereichern. 
. 
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SehlieBlich legte Z. ToBoRFrY seine Studie über Ungarische Pyrargyrite 

vor, welche im nachsten Heft des Földtani Közlöny in ihrem ganzen Umfange 

erscheinen wird. 

6. April 1910. 

1. D. DicEsrY sprach über die physiologisehe Rolle der Nührsalz- 
mengen im Boden, sowie über die relativen Zahlen derselben. Er 

ging bei seinen Erwügungen von der Tatsache aus, da8 jede Pflanze in einem 

Jahre von allen Nührsalzen eine gewisse Menge in ihrem Körper aufspeichert. 80 

entzieht eine normale Weinkultur dem Boden pro Katastraljoch (bei einem Ertrag 

von 40 g) 18—20 kg. Phosphorsüure; da sich aber die Pflanzen aus Lösungen 

(der Bodenfeuchtigkeit) ernühren und tüglieh eine gewisse Menge Wasser auf- 

saugen, ergibt sich von selbst, da8 diese Lösung soviel Nührsalz z. B. Phosphor- 

süure enthalten muB, da8 bei der tüglichen Aufnahme von X Liter Bodenfeuchtig- 

keit, die wührend der ganzen Vegetationsperiode aufgenommene Menge 20 kg be- 

trage. In diesem konkreten Falle würde also der tügliehe Phosphorsüurebedarf 

100 gr. betragen. Hiervon entfüllt — auf ein Katastraljoch 6000 Stöcke gerech- 

net — auf jeden Stock tüglich 0-OL7 gr. Phosphorsüure. Da aber ein normaler 

Stock tüglich im Durchschnitt I L. Wasser aufnimint, so folgt hieraus logisch, dab 

dieser 1 L. Wasser zumindest 0-OL7 gr. Phosphorsüure enthalten mub, da die 
6000 Stöcke sonst in 200 Tagen dem Boden keine 20,000 gr. Phosphorsüure ent- 

ziehen können, und also auch die Vegetation nicht 20000 gr entsprechend sein 
kann. Dieser nötige und wechselnde Phosphorsüuregehalt der 

Bodenfeuchtigkeit hüngt aber nicht blo8 von der Menge der lös- 

liehen Phosphorsüure, sondern in gleichem MaBe auch von der 
Menge der Bodenfeuchtigkeit ab. Weniger Phosphorsüture in weni- 

ger Wasser kann eine ebenso starke Lösung ergeben, als mehr 

Phosphorsüáure in mehr Wasser. Es ist also natürlieh, da8 die Pflanze bis 

zu Ende der Vegetationsperiode umso mehr Nührstoff aufzunehmen vermag, je 

mehr die Lösung von dem betreffenden Nührsalze enthiült, je mehr von der Lösung 

tüglich aufgenommen wird, je grölBer die noch nicht schüdliehe Bodenfeuchtigkeit 

ist und je linger die Vegetationsperiode ist. Deshalb ist die Sumpfvegetation unter 

den warmen Klimaten so überaus üppig. 
Die Vegetation muB8 also bei einer und derselben Pflanze 

unter sonst gleichen Umstünden umso schöner sein, je gröber die 

Menge der in der Bodenfeuchtigkeit enthaltenen Nührsalze ist. 

Dies ist der Hauptsatz der Theorie, dessen Wahrheit durch die 

bisherigen Analysen erwiesen wurde. Der Reichtum der Bodenfeuchtig- 

keit an Náhrsalzen, bez. die Zahlenwerte desselben werden durch das Verháltnis 

der mit der wahrscheinlichen Feuchtigkeit zusammenhüngenden feincn Teile zur 

wirklichen Náhrsalzmenge ausgedrüekt. Mit dieser Theorie lassen sich sehr viel 

praktische bodenkundliche Probleme lösen auch bildet dieselbe den Grund der 

reellen Düngung. 

2. V. LÁZÁR sprach über die geologischen Verhültnisse der Kohlen- 

flöze von Nagybáród. In dem Becken lüángs des Sebes-Köröstales zwischen 

dem Réz- und Bihargebiírge, welches von Bucsa in NW-lieher Richtung hinzieht 

und bei Mezőtelegd mit dem GroBen Ungarischen Alföld in Verbindung tritt, sind 

drei kohlenführende Schiechten zu beobachten. 

a) Die álteste Schichtengruppe ist kretazisceh und gehört sowohl in petro- 



296 MITTEILUNGKEN A. D. FACHSITZUNGEN D. UNGAR. GEOLOG, GESELLSCHAFT. 

graphischer, als auch faunistischer Hinsicht zu der oberen Kreide, zu den Gosau- 
sehichten, Dieser Schichtenkomplex ist im N-lichen Teile des Beckens sehr schön 
und lehrreich ausgebildet und lübt sich in drei Hauptgruppen gliedern. Die untere 

Schichtengruppe besteht vorwiegend aus stark glimmerigen, dunkelgrauen toni- 
gen Sandsteinen und Tonen, welche eine, aus einem  Kohlenflöz, Kohlenschiefer 

und bituminösen Mergel bestehende Sübgwasserschicht enthalten. Die mittlere 

Gruppe besteht ans Sandstein-, Mergel- und Kalksteinbűnken mit Actaeonellen, 
Nerineen, Hippuriten und groben Inoceramen. Die obere Gruppe ist fossilleer und 

besteht aus gelben tonigen Sandsteinen, sowie weibBen Ouarzkonglomeraten und 

Sandsteinen. 

Die Kohlenflöze werden bei Nagybáród im V. Muska abgebaut. Die Heiz- 

kraft der 20—25 m miáchtigen guten Braunkokle betrügt 6500—6800 Cal. Der 

Abbau wird durch heftige Dislokationen sehr erschwert. 

b) Am N-Rande des Beckens zwischen Nagybáród und Kornicel sind Medi- 
terranbildungen anzutreffen, welche aus brüunlichgrauen Tonen und hellgrauen 
Sandsteinen bestehen. Am S-Abhang des D. Sztrune liegen vor einem alten einge- 

stürzten Schürfstollen mehrerer Meterzentner gute Braunkohle. Nach Aussage der 

Arbeiter, die dort vor fünf Jahren arbeiteten, ist das Flöz 2 m műchtig. Anderwei- 

tig ist dasselbe nicht aufgeschlossen. 

c) Die Mitte des Beckens ist mit unterpontisehem Tone und Zementmergeln 

mit zwischengelagerten Sanden ausgefüllt. Diese Schichten schlieSen einen 2-1 m 

michtigen schieferigen Lignit ein. In der Umgebung von Feketepatak wurden diese 

Schichten mittele mehrerer Bohrlöcher erschürfít und wurde der Lignit in jedem 

Bohrloche angetroffen. 

Die in Rede stehenden Kohlenflöze werden von folgenden Bergwerksbesitzern 

aufgeschlossen : 

1. Die Schwarzkohle von J. MAUTNER, der in der Gemarkung von Nagy- 

báród Cséklye und Kornicel Schürfe besitzt. 

2. Das mediterrane Braunkohlenlager ist zur Zeit noch nicht auf- 

geschlossen. K 

3. Die pontisehen Lignite werden von TIMÁR und Genossen erschürft. 

3. A. RérHLy befasste sich mit dem Zusammenhang des Erdbebens 

vom 19. Feber 1908 mit Tektonik des Leithagebirges. Die westungari- 

schen Erdbeben haben hauptsüchlich drei Herde; der eine gehört in das Gebiet 

von Zagreb, der zweite befindet sich in den kleinen Karpathen, der dritte aber 

im Leithagebirge. Am 19. Feber 1908 nach 10 Uhr abends erfolgte ein hefítigeres 

Beben, welches in Ungarn blo8 an den Ründern der Komitate Sopron, Moson und 

und Pozsony verspürt wurde, wührend es sich in Österreich einerseits bis nach 

Steiermark, andererseits nach Böhmen fortpflanzte. Der Kern des Bebens entfállt 

auf Ungarn, und gerade deshalb ist es auffallend, da6 die Fortpflanzungsgrenze in 

Ungarn neben dieses Erdbebengebiet entfüllt. Dies erklürt Verf. mit Erwügung der 

tektonischen Verhültnisse des Leithagebirges damit, da8 sich das Grundgebirge 

des Kleinen Ungarischen Alföld viel tiefer absenkte als jenes des Wiener Beckens, 

so daB die Stürke des im Leithagebirge entstandenen Erdbebens durch die miüchti- 

gen tertiüren und guartüren Sedimente in Ungarn in grobem MaGe abgeschwiücht 

wurde. Das Hypozentrum des Bebens befindet sich unter jener Bruchlinie, welche 

die NW- und SE-lichen Randbrüche des Leithagebirges kreuzt. Verf. führte den 

Verlauf der Bruchlinien, sowie das Gebiet des Bebens auch auf Karten vor Augen. 

L. v. Lóczy reflektierte auf diesen Vortrag mit lingeren Ausführungen. Er 
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stimmt mit Verf. vollkommen überein und teilt einen üáhnlichen Fall aus der Um- 

gebung des Balatonsees mit. 

13. April 1910. 

A. SIGMOND richtete einen Aufruf an alljene, die sich mit chemischer Boden- 

untersuchung befassen, ihm ihre Absicht, an der Vereinheitlichung der Boden- 

untersuchungsmethoden, wie sie von der in Budapest getagten I. internationalen 

agrogeologisehen Konferenz besehlossen wurde, teilzunehmen, anmelden zu wollen. 

2. P. TRErrz sprach über die Aufgaben der Agrogeologie. Eingangs 

wurden die beiden Richtungen besprochen, nach welehen die agrogeologisehen 

Karten angefertigt werden. Die eineist die deutsehe Richtung, deren Anhünger geo- 
logische Karten, auf welechen sie die Petrographie des Bodens ausscheiden als agro- 

geologische Karten bezeichnen. Mit solehen Karten lassen sich blo8B technische Fra- 

gen, z. B. Steinbrüche, Ziegelofen, Mergelgruben, Sand- oder Schottergruben betref- 

fende Fragen lösen. In landwirtschaftlicher Beziehung gibt eine solche Karte keine 

Aufklárung. Die zweite Richtung studiert die Vorgünge bei der Entstehung der Ober- 

böden und besehreibt dieselben. Die Enstehung des Oberbodens erfolgt 

unter Einwirkung der Urvegetation. Letztere steht also in inni- 

gem Zusammenhang mit der Beschaffenheit des Bodens. Auf Grund 

der Untersuchungen werden humide und aride Bodenzonen unterschieden, welche 

sich voneinander sowohl in chemischer, als auch in physikalischer Beziehung 

unterscheiden. Die solcherart durchgeführte Bodenkartierung liefert die echten 

agrogeologischen Karten, welche sowohl in landwirtschaftlicher Beziehung als auch 

auf alle Fragen der Forstwirtschaft und des Weinbaues volle Aufklürung geben. 

Auf solchen Karten sind nümlich die Boden 1. nach ihrer Entstehung, 2. nach ihrem 

Bau und ihrer chemischen Struktur ausgeschieden. Die in Budapest getagte I. in- 

ternationale agrogeologisehe Konferenz akzeptierte diese letztere Methode, nach 

welcher die Bodenkarten von Rumünien, RuBland, der polnisehen Provinzen und 

der Vereinigten Staaten ausgeführt werden. 

D. DicEsrY betont. daB die Behauptung P. TREmirz, wonach der Boden bei 

intensivem Laubfall arm wird, nur auf die 1—2 em müchtige oberste Bodenschicht 

bezogen werden kann. 

P. TgEerrz erklürt, dab es Steppenwülder und Hochwilder gibt, nach welchen 

der Boden der ersteren ist reich, wührend der Boden der geschlossenen Wilder 

ausgelaugt ist. 

L. v. Lóczy ist mit dem gröBten Teil des vernommenen einverstanden. Die 

von Vortragenden betonte regionale Ausbildung hat Lóczy bereits vor Jahrzenten 

in seinen Kollegien vorgetragen, und damals hüáufig über LöB, Terrarossa und 

Lateritbildung gesprochen. Der LöB entsteht nach seinen Beobachtungen in Asien 

unter Klimaten mit viel Niederschlag, und es ist garnicht nötig, daB sein Material 

von groBer Entfernung herbeigeweht werde. Wo die Luft bestüándig mit Feuchtig- 

keit gesüttigt ist, dort ensteht der LöB und es ist Tatsache, daB es in groBen trocke- 

nen Becken weder LöB noch Laterit oder Terrarossa gibt. In Asien sind die Thee- 

anpflanzungen vornehmlich an solche Lehnen gebunden, wo LöG und Laterit vor- 

herrscht, ühnlich wie dies beim Weinbau in Ungarn der Fall ist. 

In den Gebirgen Ungarns gibt esin den Laubwaldungen keine gro8e Anhüu- 

faung. Auf Rodungen hingegen ist der Boden michtiger, hier tritt vielleicht auch 

Staubfall hinzu. In Laubwüldern ist der Boden auch im Winter trocken, auf mit 

Gras bewachsenen flachen dagegen ist derselbe feucht. Der an Ideen reiche Vor- 
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trag P. Tgeuirz lübt es nun erklüűrlieh erseheinen, warum der Landmann in dem 

sehwarzen anscheinend prüűchtigen Boden des Fehérgebirges nichts zu produzieren 

vermag. 

3. FR. v. PÁvav-Vagsa sprach über die LöbBflecken des Siebenbür- 

gischen Beckens. Er besprach seine mechanischen und teilweise echemischen 
Untersuchungen, auf Grund deren er gegenűüber der alten Auffassung nachzuweisen 

trachtete, da8 es auch im Siebenbürgisehen Becken üolischen LöbB gibt. Als typi- 
schen LöB führte er das auf der pleistozünen Terrasse des Marosflufes bei Miriszló 

und Tövis und das in dem Rutschungsgraben bei Oláhlapád vorkommende Gestein 
vor und führt daraus Fossilien und Konkretionen an. Die Oberflüche des LöBes und 

anderer mit herabfallendem Staube vermengter Böden ist unter der Einwirkung 

der Vegetation und der Feuchtigkeit stellenweise zu rotem Ton umgewandelt. Dieser 

Umstand erklürt es, warum auch Verf. nur in künstlichen AufsehluBen auf LöB 

stieb. SchlieBliceh wird auf Grund der Literatur, műündlichen Mitteilungen und 

eigener Beobachtungen auf die bisher bekannte Verbreitung des LöBes hingewiesen 

und die Richtung von weiteren Untersuchungen angedeutet, welche sich sowohl 

auf die Verbreitung des LöBes, als auch auf das pleistozüne Klima des Sieben- 

bürgisehen Beckens und die Entstehung des Marostales erstrecken werden. 

B. v. INkgvy hob hervors da8 er auch in der Umgebung von Sztrigy einen 

löBartigen Ton antraf. 

A. Kocn hült seine frühere Ansicht, dab es im Siebenbürgisehen Becken 

keinen typischen LöB gibt, aufrecht. Am nüchsten steht einem solchen noch der 

in der Umgebung von Medgyes verbreitete lockere Ton, doch lü8t sich auch dieser 

mit den typischen LöBen Ungarns durchaus nicht vergleichen. 



MITTEILUNGEN 

AUS DEN SITZUNGEN DER HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION 

DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHALFT. 

Die Aufgaben der Höhlenforsehungskommission der 

Ungarischen Geologischen Gesellschalt. 

Zu den vielen Naturschönheiten Ungarns gehören auch die Höhlen. 

Die dunkeln Rüume der Höhlen, ihre mit Tropfsteinen geschmückten Laby- 

rinthe und Hallen werden von aberglüubischen Menschen für grauenerregende, 

mysteriöse Orte betrachtet, die Turistik hingegen erbliekt in ihnmen ihre 

liebsten, anziehendsten Ausflugsorte. Die Höhlen haben aubBerdem dem Men- 

schen sowohl, als der Tierwelt seit den ültesten Zeiten bis heute als sicherster 

Schlupfwinkel und natürliche Wohnung gedient. Wo Tiere oder Menschen 

in Höhlen hausten, dort sindtin den Ablagerungen gewöhnlich auch Spuren 

von ihnen zurückgeblieben. Eben deshalb sind die Höhlen wahre Fundgruben 

für den Paláontologen, den Anthropologen, den Prühistoriker. Jedoch nicht 

nur die erwáhnten Fachleute, sondern auch der Geologe, der Biologe über- 

haupt fast alle auf naturwissenschaftliehem Gebiete Forschende finden hier 

genügenden Stoftf für ihre Untersuchungen. Hierauf ist es zurückzuführen, 

dab die Höhlenforschungen nicht von einzelnen Forschern durchgeführt 

werden können. Die fachgemüBe Erforschung von Höhlen erfolgt am besten 

durch Gesellschaften oder Kommissionen, zu welchem Zwecke sich verschiedene, 

sich für Höhlen interessierende Spezialisten zu der gemeinsamen Aktion 

vereinigen; jeder arbeitet in seiner Richtung, alle dienen jedoch nach ein- 

heitliehem Plane dem gemeinsamen Zwecke, der vollstándigen Erforschung 

der Höhlen. So entstanden bei fast allen vorgeschrittenen Nationen die 

spelüáologischen Gesellschaften, Kommissionen und Zeitschriften. 

In Ungarn befalten sich mehrere bedeutende Fachleute mit Höhlen, 

wovon zahlreiche spelüolcgisehe Abhandlungen und monocgraphische Beschrei- 

bungen Zeugenschaft ablegen. Dessenungeachtet steht eine systematische, fach- 

gemübe Erforschung unserer Höhlen noch bevor. 

Alldies vor Augen gehalten machte Prof. Dr. L. v. Lóczy, Direktor der 

kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt der AusschuBsitzung der Ungar. Geolo- 

gischen Gesellschaft am 5. Jönner d. J. den Vorschlag, dab all jene Mitglieder, 

die sich für Höhlen besonders interessieren, sich innerhalb der Gesellschaft 

zu einer Kommission vereinigen mögen. Die AusschuBsitzung machte sich 

diesen Vorschlag zu eigen und beauftragte den Vizeprásidenten Herrn Dr. FR. 
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SCHAFARZIK, sowie den ersten Sekretár Dr. I. LöRENTHEY sich mit den Interes- 
senten in Verbindung zu setzen. Am 28. Jánner wurde die Konstituierung 

der Kommission in einer unter dem Vorsitz Dr. FR. SCHAFARZIK abgehaltenen 

Konferenz tatsüehlich ausgesprochen. Die solcherart konstituierte aHöhlen- 
forschungskommissions  wühlte Herrn K. v. SrzGmEerH, Diírektor der ungar. 

Staatsbahn i. R. zam Prüsidenten, Herrn Dr. K. Jogpás, Direktor der Erd- 

bebenberechnungsanstalt zam Vizeprüsidenten und Herrn Dr. 0. Kapió Staats- 
geologen zum Referenten. 

Die Höhlenforschungskommission hielt bisher drei Sitzungen und faBte 

folgende wichtigere Beschlüsse. 

Die erste Aufgabe der Höhlenforscehungskommission besteht darin, sich 

von auf dem Gebiete der Lünder der Ungarischen Krone vorhandenen Höhlen 

Kenntnis zu verschaffen, und von den bekannten Höhlen einen Katalog und 

Karten anzulegen. Hier rechnen wir besonders seitens der Turisten auf aus- 

giebige Unterstützung und ersuchen dieselben, die Höhlen, die sie auf ihren 

Ausflügen antreffen, ihrer Aufmerksamkeit zu würdigen, der Kommission von 

jeder neu entdeckten Höhle, — ob gro8 oder klein — Kunde zu geben, 

und ihr wenn möglich von den Höhlen eine kurze, jedoch zuverlüssige Be- 

sehreibung und Photographien zukommen zu lassen. Diejenigen Turisten, die 

Ingenieure sind, werden ersucht die Höhlen aufzamessen, d. i. Grundrisse 

und Profile zu verfertigen. Die geologisehen, biologisehen, physikalischen und 

chemischen Untersuchungen, sowie die nötigen Grabungen dagegen werden 

von der Kommission unternommen. Dieselbe wird dafür sorgen, dab die bei 

den Grabungen zutage gelangenden Objekte gehörig prápariert, aufgearbeitet 

in in- und auslündischen Zeitschriften beschrieben und in entsprechenden 

Sammlungen aufgestellt werden. Die amtlichen Mitteilungen und kleineren 

Artikel werden zufolge des Wohlwollens der Ungarischen Geologischen (Gesell- 

schaft im cFöldtani Közlöny; in einer besonderen Rubrik publiziert werden. 

SchlieBlich wird die Kommission zwecks Verbreitung spelüologiseher Kennt- 

nisse Vortráge und populüre Vorlesungen halten. 

Die  Höhlenforschungskommission gedenkt von diesem allgemeinen 

Programm im Jahre 1910 die Durchforschung und Aufmessung der Scholtz- 

höhle im Tale Pálvölgy bei Budapest und den Beginn von systematischen 

Grabungen in der Aggteleker Höhle zu verwirklichen. 

Der Erfolg der Höhlenforscehungskommission hüngt vornehmlich von 

dem Mitwirken der Mitglieder und den materiellen Unterstützungen ab. Es 

wird deshalb jedermann, der an der wissenschaftlichen Erforschung der 

Höhlen teilnehmen will, ersucht sich bei der Höhlenforscehungskommission 

als ordentliches oder externes Mitglied zu melden. Wir bitten ferner alle 

dem (Gebiete der Höhlenforschung nahestehenden Gesellschaften, Anstalten, 

Behörden und Private unsere schwierige Aufgabe durch materielle Unter- 

stützung und Ratschlügen zu fördern, und der Einbürgerung der wissenschaft- 

lichen, fachgemüBen, systematischen Spelüologie solcherart Vorschub zu Teisten. 

KARL v. SIEGMETH Prüsident, Dr. OTTOKAR Kapré Referent. 
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Auszug aus dem zweiten Protokoll der Höhlenforschungskommission 

der Ungarischon Geologischen Gesellschaft. 

Die Höhlenforschungskommission der Ungar. Geologischen Gesellschaft 

hielt am 2. Mürz 1910 eine AusschuBsitzung, aus deren Protokoll folgendes 

mitgeteilt wird. 

Vorsitzender: K. v. SrEGMETH, Referent: Dr. 0. Kapiéó; anwesend: 

H. Honxusirzgr, FR. v. Pávax-Vaswsa, Dr. G. SrTRömPL und T. SzaArrFEga. 

Vorsitzender eröffnet die Sitzung und ersucht die Herren H. HoRusiTzEY 

und FR. v. Pávax-Vagsa zur Beglaubigung des Protokolls. 

Vorsitzender legt die Zuschrift des AusschuBes der Ungar. Geologischen 

Gesellschaft vor, in welecher die Konstituierang der Höhlenforsehungskom- 

mission zur Kenntnis genommen und derselben für 1907 eine Unterstützung 

von 400 K bevwilligt wird, was zur freudigen Kenntnis dient. 

Betrefis der Aufnahme von Mitegliedern beschlo8 die Kommission fol- 

gendes: 1. Als Mitglied der Höhlenforschungskommission wird -jedermann 

aufgenommen, der an der wissenschaftlichen Erforschung der Höhlen teil- 

nehmen oder die Zwecke der Kommission auf andere Weise fördern will und 

seine diesbezügliche Absicht der Kommission anmeldet. 2. Die Mitglieder 

werden von der Höhlenforschungskommission, u. zw. mit absoluter Stimmen- 

mehrheit gewühlt. Jene sich meldenden, welche Mitglieder der Stammgesell- 

schaft sind, werden als ordentliche Mitglieder, solche die auBer dem 

Verbande der Ungar. Geologischen Gesellschaft stehen als externe Mit- 

glieder gewáhlt. Gewöhnliche und externe Mitglieder können der Kommission 

auch durch Berufung gewonnen werden. Personen, die sich um die Erforschung 

der Höhlen besondere Verdienste erworben haben, können von der Kommission 

als Ehrenmitglieder gewühlt werden. 

Die Höhlenforschungskommission beschlob ferner betreffs der Sitzungen 

folgendes: 1. Die Höhlenforschungskommission verhandelt ihre Angelegen- 

heiten in AusschuBsitzungen, welche vom November bis Mai wenigstens ein- 

mal monatlich vom Referenten einberufen werden. 2. AuBer den ordentlichen 

Sitzungen hült die Höhlenforsehungskommission volkstümliche Abende deren 

Vortráge mit Projektionsbildern illustrirt sind. 3. Kleinere wissenschaftliche 

Vortráge werden in den Fachsitzungen der Ungar. Geologischen Gesellschaft 

abgehalten. 

Im Anschlub an die eingehende Besprechung des Arbeitsprogramms 

für 1910 wurde folgendes beschlossen. Zur Zusammenstellung des biblio- 

graphischen Höhlenkataloges wird Prüsident Herr K. v. SIEGMETH und Herr 

H. Hoxusirzxr erbeten. 2. Mit der Auswahl einer Höhle in der Umgebung von 

Budapest für die sistematische Erforschung wird Vizeprásident Dr. K. JoRDÁN, 

K. Buprsszger und Dr. G. SrgömrL betraut. 3. Mit dem Beginnen der syste- 

matischen Grabungen in der Aggteleker Höhle wird Prásident K. v. SIEGMETH 

und Referent Dr. 0. Kapió betraut. 

Die Höhlenforscehungskommission beschliebt an die Ungarische (Geolo- 

gische Gesellschaft eine Zuschrift zu senden, mit der Bitte, ihr für ihre Mit- 
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teilungen eine bestündige Rubrik unter dem Titel seMitteilungen aus der 

Höhlenforschungskommission der Ungaarisehen Geologischen 

Gesellschaft, einzuráumen, 

Als ordentliches Mitglied wurde gewühlt Herr G. TéGLrás Studienober- 

direktor i. R.; als externe Mitglieder : Herr J. Gárrrx, Direktor an der höheren 

Handelssechule in Miskolc, Herr L. TaRsav, Obergespan des Komitates Borsod, 

Herr E GEpEos, Grobgrundbesitzer in Szín, Herr E. PonGgácz GrobBgrund- 
besitzer in Komjáthi, Frau Dr. 0. Kapió. 

Auszug aus dem dritten Protokoll der Höhlenforschungskommission der 

Ungarischen Geologischen Gesellschaft. 

Die Höhlenforschungskommission der Ungarischen (Geologischen (fesell- 

schaft hielt am 16. Mürz 1910 eine AusschuBsitzung aus deren Protokoll fol- 

gendes mitgeteilt wird. 

Vorsitzender:  K. Srizgmern; Referent: Dr. 0. Kaprió; anwesend: 

K. Buprsszgvr, B. FixGER, H. HoRkusrrzgy, Dr. K. JoRpáws, Fr. v. Pávax-VaJwa. 

T. PirrER, Dr. G. STRÖMPL, G. VARGHA. 

Vorsitzender eröffnet die Sitzung und ersucht die Herren H. HoRUsITzkx 

und Fr. v. Pávax-Vagsa zur Beglaubigung des Protokolls. 

Nach Beglaubigung des II. Protokolls besehlie8t die Kommission unter 

Führung des Herrn Dr. K. Jogpás zur Scholtzhöhle im Pálvölgy eine 

Exkursion zu arrangieren. 

Die Kommission genehmigt ein allgemeines Arbeitsprogramm, dessen 

Wortlaut der folgende ist: Um ihrer Aufgabe zu entsprechen, projektiert die 

Höhlenforschungskommission folgendes : 1. Sie verschafft sich Kenntnis von den 

Höhlen der Lünder der Ungarischen Krone und verfasst über dieselben eine Liste. 

2. Sie lüBt die Höhlen durch ihre Mitelieder oder Beauftragte besuchen, beschafft 

von denselben Photographien und Skizzen über ihre Lage und Ausdehnung. 

3. Sie lábt die Höhlen genau vermessen und verfertigt auf Grund der Ver- 
messungen Grundrisse und Profile. 4. Sie beobachtet die, in den Höhlen 

wahrnehmbaren physikalischen und chemischen Erscheinungen. 5. Sie erforscht 

die Fauna und Flora der Höhlen. 6. Sie stadiert das ÁuBere und den Innen- 

raum der Höhlen auch in geologiseher Beziehung. 7. Sie libt in denj Höhlen 

Grabungen vornehmen, u. zw. in erster Reihe Probegrabungen, dann aber 

systematische. 8. Sie lübt die bei den Grabungen zutage gelangten Objekte 

fachgemüb bearbeiten; hierunter sind vornehmlieh petrographische, paláonto- 

logische, anthropologische, zoologische, botanische und landwirtschaftliche Ob- 

jekte zu verstehen. 9. Die Resultate der Höhlenforschungen werden in vor- 

láufigen Berichten, kleineren Aufsützen und monographischen Beschreibungen 

publiziert. 10. Es wird dafür gesorgt werden, dab diese Arbeiten in entspre- 

chenden in- und auslündischen Zeitschriften publizirt werden. 11. Weéiters 

wird für die Aufbewahrung und Aufstellung der gesammelten und entsprechend 

práparierten Objekte in einer zentralen spelüologisehen Sammlung Sorge ge- 

tragen werden. 13. AuBer der za schaffenden zentralen Sammlung wird: die 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
tisztviselői 

az 1910—1912. évi időközben. 

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

Elnök (Prásident) : SCHAFARZIK FERENC dr. m. kir. bányatanácsos, a kir. Józset- 

műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 

lev. tagja. 

Másodelnök ( Vizeprásident): IGróir SzonxragH Tamás dr., királyi tanácsos és 
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Első titkár (I. Sekretár) : Papp KáRorv dr. m. kir. osztálygeológus. 
Másodtitkár (II. Sekretár) : VocL Vixrogk dr. m. kir. II. oszt. geológus 
Pénztáros (Kassier) : AscHER AwxTrar műegyetemi guzestor. 
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A választmány tagjai (AusschuBmitglieder) : 

I. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok : 

(In Budapest wohnhafte Ehrenmitgtieder.) 

. SEMSEI SEMSEY ANDoR dr. a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi 

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója. 

PUSZTASZENTGYÖRGYI és TETÉTLENI DaRánYI IGwác dr. v. b. t. t., nyug. 

m. kir. földmívelésügyi miniszter és országgyűlési képviselő. 

. SÁRVÁRI és FELSŐVIDÉKI gróf SZÉCHENYI BÉLA, v. b. t. t., főrendiházi tag, 

m. kir. koronaőr. 

. KocH AwraL dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára, 

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültágja. 

II. Választott tagok. 

(Gewiühlte Mitglieder.) 

. FRANZENAU ÁGosrowx dr., nemzeti múzeumi igazgatóőr, a M. T. Akadémia 

lev. tagja. 

HoRusirzgY HENRIK, m. kir. osztálygeológus. 

IrosvavY Lasos dr., m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, ország- 

gyűlési képviselő és a kir. Természettudományi Társulat főtitkára. 

4. KALECSINSZKY SÁNDOR dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja. 

KRENNER J. Sáxponk dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár 

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia r. tagja. 



6. Lóczi Lóczy Lasos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magy. kir. Földtani 

Intézet igazgatója, a M. T. Akadémia r. tagja. 
7. LŐRENTHEY IMRE dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. lev. tagja. 

8. Maukrrz Béna dr., tud.-egyetemi magántanár. 

9. Pánrx Mók dr., m. kir. főgeológus. 

10. Telegdi Rorn Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a III. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TRErrz PÉTER m. kir. főgeológus. 

12. Zimányi KÁRony dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

Szerkesztői üzenetek, 

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó $-án tartott 

ülésén kimondotta, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja. 

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány- 

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kivánságaikat munkájuk benyuj- 

tásakor velem közölni sziveskedjenek. 

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kivánságára készíttessek. 

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 

boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 

régi határozatai érvényesek. Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dol- 

gozatért 60 korona, ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű 
fordítást 50, s a német nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Minden zavar kikerülése 

céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéziratot, inint a fordítást pontos 

kelettel lássa el. 

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 

tiszta ív papirosra, 8 csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szives- 

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely; ez annyival 

is inkább ajánlatos, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer- 

kezeti javítást el nem fogadok. 

Kelt Budapesten, 1910 május hó 10-én. 
Papp Károly dr. 

elsőtitkár. 
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Két táblával és hat ábrával. 

Bevezető. 

A bányászkodás történetében nagyon gyakori eset az, hogy a kuta- 

tások közben egész másra bukkannak, mint amit kerestek. Ez történt 

a Mezőség szívében, Kissármáson is. Itt ugyanis a magyar kincstár 

kálisóra kutatott, s e helyett a fúró földigázra bukkant. 

A kissármási 302 méter mélységű fúrásból jelenleg olyan rengeteg 

erővel tör fel a földi gáz, hogy ehhez fogható gázkitörés sehol Huró- 

pában nincs, sőt még Északamerikában is csak néhány gázkút szárnyalja 

túl. Ez annál meglepőbb, mert a kissármási Bolygó-rét pocsolyáiban 

csak igen gyenge gázbuborékok mutatkoznak, úgy. hogy amikor ezeknek 

a nyomoknak az alapján a fúrás helyét kijelöltem, bányamérnök bará- 

taim a gázbuborékokra ügyet sem vetettek, s csak akkor kezdtek figyelni 

a gázra, amikor ez a 122 méter mélységben az első akadályt okozta. 

A kissármási kút tehát azzal a fontos tanulsággal szolgál a gya- 

korló geológusnak, hogy a természetnek a legcsekélyebb jelenségeit is 

igen ajánlatos megszívlelni. 

A mezőségi mély fúrások megindítása Lóczy LaJos dr. egyetemi 

tanár és MáÁLy SáwxpoR miniszteri tanácsos urak nevéhez fűződik. Lóczy 

tanár úr adta ugyanis azt az eszmét, hogy a kálisóra való kutatásokat 

az Erdélyrészi Medence közepén kell megkezdeni, s ezt a nagyszabású 

tervet, Mány SÁxpoR pénzügyminiszteri tanácsos úr javaslatára, a magyar 

kormány magáévá tette. Igaztalan volnék azonban, ha föl nem emlí- 

teném e helyütt CHorwoxky JExő dr. kolozsvári egyetemi tanár urat, aki 

az Erdélyi Hírlap 1906 november 10-iki számában közölt .Káli- 

sóbányák Erdélyben című tárcájával nagyban hozzájárult a 

fúrások megindításához. 

Közbevetőleg megemlítem, hogy 1906 július hó 12-én kelt szak- 

véleményemben, amelyet PazáR Isrvás közegészségügyi mérnök úrral 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 20 
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együttesen DaRÁNxyI IGNÁC dr. akkori m. k. földmívelésügyi miniszter 

úrhoz intéztem, Mezőszentmihálytelkén víznyerés céljából 800 méteres 

fúrást javasoltam. Amit azonban többszörös sürgetéssel! sem tudtam 

elérni, azt CHOLNOKY tanár úrnak 30 soros tárcája egy csapásra elérte : 

t. i. Erdély felé fordította a kormányférfiaknak, s többek között WEKERLE 
SÁNDOR dr., akkori pénzügyminiszter úrnak is a figyelmét. 

Az irányadó körök erre csakhamar Lóczy Lasos dr. egyetemi tanár 

urat kérik fel szakértőül a fúrások megkezdéséhez, s Lóczy tanár 1907 

április hó 30-án Popovics SÁNDpoR dr. akkori pénzügyi államtitkárnak 

terjedelmes javaslatot nyújt be. Ebben a javaslatban kifejti, hogy az 

1900. év óta történt sósvizelemzések, amiket Mány SáNnpoR miniszteri 

tanácsos megbízásából Kargcsixszky SÁNDOR, a m. k. földtani intézet 

fővegyésze végzett, megerősítik azt a régi nézetét, hogy hazánkban az 

Erdélyrészi Harmadkori Medence kínálkozik legalkalmasabb területnek 

a kálisókutatásokra. Mert a Medence rétegei, a közéjük települt hatalmas 

sótestekkel és gipszlencsékkel, típusát adják egy elpárolgó vízteknőnek. 

A Medence kerületén végighúzódó sótestek, valamint a sűrűn mutat- 

kozó sósvizek a lehető legszebb reményt nyujtják a fúrásokra. Ezek a 

fúrások azonban ne a medence peremén, hanem annak közepe felé tör- 

ténjenek. Ezt a javaslatot a pénzügyminisztérium felkarolta, s egyúttal 

Loczy tanár urat fel is kérte a fúrások helyének a kijelölésére. Az 1907. év 

tavaszán Lóczy tanár, CHOLNOKY JEnő és Szápeczky Gyura kolozsvári 

egyetemi tanárok társaságában Erdélyt végigutazván, az első fúrást a 

Mezőségen, Budatelke és Nagysármás között ajánlotta. A részletek meg- 

állapítása végett azután Lóczy tanár úr javaslatára MÁLY SÁNDOR pénz- 

ügyminiszteri tanácsos úr, a bányászati ügyosztály főnöke engemet 

küldött ki, mellém osztván segédkezésül Bőnm FrRExc bányamérnök és 

Bupav ERwxő kohómérnök-vegyész urakat. Fiatal barátaimmal ezekután 

1907 július hó 16-ától október hó 16-ig az Erdélyrészi Medencének 

északi felét részletesen bejárva, ezen területnek összes sótesteit és sós- 

forrásait végigvizsgáltam. Utazásom befejeztével Lóczy tanár úrral egyet- 

értőleg, az I. számú fúrás helyét Nagysármáson jelöltem ki. Majd az I. 

számú fúrás elszerencsétlenedésével, 1908 július hó 8-án a II. számú 

fúrást a szomszédos Kissármás határában, a BÁRÓ BÁNrrYv-féle sósfürdő 

közelében, a Bolygó-rét szélén ajánlottam. Ez a II. számú fúrás az, 

amely a földi gázt szolgáltatja. 

Ezenkívül a mult év nyarán még egy harmadik fúrást is kezdtek, 

amelynek helyét Lóczy LaJos egyetemi tanár, a m. kir. földtani intézet 

igazgatójának útmutatásai alapján Bőnm FERExc m. kir. bányamérnök, 

1 PaPP KÁROLY— PAZÁR ISTVÁN: A Mezőség vízhiányának orvoslása. A Bányá- 

szati és Kohászati Lapok, 1907. évi 19. számában, 10 ábrával és 1 szelvénynyel. 
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a kálisókutató kirendeltség vezetője jelölte ki, az első fúrás közelében 

Nagysármáson. 

Ezeknek előrebocsátásával tekintsünk szét Sármás környékén. 

Sármás ! vidékének arculata. 

A Szamos és a Maros között elterülő Mezőség hullámos fensik, 

amelyet szakadékos völgyek szelnek keresztül-kasul. Ennek a sajátságos 

területnek dombjai össze-vissza kuszáltak, úgy hogy elrendeződésükben 

földrajzilag alig lehet valaminő rendszert látnunk. 

Fővölgyeinek irányában azonban már bizonyos szabályosságot veszünk 

észre, amennyiben a fővölgyek a Marosnak Szászrégen és Marosvásár- 

hely közötti szakaszával egyközösen ÉKÉ-ról DNyD-felé húzódnak. 

Ugyanebben az irányban folydogál Budatelke felől a Sármási patak is, 

amely azonban épen Kissármás és Nagysármás között a vázolt irányból 

kissé kizökken és határozott DNy-i irányt mutat. Sajátságos, hogy a 

tektonikai irányok épen merőlegesek a völgyek húzódására, mert úgy 

Sármáson, mint a környékén a lankás boltozatok tengelyvonalai, vala- 

mint a törési vonalak ÉNy-ról DK-felé irányulnak. 

A Mezőség legalacsonyabb fekvésű völgyszalagjai is fölül vannak 

a 300 méter tengerfölötti magasságon, míg dombjai több helyütt meg- 

közelítik az 500 métert. Sőt a Maros és a Szamos viízválasztóján, Buda- 

telke mellett a szarmatakorú gömbös homokkövek egy helyütt 542 m. 

abszolut magasságra emelkednek. Sármás vidékén is tetemes magasla- 

tokat látunk, így Kissármás és Túson között a szarmatakorú homokkő 

506 m. magasságot mutat. A Sármási völgy talpa a 320 m. fölött van. 

A völgyek fenekén sorakoznak a fúrások. A fővölgyben fekvő I. számú 

fúrás tengerfölötti magassága 320 méter, a II. számú kissármási fúrásé 

325 méter és az északnyugati mellékárokban lévő III. számú fúrás 

körülbelül 330 m. tengerfölötti magasságban van. 

Ilymódon Sármás határában az 506 méter magas Tigla Morutuluj 

tetőtől lefelé a fúrások helyéig, a 320 méter tengerfölötti magasságban 

fekvő völgytalpig, vagyis több mint 180 méter magassági különbségben 

a rétegeket maga a természet tárta föl. Ha a Nagysármás és Kissármás 

1 Nagysármás határának legnagyobb része telepítvényesek birtoka. 

Gróf BETHLEN ANDRÁS volt földmívelésügyi miniszter ugyanis 1894-ben a 

régi UzpIi-féle birtokból 4268 katasztrális holdat vásárolt Nagysármáson telepítési 

célokra. A telepesek Hódmezővásárhely és Veszprém vídékéről való színtiszta magya- 

rok, akik azonban sajnos olyan lovagiasak, hogy a bennszülöttek kedvéért a me- 

zőségi vásárokon már oláhul beszélnek. 

Kissármáson legnagyobb birtokos BÁRÓ BÁNFFY DEzső nyug. m. kir. miniszter- 

elnök, akinek itt 1990 katasztrális hold földje van. 

90 
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déli oldalán húzódó kelet-nyugati irányú gerincre fölhágunk, rögtön 

szemünkbe ötlik, hogy míg az északi oldalon szakadékos palák vannak, 

addig a déli oldalt diluviális sárga agyag borítja. A délfelé húzódó 

horpadást tehát vastag agyagtakaró töltötte ki, amelynek vastagsága a 

tanyai kutak tanúsága szerint 6—15 méter között váltakozik. A sárga 

földben helyenkint jókora mészkonkréciók is akadnak. Az északi oldalon 

hiányzik ez az általános diluviális takaró, s csak itt-ott látunk csekély 

terjedelmű sárga földet. Ha most már ezt a sárga földet figyelmen kívül 

hagyjuk, úgy felülről lefelé a következő rétegsorozatot látjuk. Az 506 

méteres magaslaton sárgásszürke színű homokkő van előttünk, csaknem 

vízszintes rétegekben. Alatta a 439 méteres gerincen csillámos sárgás- 

szürke laza homokkő látszik, az útbevágáson 2" DK-dülésű rétegekben. 

A Sármás felé tekintő szakadékok pedig szürke színű csillámos homok- 

követ tárnak fel 37" DK-dülésű padokban. Ezt a homokkőcsoportot én 

még a szarmata emeletbe sorozom. Ez a képződmény körülbelül Nagy- 

sármás falu felső széléig a 380 méter tengerfölötti színtig tart. 

Csak a falu felső szélén kezdődő palákat tartom a KocH ANTAL 

tanár úrtól felsőmediterrán emeletbe sorozott mező- 

ségi paláknak. 

Ezek a szürkés pala-rétegek a nagysármási temető alatt, a 361 m. 

domb tövén, a közbetelepült vékony dacittufa paddal együtt, 6"7-os dél- 

nyugati dülést mutatnak. Ugyanezek a szürkés palák 4 kilométernyire 

kelet felé, a kissármási Bolygó-rét keleti dombjain ellentétes, neveze- 

tesen 5—6? északkeletészaki dűlésben látszanak. 

Ezek szerint itt vagy antiklinálét vagy vetődést kell keresnünk, 

amelynek a tengelye ÉNy-ról DK-felé halad. Ebbe az irányba esik az 

a két mellékárok, amely a Bolygóréttől egyrészt ÉNY s másrészt DK-felé 

kiágazik. 
A délkeletről idehúzódó árokban, valamint magán a Bolygóréten 

is számos pocsolya van, amelyekből gyöngén bugyborékoló földi gáz 

áramlik ki. Azonkívül a rét közepén van BÁRÓ BánFrrY DEzső őexcellen- 

ciájának egy kis sósfürdője, amelynek a képét a 11. ábrán be is mutatom. 

Ezeknek a pocsolyáknak a vizében KALECSINSZKY SÁNDOR dr. m. k. 

fővegyész, illetőleg Bupay ERwxő m. k. fémkohómérnök urak a következő 

mennyiségű konyhasót és kálisót konstatálták : 
Fajsúly Na Cl K Cl 

I. BÁRó BáÁNnrrYv-féle Sósfürdő sereg ad FIGOZIKESOBONÁSMONL354 
la) a c nyilt Sóstó vara s uhoob ÜBBOOROKATA 

ETTS tet a mocsgázas Ferdő.. .... 17004 05876 — 0-050- 

Az 1908 július hó 8-án kelt jelentésemben ráutaltam arra, hogy 

a Bolygórét folytatásában úgy északnyugat, mint délkelet felé több 
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helyütt mutatkozik sósforrás. Így északnyugaton Pusztakamarás hatá- 

rában, délkeleten a Hodálya nevű völgyben, a BÁRó BáNnrrYv-féle tanya 

egyik kútjában, majd innét 7 kilométerrel távolabb Meződomb és Mező- 

szentgyörgy községekben vannak  keserűsós és konyhasós források. 

A mezőszentgyörgyi sósvíznek fajsúlya KALECSINSZEY SÁNDOR dr. vize- 

gálatai szerint 17033; Na Cl tartalma 503490, és KCI tartalma 01419. 

Sajnos, hogy KALECSINSZKY és BupaY urak a sósvizek Mg tartalmát nem 

vizsgálták. A Pusztakamarás, Kissármás, Meződomb és Mezőszentgyörgy 

községek között húzódó ÉNy—DK-i vonulat valószínűleg antiklinálét 
vagy törésvonalat jelez, amelynek mentén sósvizek mutatkoznak. 

- 17! 

y ul 

; 

] 
; dt 

11. ábra. A báró BÁNFrFY-féle sósfürdő a kissármási Bolygóréten, 1907 szept. 9-én. 

Későbben ugyanennek a vonulatnak délkeleti folytatásában dr. NAGY- 

súRI BöckH Hucó selmecbányai főiskolai tanár úr földigázt talált. 

Ugyanis a nevezett tanár úr 1909 november havában a gázkút tartós- 

ságának megvizsgálása céljából Sármáson járva, a környéket is áttanul- 

mányozta és amiként levelében írja, Mezősámsondon a községtől 

ÉNy-ra, épen az antiklinálé folytatásában  gázkiömlésts, 
fedezett föl. Azonban ez az ÉNy—DK-irányú antiklinálé, amely Kis- 

sármástól Mezősámsondig zavartalanul nyomozható, Nagysármástól észak- 

nyugat felé már erősen meg van zavarodva. Így a III. számú fúrás 

közelében már 67" DK-i dülést találunk. 

Ami a kissármási mocsárgázas tócsákat illeti, ezekről 1907 szep- 
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tember hó 9-én jegyzőkönyvembe a következő sorokat írtam : v Kissármás 

határában a vasúti vonal déli oldalán, BáRó BÁNFrrY Dezső fürdőjében, 

amely fabódéval van födve, a 2 m. hosszú és 1 m. széles tükörben 

2-4 m. mély, 5 Baume-fokos kesernyés sósvizet mértem, amelynek hő- 

mérséklete déli 12 órakor 18 C" volt. A vízből időközönkint bugyborékoló 

mocsárgáz tör elő. Mellette 6 m. átmérőjű nyilt gödör van. A gödör 

partján fehér színű sókivirágzás látszik. Az érdekes helyet, a vízmérés 

közben, lefotografáltam. Ettől nyugat felé 250 méternyire a vasút északi 

oldalán, a tanya mellett deszkakerítéses tó van. A felszín alatt 2 méter- 

nyire van a gödör viíztükre, amelyből erősen bugyborékol ki a mocsár- 

gáz. A gödör vize állítólag egykor szintén sósízű volt, jelenleg nagyon 

kevés só van benne. Hőmérséklete 19 C". A hajdúház és a vasút között 

egy nyilt gödörben szinte 2 m. mélyen van a víztükre a felszín alatt, s 

az 1710 méter mély, 15 C"-os vízből erős, kénhidrogénes szagú mocsár- 

gáz áramlik ki. Bunav barátunk a gáz gyujtogatásában élénk örömét 

találta. i 

Ennyi volt mindössze az, ami a nagyszerű gázkitörést sejtette a 

kissármási Bolygóréten. Az 1908. évi jegyzőkönyvemben a fúrópont 

kijelölésére nézve a következő sorokat találom: cA kissármári sósrét 

igen alkalmas helynek mutatkozik a II. számú fúrás telepítésére. Leg- 

ideálisabb hely lenne a BÁRÓ BáwrFrYv-féle, deszkabódés sósfürdő a fúrásra ; 

azonban ez a pont vizállásos rét közepén, ingoványos tófenéken van, 

ahova a fúrógépet szállítani igen bajos lenne. Ezért is a nyugatra eső, 

kissé emelkedettebb helyen levő kaszáló alkalmasabb helyül kínálkozik 

a fúrásra. Ezek alapján elsősorban BáRó BÁNFFY DEzső kaszálóján, 

másodsorban pedig VESZPRÉMY ANTAL nagysármási főszolgabíró lucernás 

térségén ajánlom a fúrást.) 

Mielőtt a kissármási fúrásnak leírására térnék át, az időrend 

szempontjából célszerűbbnek látom a nagysármási I. sz. fúrás eredmé- 

nyeinek rövid ismertetését. 

Az I. számú fúrás Nagysármáson. 

A fúrás a nagysármási vásártér szélében, a régi téglavető tövén van, a 

vasúti töltéstől 60 méternyire, körülbelül 320 méter tengerfölötti magasságban. 

A fúrást a m. kir. pénzügyminisztérium megbízásából THumaNwx HENRIK hallei 

mélyfúróvállalkozó cég végezte, THUMANN JÁNOS és NEUMAYR JÁNOS gépészmérnökök 

vezetésével, míg az állam részéről a fúrást Bönm FEREwxc m. kir. bányasegéd- 

mérnök úr ellenőrizte. 

Bónm FFrRExc barátom a fúrást állandóan figyelte, s erről a legponto- 

sabb jelentéseket küldte úgy a m. kir. pénzügyminiszteriumnak, mint a föld- 

tani intézetnek. A furópróbákból több teljes sorozatot állított össze, s az itt-ott 
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mutatkozó kövületeket a leggondosabban gyűjtötte. Bátran kimondhatom, hogy 

Magyarországon ez az első olyan fúrás, amelynek minden mozzanatáról olyan 

napló van vezetve, ami minden tekintetben kielégíti nemcsak a műszaki, de 
a geológiai igényeket is. 

A fúrást 1908 februárius hó 6-án délután 2 órakor kezdték meg és 

19085 október hó 8-án d. e. 10 órakor hagyták abba 627 méter mélységben. 

A fúrás módszere: szabadesési készülékhez kapcsolt véső, vízöblítéssel; a 

nagyobb mélységben csaknem állandóan magfúrással. A fúrást 370 milliméter 

élhosszaságú vésővel, 400 milliméteres csövezéssel kezdték és 62 milliméteres 

gyémántkoronával végezték. Eredményeinek, s próbáinak tudományos feldolgo- 

zása külön tanulmányt igényel, e helyütt inkább csak vázolom a fúrás szelvé- 

nyét és tanulságait, Bőgm FERExc barátom jelentései alapján. 

Alluvium. Az egykori tófenéknek megfelelően, a felső négy méterben 

feketés színű, lápos, agyag van. Diluvium. A négy méteres mélységben 

sárga meszes, homokos agyag következik, amely TRErrz PÉTER főgeológus úr 

szerint vályognak minősíthető. Ebben az átmosott sárga agyagban kvarc, 

földpát, mész, s epidot szemek mutatkoznak, legömbölyödve, amiből távolról 

való odahurcoltatást sejthetünk. Ezenkívül biotit pikkelyek és rutil tűk is mu- 

tatkoznak benne a mikroszkóp alatt. Feltünő azonban, hogy semmiféle nehéz 

ásvány: amtiból, magnetit vagy zirkon nincs a talajlisztben, ami pedig a ma- 

gyarországi löszfélékben elég gyakori. 

Felső mediterrán emelet. A nyolcadfélméteres mélységben kez- 

dődnek a mezőségi rétegek, amelyeket a levelesen elváló szürke agyagmárgák 

jellemeznek. A méterről méterre vett próbák ép oly egyhangúan ismétlődnek, 

akárcsak a Mezőség szakadékos falaiban: szürke, csillámos homokos 

agyagmárga jelzések láthatók leginkább a hosszú lajstromban. A 34—55 

méter között azonban szürke, csillámos márgás kvarchomokkövek jelentkez- 

nek, mákszemnyi kvarcokkal. Ezeknek a rétegeknek a kötőanyaga a mész; 

sok kalcit és földpát látszik a mikroszkóp alatt bennük, főként plagioklasz, 

mikroklin és ortoklasz, azonkívül kevés magnetit, muszkovitcsillámpikkelyek 

és a biotit apró táblái. A 60 méter mélységben szürke, finomszemű homokos 

márga jelentkezett, amelynek kvarcszemecskéi 0706—0-15 milliméter nagysá- 

gúak; azonkívül magnetit, kalcit szemek, földpát, itt-ott turmalin és biotit 

színehagyott tábla töredékei. A 70 métertől kezdve ismét a szürkeszínű, finom- 

szemű agyagmárgák uralkodnak. A 133 méterből Bönm FERExc barátom magot 

fúratott, s a 8 em átmérőjű csapon világosan láthatjuk a rétegződést és pedig 

59-os dűlésben. A finoman csillámos, szürke színű szivós agyagmárgában igen 

apró homokszemek, kalcitos és agyagos alkotórészek, kevés kvarc és földpát- 

szemek látszanak. A 174 méter mélységből kikerült mag szürke márgalevele- 

ket láttat, 87 dűlésben. A 179—182 m között finom szemű homokkő mutat- 

kozott, 2/2 milliméter nagyságú kvarc és földpátszemekkel, továbbá muszkovit 

pikkelyekkel és turmalintöredékekkel. Ebből a homokkőből csaknem 290 sótar- 

talmú víz fakadt, amely a furótorony padozata fölé 65 cm magasra ugrott fel, 

mennyiségét Bőnm barátom percenkint 3-25 liternek mérte. A sós vízben 

Bupax barátom főkép nátriumkloridot, káliumkloridot, kénsavas kalciumot és 

79 - 
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kénsavas magnéziumot mutatott ki. Az alább mellékelt táblázatban, amelyet 

Bupax Ernő úr készített, ennek a víznek két elemzését is közlöm az I és II. 

rovatban és pedig öblítő vízzel kevert és tisztább állapotában. A 182 méter 

mélységtől kezdve lefelé ismét szürkés szivós agyagmárga következik, amely a 

215 méterből furt magon 1097 dűlést, és a 245 méterben 15? dűlést mutat. 

Ugy ezek a magok, mint a vésőhöz tapadt kékesszürke leveles márgák sósízűek. 

A 281 méterben Bönm barátom sztratométerrel 3, azaz ÉK-felé irányuló dű- 

lést mért, amiként azonban később kitünt, a mérés nem volt helyes, mert 

ezek a 189 hajlású rétegek épen fordítva DNy-felé dűlnek. A geotermométer 

1908 március hó 15-ének reggeli 8 órájától márc. hó 16 reggeli 8 órájáig 

lebocsátva, 300 méter mélységben 17-79 C" hőfokot mutatott. A 320—321 m-ből 

kikerült mag kékesszürke, finomszemű csillámos agyagmárga, amelynek lapjait 

229 dűlésben látjuk. A 380 m mélységben a geotermométer 20-2 C9-ot muta- 

tott. A 393 m-ből kikerült mag 259 dűlést láttat, míg a 438-15—438-69 m-ből 

fúrt 12 em átmérőjű mag már 39" dűlést mutat. Érdekes, hogy a 46179—463-2 

méterből való 8 em átmérőjű mag már ismét valamivel lankásabb településre 

utal, mert szürke csillámos márgás leveleinek dűlése csak 3297. Sőt még a 

483-55—485"10 m-ből való mag sem éri el az előbbi nagy dűlést, mert csak 

379-ot mutat. Ime milyen zavargások vannak a mélységben is! Ebből a mély- 

ségből került elő az első meghatározható kövület, amelyet Bönm FEREwc éles 

szeme megmentett a tudománynak. Nevezetesen a 482 m-ből való szürke glo- 

bigerinás agyagmárgában egy 8 mm hosszaságú Mactra triangula REx. héja 
látszik. 

A 460 és 470 m között mutatkozó vékony márgás homokrétegekből 

ismét sósvíz fakadt, amely a csőnek a padozat fölött 145 m-nyi magasan 

fekvő nyilásán át kifolyt; mennyisége percenkint 1-4 liter, s hőfoka 13 C"9 

volt. Elemzését tisztátalan és tisztább állapotában a mellékelt táblázat II, 

IV. és V. rovatában közlöm ; sótartalma 790-ra rugott. Nevezetes, hogy a szó- 

banlevő fúrásban itt mutatkozott először a földigáz, amiként ezt Bögm FERENc 

úr 1908 jul. 13-án a következőkép jelenti: cA 460—470 m között fekvő homo- 

kos rétegekből 6 B. fokos sósvíz szökött fel, erős gázömlés kiséretében. A ki- 

ömlő gáz szagtalan, mennyisége percenkint 0-8 liter volt, és meggyújtva sárga 

lánggal égett." A 487 méter mélységben 1908 május hó 13-án a véső oly sze- 

rencsétlenül szorult be a fúrólyuk fenekén, hogy e miatt a fúrás csaknem két 

hónapig szünetelt, s ez alatt az idő alatt végezte Bönm FEREwxc a kiömlő sós- 

vizen vizsgálatait. Végre julius hó 3-án ismét megkezdték a fúrást és pedig 

a bennszorult véső mellett 87 milliméteres magfúróval, a függélyestől csekély 

mérvben eltérő iránynyal. Az ily módon kikerült magok általában finom leve- 

les, csillámos szürke agyagos márgákat mutatnak, közben 3—6 cm-es sötétebb 

bitumenes rétegecskékkel, s szenes növényi maradványokkal. A fönt említett 

rétegzavarodás is normálisabb haladást mutat, amennyiben a rétegek 490 m 

körül ismét visszatérnek a 409-os dűlésbe, illetőleg alább fokozatosan ferdéb- 

ben dűlnek. Az 512 m-beli kvarchomokos agyagmárgából Buliminus Buchiana 

dORB került elő, amely alig fél milliméteres hoszságú foraminiferát Börgm 

úr vett észre, és SCHRÉTER ZOLTÁN dr. úr határozott meg. Az 51390 m-ben 
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vékony anhidrit-réteg jelentkezik, majd 514 méterben rendkívül laza kvarcos 

homokkő, sok szenesedett növénynyel, amelyben az elferdített fúró is olyan 

gyorsan sülyedt, hogy kezdetben már sóra gondoltak. Az 520 métertől lefelé 

ez a laza homokkő uralkodik, több víztartó réteggel. Az 542 m 6 mélység- 

ből való magban két centiméteres fehérszínű tufásréteget talál- 

tam, amelyben fekete biotit pikkelyek is látszanak. Az 543 méterből 

egy 5 milliméteres csiga kőbelet s az 544"70—544-80 m-ből származó magban 

10 milliméteres kagylóhéjat nyertünk, amely Laucina ef. Pujardini DEsH-nek 

bizonyult. 

12. ábra. Az I. számú fúrás Nagysármáson, a vasúti állomás mellett. A kép 1908 

június hó 26-án készült, amikor 487 m. mélységben a véső bennszorulva volt. 

Szeptember hó első felében már harmadszor ferdítették el a fúrólyukat 

és a 87 mm átmérőjű gyémánt koronával 550 méterig sikerült lefúrni. Itt 

azután az utolsó 83 mm-es csövezetet beépítve, a legvékonyabb 62 mm-es gyé- 

mántkoronával folytatták a fúrást. Lejebb is homokkövek következtek, azon- 

ban mégsem azok a laza homokkövek, amelyek 520—567 között 

uralkodtak, hanem apró szemű márgás homokkövek ; az 578 és 579 méter 

között vékony gipszrétegecskével, és egy 2 cm-es fehéres, biotit-tufa lemezzel, 

s ez alatt közvetetlenül apró molluszkumok töredékeivel és globigerinákkal. Az 

570—580 m körüli márgás homokkövekből percenkint 1-26 liter 9 BAuME fokos, 

13 C" sós víz szállott föl, amely átlátszó kékeszöld színű volt, s zöldes csapa- 

dékot rakott le. Elemzését a mellékelt táblázat VII. és VILI. rovatában köz- 
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löm. A sós vízzel együtt szagtalan, égő gáz is ömlött. Az 581 m-től 583 m-ig 

tartó finom leveles szürke palás agyagmárga sok apró kövület töredéket s egy 

vékony gipszréteget tartalmaz; az 583—618 m között szürke palás csillámos 

agyagmárga, szenes növényi maradványokkal, s apró csiga és kagyló töredé- 

kekkel; a 618 méterben vékony agyagos gipsz és a 618-—-627 m között szürke 

csillámos palás agyagmárga uralkodik, vékony homokkőpadocskákkal és itt-ott 

szenes növényi maradványokkal. A rétegek dűlése ezen a tájon állandóan 

45" volt. 

Az omlékony homokos rétegeknek nagy nyomása miatt ebben a mély- 

ségben minden kisérletezés hiába volt, s így 1908 október hó 8-án d. e. 

10 órakor a fúrást 627 méterben beszüntették. Közvetlenül a fúrás beszünte- 

tése után Bőnm úr megmérte a kifolyó sós vizet, amelyet percenkint 6-6 liter- 

nek talált; míg hőmérséklete 14-6 C"9, és fajsúlya 9-5 Baume fokot mutatott. 

Megjegyzem, hogy a csövezés mélysége ekkor 576-4 m volt, tehát az utolsó 

izben észlelt felszökő sós víz az 576-- 627 m közti mélységnek több homo- 

kos rétegéből is származhatott. 

Végül ide iktatom még Bönm FERExc úrnak a következő érdekes ada- 

tait: az agyagmárga fajsúlya 281 m-ben 2:31; 320 m-ben 2-:34; 350 m-ben 

215; 438 m-ben 237; 484 m-ben 2:50; 530 m-ben 2:27; 600 méter mély- 

ségben 2-42. A geotermométerrel végzett mérések szerint az uralkodó hőmér- 

séklet 300 m mélységben 179 C"; 350 m-ben 17:5 C" ; 380 m-ben 202 C" ; 

és 500 m-ben 22:35 C". A sztratométert sajnos a kényes fúrás miatt csak 
egyszer használhatta ; 281 m-ben 3k felé 189 dűlést mért ; azonban az irány 

megbízhatatlan ; sőt valószinű, hogy a dűlés épen fordított, azaz DNy-i. 

Ezekután áttérhetnénk a II. számú fúrás ismertetésére. Minthogy azon- 

ban az I. számú fúráséhoz rendkívül hásonló viszonyok mutatkoznak a III számú 

fúrásban, azért az időrendi sorrendtől eltérően, előbb a III. számú fúrást 

vázolom. 

A III. számú fúrás Nagysármás határában. 

Lóczy Lasos dr. egyetemi tanár s földtani intézeti igazgató úr aján- 

latára, a II. számú gázkút befejezésével, a m. k. pénzügyminisztérium akként 

határozott, hogy a kálisót kutató III. számú mélyfúrás ismét Nagysármás hatá- 

rában mélyesztessék. A fúrópont Nagysármás vasúti állomásától, vagy mondjuk 

az I. számú fúrástól északnyugati irányban 2 km-nyi távolságban van, a tele- 
pes község legelőjéhez vezető völgy elágazásán, körülbelül 330 m. t. f. magas- 

ságban. A fúrótér környékén erősen sós-salétromos kivirágzás mutatkozik. 

A fúrást 1909 június hó 22-én kezdték, több mint félméteres: 508 milliméter 

külső átmérőjű csővel biztosítva azt. A feltárt rétegsorozat 0 m-től 0-4 m-ig 

sötétbarna réti föld, amely higított sósavval pezseg ; 0-4—4-50 m között sárga 

agyagos aprószemű homok. Ez alatt kékesszürke palás agyagmárga. A 49:70— 

5240 m között nyert próbamag szürke, csillámos porhanyós homokkő, majd 

néhány cm palás agyagmárga apró szenesedett növényi maradványokkal, 56 em 

vastagságú szürke palás agyagmárga, helyenkint fényesre csiszolt, sima csú- 

fels 

d. GA 

szad 
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szási lapokkal, s ez alatt 80 cm vastagságú szürke palás agyagmárga, 

sima csúszási lapokkal áthatolva, erősen összegyürt állapotban. Ebben a 

magban a rétegek dűlése 60—9097 között váltakozik, s így az 52 méter 

mélység körül erős gyűrődést kell sejtenünk. A 95 és 102 méter mélység kö- 

zött vékony agyagos anhidrit rétegecskék mutatkoztak, s a 100-20— 102 

méter közül kihozott mag már ismét csak 59 dűlést mutat. Mellékesen 

megemlítem, hogy az 51-10 és 94-80 méter mélység között 458 milliméter 

s a 94-80—142-20 m. között 400 milliméteres külső átmérőjű csővel biztosí- 

tották a fúrólyukat, s ez alatt 370 milliméteres csővel haladtak lefelé. A ren- 

desen alkalmazott gyors ütésű véső helyett 150 méter körül már a szabad- 

esési készülékkel működő vésőt is használatba vették. Az agyagmárga szivós 

és duzzadó tulajdonsága miatt csak lassan haladt a fúrás, minthogy a beépí- 

tett csőrakatok minduntalan bennszorultak. A 100 m mélységtől lefelé agyag- 

márga következett anhidrit és tufadarabokkal, a 143—149 m között kékes- 

szürke palás agyagmárga, homokos betelepülésekkel. A 150—151-20 m-ből 

nyert mag apró csillámos, tömött kemény, szürke agyagmárga, amely híg só- 

savval erősen pezseg. Hz alatt szintén agyagmárga következett, aprószemű 

homokkő padocskákkal. A 200—201:60 m-ből vett magfúrás igen apró csillá- 

mos szürke palás agyagmárgát mutat, amelyen BögHM FREExc úr sztratométer- 

rel 13h azaz DNyD-felé irányuló 14—167? dűlést mért. Ebből valószínű, hogy 

az I. számú fúrás rétegzése is DNy-felé irányul. Nevezetes azonban, hogy míg 

az I. sz. fúrásban már 180 méterből fakadt felszökő híg sósvíz, addig a 

ILL. számú fúrásban víz nem mutatkozott. A 215 és 232 m mélységekben a 

fúrórudazat törése és egyéb akadályok zavarták a munkálatokat. A feltünő 

sok üzemi baleset oka — a miként később kiderült — az volt, hogy a 263 m 

mélységig beépített 360 mm-es csövezet elgörbült a fúrólyukban. A 236—265 

méter között apró csillámos szürke agyagmárga uralkodott, s közben ugyan- 

csak ezt tárta fel a 2545—255-5 m-ből nyert mag is, amely 109? dűlést muta- 

tott. A 265—304 m között az agyagmárga már aprószemű vékony homok- 

kőrétegeket is tartalmazott. A 304—347 m között a rétegsorozat anyaga szürke 

palás agyagmárga, apró muszkovitos rétegecskékkel. A rétegek dűlése 320 

méterben 209, ami feltünően egyezik az I. számú fúrás 320—321 méterből 

kikerült márgájának 229-os dűlésével. A 340-5 méter mélységben beszorult 

320 mm-es fúrócső leszorítása lehetetlenné válván, 61 méteres csövezés nél- 

küli előfúrás után beépítették a 279 mm-es csövet, de a 3985 méterben ez is 

beszorult, úgy hogy a laza szövetű porhanyó homokkővel váltakozó agyag- 

márgába kénytelenek voltak a 241 mm-es csövezetet beépíteni, s: azt nehogy 

ismét idő előtt beszoruljon, hidraulikus sajtóval naponkint többször megmoz- 

gatták. A homokos rétegek olyan erősen koptatták a vésőt, hogy egy izben 

9 órán át 4 méterrel előhaladott fúrás alatt a véső éle 8 milliméterrel rövi- 

dült meg. A rétegsorozat 347—349 mó 6 között szürke palás agyaginárga, 

349—378 m között vékony homokkő padok mutatkoztak szenesedett növényi 

maradványokkal, 378—437 m között szürke palás agyagmárga. vastag homokkő 

padokkal, itt-ott szenes maradványokkal. Bönm FERExc úr a sztratométerrel 

349 m-nyi mélységben 16—19? dűlést mért, amely 13h 5" felé, azaz DNyD-felé 
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dűlt. Ugyancsak Bőgm FEREsxc úr 1910 jan. 9-én geotermométerrel a fúrólyuk 

414 m mélységben 20-2 C? hőmérsékletet mért. A 449:5—450-1 mélységben 

Bönm úr 187 dűlést konstatált 115 felé irányban. Innét a 465 m mélységig 
szürke palás agyagmárgák váltakoztak aprószemű homokrétegekkel, helyenkint 

sok szenes maradványnyal. Az I. sz. fúrás leírásában említettem, hogy itt a 

földi gázt Bőnm úr először a 460—470 m között észlelte, s nevezetes, hogy 
a szóbanforgó III. számú fúrásban is a 460 m-ben levő homokos rétegekben 
mutatkozott először a földi gáz, amelynek nyomása azonban oly csekély volt, 

hogy üzemközben az öblítő víz teljesen lefojtotta, s BőuHm úr csak a csövezet 

szakadás miatt támadt szünet közben figyelhette azt meg. A 465—489 méter 

között szürke palás agyagmárga a főközet, aprószemű homokrétegekkel, ame- 

lyekből csekély mennyiségű égőgáz ömlött ki. A vésőbeleszorulás a 48995 m 

mélységben sajnos olyan végzetessé vált, hogy a III. számú fúrást a folyó év 

április hó 1-én beszüntették. De Lóczy tanár úr kivánságára jelenleg a II 

számú fúrás mellett, ettől délfelé 15 méternyi távolságban, ismét egy új lyukat 

fúrat a kincstár, amelyet IIIa) számmal jelölnek. 

Fúrótechnikai szempontból igen érdekes az a kisérlet, amelylyel a fúró- 

lyuknak a függélyes iránytól való eltérését megállapították. Bönm FERENC 

leírása szerint az eltérést 165 milliméteres csövekből összerakott 50 méter 

hosszú csőrakattal határozták meg, amelynek közepére volt szerelve a 40 cm 

hosszú szelence, amelyben a súlyos függélyző vas lógott. A szerkezet felülről 

bedobott vasrudacska ütésére ejtette le a függő vasat, amelynek az aljába szerelt 

tű az alul levő ólom lemezen nyomot hagyott. A tűszúrásnak az ólomtárcsa 

középpontjától való távolsága mutatta a 40 cm hosszú szelence elhajlását a 
függélyestől, s ebből megállapították az 50 m hosszú csőrakat elhajlását. 

Sajnos, hogy az elhajlás irányát a szerkezet nem mutatta. A mérések ered- 
ménye ez volt: 0—50 mi között az eltérés 0-90 m; az 50—100 m között 

92-31 m : 100—200 m között 12-67 m ; 200—300 m között 16-25 m ; 300-——400 

méter között 16-20 m, s 400— 500 m között 810 m. Ha ezek az eltérések egy 

irányban lettek volna, úgy a fúrólyuknak a függélyestől való eltérése 56 m-t 

is meghaladna. Ez azonban nem valószínű, hanem régi tapasztalás szerint a 

sármási III. számú fúrás is ide-oda hajladozva görbült jobbra-balra egyaránt. 

Mindezeknek megismertetése után rátérek tulajdonképeni tárgyamra: a 

gáztadó II. számú fúrás tárgyalására. 

A földigázt adó II. számú fúrás Kissármás határában. 

Ez a fúrás a kissármási határban fekvő Veszprémy-féle birtokon, 

a nagysármási I. számú fúrólyuktól északkeleti irányban 2-9 km.-nyi 

távolságra van, és 1908. évi november hó 26-án kezdték meg a rét 

szélén, a vasúti töltéstől 80 méternyire. A fúrást, amely" szintén 

szabadesési készülékhez kapcsolt vésővel, vízöblítéssel történt, ugyan- 

csak THuUMANN HENRIK, hallei mélyfúró vállalkozó végezte, NEUMAYR 
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János gépészmérnök vezetésével. A kincstár részéről BöHM FERENC 

m. kir. bányamérnök volt az ellenőr, akinek köszönhetjük az alábbi 
adatok összegyűjtését. A fúrást kezdetben 458 milliméter külső átmérőjű 

csővel biztosították, majd fokozatosan szűkebb csövezetet építve be, 

122 méter mélységben már 320 milliméter külső átmérőjű csövezettel 

folytatták, míg végül a fúrólyuk alján : 30179 méter mélységben 252 milli- 

méter átmérőjű csővel fejezték be. Az átfúrt rétegsorozat a követ- 

kező : 

Allúvium. A felső 1 méteres réteg televényföld, amelyből egy 

hiányos csigaház is előkerült. 

Ó-allúvium. Az 1 méter mélységtől kezdve a 2-5 méterig 

sötétbarna homokos agyagot látunk, amely 2-5—3 m között homokos 

kavicsrétegbe megy át, a 2-5—2:65 m között ökölnagyságú kavicsokkal. 

Felső mediterrán emelet. A negyedfél méter mélységben 
kezdődik a mezőségi rétegcsoport és pedig hamuszürke, finomszemű 

agyagmárgával, amely a 9. métertől lefelé szürke leveles márgába 

megy át. A 22 méter mélységben laza homokkőréteg jelentkezett, amely 

percenkint 10 liter 5 BaumE-fokos jódos sósvizet szolgáltatott. Ugyanitt 

tört fel először a földi gáz is. De lássuk előbb a rétegsorozatot. 

A 30—50 m. mélységben szürke színű, apró szemű, csillámos palás 

agyagmárgát szelt át a fúró s az 50—-55 méter mélységből sárgásszürke 

homokos márga került elő, sós kivirágzással a megszáradt mintában. 

Az 50—75 m. között szürke palás agyagmárga mutatkozott, közben 

feketés csíkokkal s a 70—125 m. között zöldes szürke agyagmárga. 

A 12460 és 12485 m. mélységből kapott palás agyagmárgában 

még alig 27-os dűlésű rétegzés észlelhető, amely azonban a 150 méter 

mélységben már 87 dűléssé erősbödik. A 150-50 m. mélységből fogas 

acélkoronával nyert magon ugyanis világosan mérhetjük a palás agyag- 

márgának 87 dűlését. Ugyanez a mag egy igen jól megmaradt fenyőtűt 

is tartalmaz, amely dr. Lászró GáBoR meghatározása szerint Pinus 

Douglasi tűnek bizonyult. A 150-80 m. mélységben 1 cm. vékonyságú 

tiszta  barnaszén-réteg következett, amely lejebb azután porhanyó, 

szürke agyagmárgának adott helyet, igen sok szenes növényi marad- 

ványnyal tarkítva. A 160 m. mélységtől lefelé szürke palás, sósízű agyag- 

márga uralkodott, tengeri eredetű növénymaradványokkal, amelyek meg- 

szárítva meg is gyúladtak, erős kénszagot árasztva. A 175 m körül 

sötétszürke kvarchomokos agyagmárga mutatkozott, amely 218 m. mély- 

ségig folytatódott, közben sok földi gázzal. A 218—227-60 m. között 

gáznélküli szürke szívós palás agyagmárga s a 227-60—301-90 m. 

között gázzal telt homokos palás agyagmárgát ütött át a fúró. Ebben a 

mélységben a fúrtlyuk 252 mm. átmérőjű, azonban a lyuk csak a 

9288 méter mélységig van 279 mm. átmérőjű csővel csövezve. A fúrást 
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1909. évi április hó 22-én 302 méter mélységben be kellett szüntetni, 

minthogy a rengeteg erővel kitörő földi gáz a további fúrást egyenesen 

meghiúsította. 

A kissármási fúrás legnevezetesebb eredménye a földi 

gáz előtörése, amely legelőször 1908. évi november hó 28-án a 

22 méter mélységben jelentkezett. Ugyanebben a mélységben víztartó - 

réteget is találtak, amely percenkint 10 liter 5 BauMmE-fokos jódos sós- 
vizet adott. A felszínig emelkedő vízzel együtt földi gáz jelentkezett, 

amelyet ekkor még minden veszély nélkül meg is lehetett gyújtani. 

A gáz lefelé mindjobban erősödött s a 120 méter mélységből már ha- 

talmas erővel tört föl. Ugyanezen év december hó 14-én este 9 órakor 

hirtelen olyan erősen tört ki a gáz, hogy a lámpa szikrájától meg- 

gyúladva, két hatalmas dörrenés kíséretében lángra lobbant. A tűz a 

fúrótornyot lángbaborította és a gáz ereje a toronyban levő két mun- 

kást a földhöz verte. Csak 9 órai nehéz munkával bírták a tüzet eloltani. 

A fúróaknában levő víz a gázoktól erősen forrongott s 20—40 em. 

magas hullámokat vert. A 150 m mélységből 1909 január hó 5-én 

ismét nagy erővel tört fel s a már ekkor beépített 400 és 360 milli- 

méteres csövek közötti hézagokból állandóan ömlött. Fúrás közben a 

gőzszivattyú a fúrtlyukhoz nyomta az öblögető vizet s ilyenkor a gáz 

csak a fúróaknában háborgott, de mihelyt a gőzszivattyút megállítot- 

ták, a gáz a 150 méter mély ffúrtlyukból az összes vizet 6 méter 

magasra dobta fel. A lángralobbanás veszélyétől félve, az éjjeli üzemet 

csakhamar beszüntették s csak nappalonkint, óvatos munkával haladtak 

előre. 1909. évi január hó 17-én Bönm FEREwsxc bányamérnök úr azt 

jelenti, hogy a gázok a 117 méter mélységből úgy a legbelső csövön 

kívül, mint a többi bélelet cső hézagai között állandóan nagy zajjal 

törnek elő, a fúróaknában levő vizet folytonos élénk lobogásban tart- 

ják, abban sokszor 1 méter magas hullámokat csapva. Január hó 22-én 

délután 4 órakor olyan nagy mennyiségben jelentkezett a gáz, hogy a 

fúrólyukban levő vizet 20 méter magasságra dobta ki a levegőbe s 

csak 4 óra elteltével lehetett a fúrólyukhoz közeledni, amikor t. i. már 

az összes vizet kiszórta a csőből. Január hó 30-án délután 3 órakor 

fúrásközben mennydörgésszerű robajjal, olyan nagy erővel tört fel a 

gáz, hogy az öblögető víz elvezetésére szolgáló tömlőt kettészakította. 

A kitóduló gáz a 7 BaumE-fokos sósvizet 15 méter magasra haj- 

totta fel. 

A hatalmas gázkitörés után a fúrást egyelőre be is szüntették, 

minthogy a fúrótoronyhoz közel álló gőzkazánban a tüzelés veszélyessé 

vált. A szünetelés közben február hó 4-én a 207-4 méter mélységből 

feltörő gáz mennyiségének megmérése céljából Börm FERENC és NEUMAYR 

János mérnökök a 320 milliméteres csövezet tetejét 40 milliméteres 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 21 
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nyílású csapos záró szerkezettel zárták el és az erre szerelt manometer- 

rel 10 atmoszféra nyomást mértek, bár a gáz jórészben a cső alján is 

elszabadult. A manometer mutatója még magasabbra is szállt volna, 

14. ábra. A földigáz robbanásától elhamvasztott furótorony. 

azonban az esetleges szakadástól félve, a csapot kinyitották. A 40 milli- 

méteres csapnyiláson azután olyan irtózatos süvítéssel tódult ki a gáz, 

hogy ez harmadfél kilométernyire elhallatszott. A nevezett mérnök urak 

megállapíthatták, hogy a 207-4 méter mélységből másodpercenkint leg- 

alább is egy köbméter gáz tódul fel. : 
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A további teendők megállapítása céljából februárius hó 9-én Buda- 

pesten a m. kir. pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályában MÁLYy 

SáwpoR miniszteri tanácsos úr elnöklete alatt tanácskozás volt, amelyen 

részt vettek: dr. Lóczi Lóczy LaJos egyetemi tanár, a m. kir. földtani 

intézet igazgatója, Vwsurskó FERENC m. kir. bányatanácsos, THUMANN 

Jáwsos vállalkozó mérnök, Bőnsm FERENc m. kir. bányamérnök, a kálisó- 

kutató kirendeltség vezetője és ezen sorok irója. A tanácskozó bizottság 

Lóczy LaJsos igazgató úr javaslatára akként határozott, hogy az üzemi 

berendezések megfelelő átalakítása után a kissármási II. számú fúrást 

folytassák, ameddig csak lehet. 

Eszerint a fúrótelepen a következő átalakítást végezték: a fúró- 

gépet ezentúl is a fúrótoronytól 6 méternyire levő lokomobil hajtotta 

szíjáttétel útján, de a Jokomobil kazánját nem fűtötték, hanem a szük- 

séges gőzt a fúrótoronytól 40 méternyire elhelyezett 2 WoLrr-féle gőz- 

kazán szolgáltatta. A fúrólyukból kiömlő földgázból külön csővezetéken 

el is vezettek annyit, hogy ezzel a Worr-féle kazánokat fűthették. 

Az üzemnek éjjel-nappal való szakadatlan folytatása céljából a fúró- 

telepet villanyvilágítással is berendezték. Ezen átalakítások miatt az 

1909. évi január hó 30-án abbahagyott fúrást csak március hó 25-én 
folytathatták. 

Az átalakítási munkálatok közben a m. kir. pénzügyminisztérium 

megbízásából februárius hó 16 és 18-ika között PrEIFER IGNÁC okl. 

vegyész s műegyetemi ny. rk. tanár megvizsgálta a szóbanlevő fúrást s 

vizsgálatairól március hó 14-én kelt jelentésében számol be. PFEIFER 

tanár úr vizsgálatai szerint a gázkitörés nem egyenletes, mert 5—6 

másodperces periódusokban a kitörés rövid időre jelentékenyen meg- 

erősödik. Anemométerrel végzett mérései szerint a gáz másodpercen- 

kénti sebessége 32 és 42 méter között váltakozik; középsebessége 

392 m. 

Ezzel a sebességgel áramlott ki a gáz a 185 miliméter átmérőre 

fojtott nyiláson, a melynek az alapterülete 268 ecm?. Ugyhogy ezen a 

keresztmetszeten másodpercenként 1054 liter gáz tódult ki. A gáz fűtő- 

képessége 8600 kalória. A kissármási földigáz dr. PFEIFER tanár elemzése 

szerint csaknem kémiailag tiszta metán. Összetétele ugyanis: 

CH, (methan) 99-2590 ; N (nitrogén) 077599. Feltűnő, hogy igen csekély 
nitrogént tartalmaz s szénsavnak benne nyoma sincs. Nagyon külön- 

bözik tehát a Nagy Magyar Alföld artézi kútjainak a gázaitól, mert 

ezek 7—1590 nitrogént s általában 190 széndioxidot is tartalmaznak. 

"Nagy tisztasága, valamint a szénsav s nitrogén hiánya — mondja 

PFEIFER tanár — valószínűvé teszik, hogy ez a gáz nem korhadásnak 

az eredménye, amilyennek az alföldi gázok eredetét kell tartanom. 

Konyhasós területeken ennyire bő és ilyen tiszta gáz előfordulása nem 

21 
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ismeretes. A stassfíurti karnallitréteg szakadékaiból időnként előtörő gáz 

a methan mellett 25—-3090 bidrogént is tartalmaz.s 

A gázzal együtt 145 m. mélységből kihányt víz, amely sorts a 

22—30 méter mélységből is eredhetett, literenként 74 gramm szilárd 

maradékot tartalmaz. A víz elemzése PrEIrER IGNÁC szerint a követ- 

kező : KCI—0-4100 ; NH, C1-02845; NaCl—647553; CaCl,—3.8778 ; 

CaCO,—0:1125; MgCl,—4-8663; NaJ—0.0083. Összes szilárd maradék 

74.3147 gramm 1! liter vízben. PFEIrER tanár szerint aa gáz bősége, 

valamint az a körülmény, hogy konyhasó kíséretében fordul elő, 

továbbá a vele együtt kitörő sósvíz összetétele megengedik azt a követ- 

keztetést, hogy a kissármási gázkitörés nyersolaj előfordulással kap- 

csolatoso. 

1909. évi február hó 26-án dr. CHoOLNokY JENő okleveles mérnök és 

kolozsvári egyetemi ny. r. tanár úr vizsgálta meg a kissármási gázkutat 

s tanulmányairól szellemes jelentést nyujt be a m. kir. pénzügyminisz- 

tériumpak. Éles megfigyelése szerint a kissármási földigáznak gyenge 
szaga is van, ami a savanyú káposzta szagára emlékeztet. CHOLNOKY 

tanár a kiömlő gáz mennyiségét másodpercenként 2-5 m-nek találta. 

aMéltán felmerülhet az a kérdés, — mondja a jeles tudós! — hogy 

tartós lesz-e ez a gázömlés. Egy hónapja ömlik már teljes erővel s azóta 

semmiféle csökkenés, talán inkább erősbödés volt észlelhető. Vannak 

már földigázkitörések hazánkban, amelyeket évtizedek óta hasznosítanak. 

Bizton remélhetjük tehát, hogy a gázkiömlés hasonló erőben itt is 

évekig, sőt évtizedekig el fog tartani. Hisz ha a fúrólyuk gázgyűjtő 

területe a föld alatt egy 100 méter vastag rétegben csak 10 km? terü- 

letű is, akkor is már 1000 millió köbméter áll rendelkezésre, amely a 

mostani kiömlés-erősség esetén is 12 évig tart. Pedig a 

gázgyűjtő terület okvetetlenül nagyobb 10 km?-nél, legalább is tízszer 
akkora, ha ilyen óriási a nyomás.) 

Úgy Prxirek, mint CHorwoxY tanár uraknak eme nagybecsű jelen- 

tésük annál értékesebb, minthogy a fúrás közben közvetetlen szemlé- 

letük adta kezükbe a tollat. A jeles tanároknak kísérleteikben hasznosan 

segédkezett Bönm FERENc m. kir. bányamérnök úr, aki csaknem áldo- 

zatává lett hivatásának. Bönm urat ugyanis a kísérletezés közben ala- 

posan megpörkölte a gáz s csak lélekjelenlétének köszönheti, hogy a 

3 m. széles és 10 mm. hosszú lángoszlopból élve menekülhetett ki. 

A felrobbant gáz azonban arcáról és kezeiről annyira lepörkölte a bőrt, 

hogy hónapokig tartott, amíg égett sebei begyógyultak. Ezek a kisérle- 

tezések a 207 m. mélységű fúrólyukból kitörő gázokkal történtek. 

A fúrógépezet átalakítása után 1909. évi március hó 25-én a fúrást 

1 Dr. CHOLNOKY JENŐ úr március hó 2-án Kolozsvárott kelt jelentéséből. 
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folytatni kezdték. A fúrólyuk legbelső 279 milliméteres csövezetét 2 mé- 

terrel lejebb szorították, amiközben annak alját a fúrólyukban heverő 

iszap annyira bedugta, hogy az összes gáz a bélelet csövek közötti héza- 

gokon át tódult fel. Bönm FEREwsxc mérnök úr a hézagokat tömitő sze- 

lencékkel elzáratta s minthogy a szelencék nem tömítettek tökéletesen, 

a hézagokon át élesen süvítve kifújt a gáz. eEgyszerre azonban — írja 

Bönm FeRExc! — bedugultak a tömítő szelencék apró hézagai s egy- 

két másodpercig teljes csönd váltotta fel az éles süvítést. Majd a fúró- 

lyuk mélyéből távoli menydörgésszerű tompa hang hallatszott. Azután 

fehér ködszerű gázgomolyag szállott fel és nehány fejnagyságú iszap- 

golyó röpült ki. Végül sűrű iszap tódult föl olyan erővel, hogy a fúró- 

torony tetejét s oldalát több helyütt széjjelrepesztette c. 

Ez az iszap kitörés 1909. évi március hó 30-án történt, amikor a 

fúrólyuk 207-4 méter mélységű volt. A sósizű kiszórt iszap finom 

homokos agyagból, valamint tenyérnagyságú, fínom leveles, szürke palás 

agyagmárga darabokból állott. Azon szerencsés körülmény miatt, hogy 

a 218 méter mélységben a gázban dús homokos réteget, gáznélküli 

palás agyagmárga váltotta föl, a 279 miliméteres cső leszorítása által 

sikerült a nagymennyiségű gázt a fúrócsövek külső oldalára szorítani. 

A 227 méterben azonban ismét gáztartalmú homokos réteget tártak 

fel. Bár a laza homokos rétegben a véső gyorsan haladt lefelé, de rend- 

kívül nehéz volt a fúrószerszám lebocsájtása s kihozatala, valamint a 

fúrószár meghosszabbítása. A gázoktól gyorsított öblítő víz nagy erejét 

mutatja a következő eset: a fúrólyukba véletlenül egy 26 mm átmérőjű 

és 30 cm. hosszú vasrúd beleesett, amelyet a véső 80—137 grammos 

darabokra aprított; ezeket a vasdarabokat a gáztól gyorsított öblítő víz 

mind a felszínre hozta. A gáz mennyisége napról-napra fokozódott. 

Követ a fúrólyukba dobni nem lehetett, mert a gáz rögtön kiröpítette 

a csőből. Nyomása olyan óriási lett, hogy a fúrólyuk fölé tartott nehéz 

vasszerszámokat játszva lódította el. Mindezen okok miatt Börnm FEREwNc 

bányamérnök a fúrást 1909. évi április hó 22-én 301.9 méter mély- 

ségben beszűntette. 

Hogy a gyulékony gázok nagyobb légnyomás vagy szél alkalmával 

a föld színén szét ne áramolhassanak, azért a 279 milliméteres cső- 

vezetékre még egy 5 méter hosszú darab csövet szereltek, úgy, hogy a 

cső nyílása jelenleg a föld színétől 6-37 méternyi magasságban van. 

A gáz legnagyobb része tehát a 287.8 m. mélységű, 279 mm-es csöből 

áramlik ki. A 279, 320 és 360 milliméteres csövek között a hézagok 

tömítő szelencékkel vannak elzárva s az ezekben összegyülemlő gáz a 

360 mm-es cső oldalára elhelyezett 100 mm-es csövön jut a szabadba. 

1 Bögm FERENC úrnak 1909 július hó 14-én kelt 201. számú jelentéséből. 
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Páratelt levegőben a kiömlő gáz zúgása 8—10 kilométernyire is 

elhallatszik. Zúgása közelről a gőzfűrész harsogásához, távolról pedig 

nagyobbszerű vízesés morajához hasonlítható. 

Legújabban a gázelzáráson dolgoznak, ami igen nehéz munka. 

Különösen nehéz volt a legkülső, 450 miliméteres cső külső oldalán 

feltóduló sósvíznek és gáznak a lefojtása, mert ez a lerakott laza beton 

és cementhabarcson is keresztültört, s a kis nyílásokon át kisüvített. 

Azért bitumennel próbálták a gázfeltódulást lefojtani. 

Igen érdekes, hogy a gáz mennyiségének becslésében miként 

haladtak följebb-följebb a szakértők. Így PrrEiwrER IGwác műegyetemi 

ny. rk. tanár úr, aki a m. kir. pénzügyminisztérium megbízásából 1909 

februárius hó 16—18-a között a gázkiömlést megvizsgálta, amikor a 

fúrás 207 méter mély volt, azt jelenti, hogy a gáz olyan erővel tör fel, 

hogy a szokásos gázbaranggal való mérésre még csak gondolni sem 

lehet, azért a gáz sebességéből iparkodott a mennyiséget meghatározni. 

Ily módon mpercenként 1054 liter gázt, vagyis 24 6 óránkint kereken 
91000 m" gázmennyiséget számitott ki, ami 12000 lóerőt képvisel. 

Nemsokára ezután, 1910 februárius hó 26-án a m. kir. földtani 

intézet megbízásából CHorNoky JEwxő kolozsvári egyetemi tanár úr vizs- 

gálta meg a fúrást, s jelenti, hogy neki már az első pillanatra kevésnek 

tűnt fel ez a mennyiség, amikor a nagyszerű gázkitörést megpillantotta. 

A manométerrel végzett mérésekből 30 atmoszféra nyomást konstatál 

és igen szellemes számítással másodpercenkint 2-9 m", illetőleg ellen- 

örző számítással 2:58 m? gázt állapít meg. Sebességi számítását moti- 

válva megjegyzi, hogy vtekintve azt, hogy egy ökölnyi követ nem lehet 

a csőbe beleejteni, mert azt a gáz kilöki, világos, hogy az orkánnál is 

erősebb az áramlása. Már pedig tudjuk, hogy a meteorologiában a 

10 erősségűnek jelzett szél sebessége 25—30 m. között van másodper- 

cenként. Számításunk tehát valószínűnek látszik.;, Biztonság okáért 

azonban csak 2:5 m"-nek veszi a másodpercenkénti gázmennyiséget. 

CHOLNOKY tanár úrnak ezt a számítását bizonyos oldalról vér- 

mesnek mondták, pedig kitűnt, hogy az ő számítása nagyon is reális 

volt, sőt talán szintén alul maradt a valóságon. 

A március hó 25-én újból megindított fúrás alatt a kitóduló gáz 

mennyisége napról-napra fokozódott, míg végre április hó 22-én 301.9 m.- 

ben a fúrást be is szűntették. Bönm FERENc bányamérnöknek július hó 

14-én kelt jelentése szerint CHOLNokY—PFEIFER tanár urak mérései óta 

a gáz mennyisége megkétszereződött s ő PFEIFER méréseire támaszkodva 

másodpercenkint 2 m?" gázt jelent, ami 23000 lóerőnek felel meg. 

TRHUMANN JÁNos mérnök úr azonban ekkor már 100 atmoszférára becsüli 

a nyomást. És hogy THUMANN úr nem túlzott, azt a legújabb mérések 

fényesen igazolták. A m. k. pénzügyminisztérium 1909 november elején 



A. KISSÁRMÁSI GÁZKÚT KOLOZS MEGYÉBEN. 327 

a nagyszerű tünemény megvizsgálására NAGYSÚRI BöckH HuGcó dr., HER- 

MANN MIxsa és ScCHELLE RóBERT selmecbányai főiskolai tanárokat kül- 

dötte ki, akik közül HERMANN Mixsa kizárólag a gáz mennyiségének a 

megbatározásával foglalkozott. A nevezett tanár úr november hó 14-én 

Piror-féle csővel mérte a gáz sebességét és azt 193 méternek találta. 

Ennek alapján a másodercenkint kiömlő gáz mennyiségét 10-557 m?-nek 

számította ki, ami 24 óránként 912124 m-nek felel meg. 

Durván mondva: a kiömlő gáz 120000 lóerőt képvisel. 
Szinte hihetetlen mennyiség ! 

A nagysármási m. k. kálisókutátó kirendeltség HERMANN tanár úr 

utasításai szerint 1909 december hó 25-étől kezdve 1910 április hó 16-ig 

állandóan mérte a gáz sebességét. BönM FERENC és SZMOLKA NÁNDOR 

m. kir. bányamérnök urak méréseiből ime itt közlöm a következő nagy- 

becsű adatokat. (328. oldal.) 

Ebből az érdekes táblázatból kitűnik, hogy a gáz kiömlése 1910 

februárius hó 12-étől március hó 15-ig kissé apadt. Ezt az apadást a 

fúrólyuk fenekén bekövetkezett kőzetomlások okozták, amelyek a gáz- 

kiömlés szelvényét megszűkítették. Amikor azonban a beomlott részeket 

a gáz kilökte, — SZMOLKA NÁNDOR bányamérnök úr jelentése szerint való- 

ságos homok erupció alakjában — újból visszatért a gázömlés ré- 

gebbi ereje. A március 15-étől április 5-ig terjedő időközben a 279 mili- 

méteres cső tetején egy 30 milliméter átmérőjű gázvezetó csövet akasz- 

tottak be a gőzkazán fűtése céljából, s minthogy ez alatt az idő alatt 

a 279 miliméteres csövezet szelvénye a tetején kissé megszűkült, a szű- 

kítés okozta nagyobb nyomás a Pitot-cső higanyoszlopának magasságát 

növelte. Ezt a növekedést nem tudván külön számítani, a sebességbe 
számították bele, s így került a kimutatásba a valóságosnál magasabb 

értéksorozat. Minthogy ez a szűkítés végig állandó maradt, azért az 

egyes mérések közti különbségek helyes értéket adnak. SZMOLKA NÁNDOR 

úr a gáz mennyiségének változását diagrammban is megszerkesztette, 

amelynek képét a 15. ábra mutatja. Az említett magasabb adatokat a 

mennyiségi görbe folytonossága miatt SzMOLKEA bányamérnök úr pár- 

vonalasan eltolta. 

Mindezekből az adatokból kitűnik, hogy a kissármási kút gáz- 

mennyisége nem apad, s a föntebb megokolt nagyobb változásokat kellő 

értékükre szállítva, kimondhatjuk, hogy a kissármási kút földi gázának 

apróbb hullámzásai a légnyomás és a hőmérséklet változásaival vannak 

összefüggésben. Maga a gáz igen hideg, hőmérséklete ugyanis 4 €" 

körül van. 

Hogy milyen hatalmas gáztömeg tódul fel Kissármáson, annak 

illusztrálására ide iktatok nehány összehasonlító adatot. A hires püspök- 

ladányi 208 m mély artézi kút naponként 38 m? gázt ad, s az aradi 
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A kissárimnási gázkút gázméréseinek kimutatása Böhm Ferenc 
és Szmolka Nándor szerint 
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NEUMANN -féle gázkutak (425 m mélyből) összevéve 864. m?-t szolgáltatnak 

naponkint. Az ausztriai Wels mezővároska első artézi kútja, amelyet 1891- 

ben fúrtak, 240 m mélyből gyengén jódos víz kíséretében naponkint 150 m? 

gázt adott. A gácsországi, romániai s az oroszországi petróleum vidé- 

keken sem ösmeretes olyan gázkút, amelyik naponkint 100,000 m?-nél 
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több gázt adna. Északamerikába kell átnéznünk, hogy a kissármási 
kútnak méltó párjait kereshessük. Ohiónak legtöbb gázt adó fúrása a 

Findlay kerületben levő Karg-kút óránként 14255 m" gázt szolgáltat, 

New-York államban az Ontario— Country  Blomfield-kútja óránként 

18.860 m"-t; a Pennsylvániában levő Delamater kútja 26,900 m?" gázt 

ad. A Pittsburg mellett 1885-ben fúrt gázkút az egyetlen, 

amely 83,000 m" óránkénti gázmennyiségével fölülmulja a 

kissármási kutat, amely órára átszámítva 38000 m" gáztont 

ki magából. 

A rendkívüli tünemény tanulmányozása céljából a nevezett szak- 

értőkön kívül Kissármáson számos nagynevű szakember megfordult. Így 
az 1909. évi tavaszán dr. Lóczy LaJos egyetemi tanár úr, a m. kir. 

földtani intézet igazgatója, majd dr. SzorvracH Tamás királyi tanácsos 

úr, a m kir. földtani intézet aligazgatója tanulmányozták a tüneményt; 

azonkívül MÁLy SáNpoR miniszteri tanácsos úr, a m. kir. bányászati fő- 

osztály főnöke és PazáR Isrván m. kir. közegészségügyi mérnök úr is 

megtekintették a nagyszerű gázkutat. Mindezeknek a szakférfiaknak a 

javaslata alapján a m. k. kincstár elhatározta, hogy a földigáz kihasz- 

nálásával nagyszabású központi villamos művet fog létesíteni. Ebből a 

célból a m. kir. pénzügyminisztérium 1909. évi október havában a földi 

gáz kihasználási jogát 100,000 koronáért megvásárolta VESZPRÉMY ANTAL 

földbirtokostól, aki egyébként nagysármási főszolgabíró. 

A kincstár azután a gáz értékesítésének a tanulmányozására bi- 

zottságot küldött ki, amelynek tagjai: NaGysúRI BöcknH HuGó, HERMANN 

Miksa és SCHELLE RÓBERT selmecbányai főiskolai tanárok 1909 novem- 

ber hó közepén Kissármáson hosszabb időt töltöttek. BöcgkHn tanár a 

vidék geologiáját tanulmányozta, HERMANN tanár a gáz mennyiségének 

pontos mérésére adott útmutatást, míg SCHELLE RÓBERT az elemzéshez 

szükséges gázon végzett kisérleteket. A gáz fajsúlyát 0-55-nek találta, 

míg elégési hőjét 8530 kalóriának állapította meg. Az elektromos mű 

előkészítése céljából pedig Északamerikába küldte HERMANN MIksa sel- 

mecbányai tanárt, VwNurskó FERENC bányatanácsost, Karowna LAJos és 

Bőrnm FERENC bányamérnököket, akik jelenleg Pittsburg vidékének gáz- 

kútjait tanulmányozzák. 

Vessünk még egy pillantást a kissármási fúrásból felszökő vizekre. 

Érdekes jelenség, hogy a fúrás 145 m mélységéből a gázok által ki- 

sodort sósviz, amely azonban a 22—30 m mélységből is eredhetett, 

csaknem azonos összetételű a nagysármási I. sz. mélyfúrás 464—470 m 

mélységéből fakadt sósvíz kémiai alkotásával. Álljon itt a két víz elem- 

zése PrEIFER IGNÁC tanár és BupaY ERwő fémkohász szerint: F 
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j 
Az I. számú fúrás) 0 A II. számú fúrás 

164— 170 m. mélységé- / 22—30 m., vagy 145 m. 
ből való vízben ; mélységéből való vízben 

1 liter sósvízben van (Bunav 1908. évi (Peerren 1909. évi 
junius hó 17.) március hó 14.) 

ű grammokban 

Kállazat a éz 0"4620 Ü" 2191 

Nátrium. . ZÉte 25":2800 ! 25:5920 

Kalcium .. . és 16150 j 14050 

Magnézium s 10750 12372 

ft adot ye set 3 0:1390 

Jód a nk j -— 0"-0071 

KÖT [ős szil 45"1720 45"6500 
KÓHSAVISZ 5 sz Kh! 0-0250 — 

év lg zetése RE EBI - 0-0957 
Hydrokarbonat .. .. 0"-4777 — 

CO TERMES ÉR is 0-0495 
Üse 0-0630 

Összesen .. . ]) "9487 74"3146 

Az I. számú fúrásról szóló 1908. évi június hó 13-án kelt jelen- 

tésében Bőnm FEREsxc bányamérnök úr a következőket írja: 1908. évi 

június hó 17-én 11 napos munkaszünetelés után a fúrólyukban levő 

vízoszlop zavartalan volt. A 165 mm-es csövezetnek a föld színe fölött 

1.45 méternyi magasságban levő kifolyásán percenként 1.4 liter 13 C" 

sósvíz ömlött ki erős gáz kíséretében. A sósvíz 6 BauME-fokot muta- 

tott. A viz eredési helye valószínüleg a 460—470 m közötti homokos 

réteg. A kiömlő gáz mennyisége másodpercenként 0.8 liter, ez a gáz 

szagtalan és meggyujtva sárga lánggal ég.v Az I. sz. fúrás szóbanforgó 

sósvizet és földigázt tartalmazó rétegével tehát tisztában vagyunk. Sajnos 

azonban, hogy a II. számú fúrás sósvizet adó rétege nem egészen tisztán 

van előttünk. Az bizonyos, hogy a II. sz. fúrás 22—30 m között levő 

homokos rétege 5 BaumE-fokos jódos sósvizet adott, erős gázömlés kísé- 

retében, azonban ezt a vizet nem elemezték. Csak a 145 m mélység 

elérésével vették azt a gáztól kihányt sósvizmintát, amelyet azután 

PFEIFER tanár úr elemzett meg. Végezetül itt közlöm a kissárrnási gáz 

elemzését PFEIFER IGNÁC és SCHELLE RóBERT szerint. Összehasonlításúl 

mellé állítom a teljesen azonos geológiai eredetű báznai és welsi gázok 

elemzését. A Kisküküllő megyében fekvő Bázna (vagy újabban: Felső- 

bajom) öröktüzű gázait PHLEPs Orró nagyszebeni tanár, míg a felső- 

ausztriai Wels gázkútjait KocH Guszráv AporF bécsi főiskolai tanár urak 

részletesen ismertették. 
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j aA Felsőbajom Wels 
Kissármás 98. z 

A földi gáz neme és! (Bázna) (Felső-Auszíriában) 

összetétele Pfeifer Ignác !Schelle Róbert! Jeller R. 1892.) 1895. 
Leoben 1904 évi fúrás  ! évi fúrás 1909 márc. 14.) 1909 dec. 1. 

Metán CH h 99-25 99"00 97-02 (/ 95"55 96-20 

Tldrogón ss n az 7 0"40 — 27 LA 

Oxigén" [4] : , 0"-40 0"31 0"62 0-63 

Nitrogén  N.... ! 0"75 0-20 136 ] 2-96 2":32 

Széndioxid CO, látsz 0 s OZÓ PEN KOSZÁZAETT KENT 
Btán és CH... - 1 l 

j s b Tedd 1] TESZ 
Etilén Lya képezo j ; 

—-— ——-——————- —— ———-— ————— ——- —————— 

Összesen .. .. ! 100"00 100-00 100700. ! 99-30 ] 99"31 

Eredmények. 

Ha szemügyre vesszük a Mezőség eddigi fúrásait, a következőket 

állapíthatjuk meg. 

A nagysármási I. számú fúrás 627 méter mélységig tisztán a mező- 

ségi rétegekben mozgott: homokos padokkal váltakozó agyagmárgákban, 

amelyek között az 510, 540 és 578 m. mélységek körül nehány centi- 

méteres dacittufa rétegecskék is mutatkoztak. Ugyancsak az 500 m 

mélységtől lefelé növényi maradványok, globigerinák, tengeri kagyló 

és csiga lenyomatok kerültek elő. A kikerült maradványok a wielicskai 

és főkép az ottnangi schlierbeli kövületekkel egyeznek. Az Erdélyrészi 

Medencének szóbanlevő rétegei tehát a sehlier-képződménynek felelnek 

meg, amelyet hol az alsó mediterran emelet felső részébe, hol a felső 

mediterrán emelet alsó részébe helyeznek, sőt a badeni tályag s lajta- 

mész egykorú képződményének is tartják, mint ugyanazon periódusnak 

különböző faciesét. Egyszóval a mezőségi rétegek a mediterránkorú 

medencének nyílt tengeri képződményei. 
A kissármási II. sz. fúrás 100—150 m mélységéből számos növényi 

maradvány került elő, a többek között egy fenyőnek a tűlevele, amely a 

mezőségi palákban egyebütt is gyakori. Az uszadékos, áradás hordta növény 

maradványokkal együtt jelentkezett a gázkitörés is. A gáztartalmú homokos 

rétegekből az tűnnék ki, hogy az I. sz. fúrás 500 —530 méteres réteg- 

csoportja a II. sz. fúrás 20—50 m rétegeinek felelne meg, mig a 

növényi maradványok arra utalnak, hogy as I. sz. fúrás 500—530 m. 

rétegei a II. sz. fúrás 120—150 m rétegeinek felelnének meg." 

Bármiként is van a dolog, annyi bizonyos, hogy az I. és II. fúrás 

között északkelet felé emelkedő rétegsorozattal van dolgunk: 
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A kissármási fúrás hatalmas gázkitörését az itt talalható növény- 

maradványokból lehetetlenség megmagyaráznunk, hanem vetődést kell 
föltételeznünk, amely a gázokat mélyebb rétegekből és gáztartókból 

gyűjti össze. A gázkitörések főfészke a kissármási BáÁNnFrY-féle sósfürdő 

táján van, ahol a gáz magától is a napszínre jut. Itt vonul át az a 

képzelt vetődés vagy antiklinálé tengelye, amelyet ÉNy-ról DK-felé 

Puszta Kamarástól Mezősámsondig több sóspocsolya és gázömlés is jelez. 

Az Erdélyrészi Mezőség egyéb helyein még a következő fúrásokat 

ösmerem. A Medence ÉK-i széléhez közel, Tekén a gőzmalom udvarán 

195 m mély fúrás van, amely bár csak 6 km-nyire van a szászpénteki 

sótömzstől, a sónak még nyomát sem mutatta. Marosludas és Szengyel 

között a fundaturei domboldalon a 94 m mély fúrás végig agyagmár- 

gában haladt. Székelysárdon a gróf Teleki-tanyán (360 m. t. f. m.) 

LaPP HENRIK fúróvállalata 172 méter mélységig homokkővel váltakozó 

palában fúrt, de sem ivóvizet, sem sósvizet nem talát. A Medence 

északnyűgati peremén Szamosújvárott a számos kisebb fúrás közül a 

legmélyebb 50 m mélyre hatolt, de csak sósagyagot talált. A Mezőségen 

tehát eddigelé egyetlen fúrás sem ütötte meg a sótömzsöt, s így az 

eddigi jelekből azt sejthetjük, hogy az Erdélyrészi Medencében aligha 

van összefüggő sótelep. Ha végig tekintünk az Erdélyrészi Medence 

sótelepein, azt látjuk, hogy azok köröskörül a Medence szélein jelent- 

keznek. Lehetséges ugyan, hogy a Medence peremén a sótömzsök csak 

tektonikai okokból nyomultak fel, míg a Medence belsejében azok födve 

vannak, de a legtöbb jel mégis arra mutat, hogy a Medence belsejé- 

ben sótelepek nincsenek; mert ha volnának, úgy azoknak a sármás- 

sámsondi nagy antiklináléban, s a számos vetődésben jelentkezniök 

kellene. 

Minden jel arra mutat tehát, hogy a Medence közepén a mediter- 

ránkori nyílt tengerben sótelep aligha képződött, hanem a tenger sósvize 

csak a Medence szélein, az elzárt öblökben és lagunákban száradt be. 

Ami a petróleumra való kutatásokat illeti, véleményem szerint a 

Mezőségen aligha van remény petróleumra, abból az okból következ- 

tetve, mert Kissármáson kőolaj vagy kátránynyomokat sem a 

gázban, sem a fúrólyukból kikerült mintákon a leggondosabb figyelés 

mellett sem sikerült találni. Már pedig ha lenne a mélységben 

petróleum, úgy a petróleumgázoknak, a vázolt hatalmas törési vonala- 

kon keresztül, mégis a felszínre kellene jutniok. 

Ezért bármilyen kívánatos is a Medence közepén néhány igazi 

mélyfúrás, de ha kálisó után ohajtunk kutatni, az eddigi tapasztala- 

tokból okulva, ajánlatosabb lenne, ha egy kutató fúrást a sótestbe 

mélyesztenénk. A keletgaliciai példák azt mutatják, hogy kálisó min- 

denütt lehet, ahol sótelep van; nemcsak a konyhasó fölött, hanem 
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ezalatt is. Szem előtt tartva ezt, nagyon ajánlatos az Erdélyrészi 

Medence peremén valamelyik sótestnek az átfúrása. De hol 

legyen ez a fúrás? Erre nézve a következő megjegyzéseim vannak. 

Amiként KocH ANTAL tanár úr kimutatja : az Erdélyrészi Medence közepén, 

Marosvásárhely és Dicsőszentmárton között, valamint a Medence déli 

felében feltűnő jelenség a fehér dacituftfa hiánya, ami arra mutat, hogy 

a mezőségi rétegek legfelső színtáján, ezen rétegek leülepedése idejében 

a dacitvulkánok hamut szóró működése már befejeződött. A felső medi- 

terrán korszakban az Erdélyrészi Medence északi és nyugati szegélye 

már kiemelkedőben volt, s a beltenger a Medence déli felére vissza- 

húzódni kezdett. Ezekből ítélve a Medence déli része a kálisó képző- 
désre kedvezőbbnek látszik. Azonban tekíntve azt, hogy délen a felső 

mediterran rétegek fölött még hatalmas szarmata, sőt pontusi (panno- 

niai) képződmény is van, a fúrásnak itt sokkal nagyobb mélységűnek 

kell lenni, mint északon. Becslésem szerint Marosvásárhely és Dicső- 

szentmárton tájékán a mezőségi rétegek teljes feltárása 2000 méteres 

mély fúrást igényelne. Ezért szerintem kezdetben a fúrásokat ajánlato- 

sabb északon mélyeszteni, ahol kisebb mélységekkel is beérhetjük. 

Hogy a Lóczv.Lasos dr. egyetemi tanár úr által 1907-ben kifejtett 

elvtől el ne térjünk, azt ajánlom, hogy a negyedik mély fúrás a sármási 

fúrásokhoz legközelebb eső sótestben, a Mezőség szélén történjék. A leg- 

közelebb eső sótelepek Kolozson és Széken vannak, az előbbi 30, s az 

utóbbi 26 km.-nyire a sármási mély fúrástól. Javasolom tehát, hogy a 

magas kincstár legközelebbi mélyfúrását a kolozsi elha- 

gyott sóbánya tövén, a fürdő mellett levő Sósréten telepítse. 
Kelt Budapesten, 1910 június hó 21-én. 

Kiegészítés. 

Alighogy befejeztem cikkemet, MÁLy SáwxpoR miniszteri tanácsos úr sür- 

gősen felhívott, hogy minél előbb utazzam Kissármásra, ahol a gázkút elzárásakor 

június hó 23-án rendkívüli tünemények mutatkoztak. A magyar királyi pénz- 

ügyminisztérium ugyanis a selmecbányai főiskola javaslatára a kissármási 

gázkutat elzáratta, azonban a lezárás után 14 óra mulva a szomszédos réten 

a földigáz előtört, veszedelemmel fenyegetve a környéket. MÁáLy SÁNDOR úr 

öméltóságának felhívására azonnal útnak indultam, s június hó 27-én reggel 

6 órakor a helyszínére meg is érkeztem. Megfigyeléseimről a következő képet 

adhatom. 

A kissármási gázkút zúgása messziről mint egy távoli vízesés robaja 

hallatszik, amely a kút felé közeledve mind élesebb lesz. Közvetlen közelében 

1 PaPP KÁROLY dr. A németországi és keletgaliciai kálisóbányászkodás. Bányá- 

szati Lapok 1908. évi 17. számában. i 
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pedig mint a gőzfűrész harsogása zúg fülünkbe a kiömlő metán. Miután a 

járási szolgabíró a Bolygó rét szélein s a vasut mellett őröket állított fel, 

FucuHs Gyöngy (FucHs Trvapag dr. bécsi geológus öccse), a ScHrrck-gyár műszaki 

igazgatója délelőtt 10 órakor a gázkutat elzárta. Ebben a pillanatban megszünt 

a harsogás és néhány másodpercig kisérteties csönd támadt. De csakhamar 

tompa dübörgés hallatszik a mélységből, mint egy távoli földrengésnek a bú- 

gása. Félperc mulva a kúttól 38 méternyi távolságban gázbuborékok törnek 

ki a földből, s a dülő uton ADK-felé mindjobban bugyborékol ki a metán. 
A kiáramló gáz undorító savanyúkáposzta szagot terjeszt, némi kénköves utó- 

ízzel. A réti vakondtúrások és giliszta lyukak mindmegannyi fortyogókká 

válnak, s a vasúton túl már valóságos kis iszapvulkánok tünedeznek föl. 

A gázfeltörés iránya a 13. számú őrháztól kissé délre marad, s a kis árok 

mentén 7" irányban halad az országút felé. Amint a báró Báwrrv-féle rétet 

eléri, több ágra oszlik, s a patakok találkozásán sistergő bugyborékokban 

hányja ki a vizet a metán. A legerősebb feltörés az őrháztól kelet felé 100 

méternyire van, a hol egy vakond-turásból gyermekmagasságú szökőkút tör fel. 

A lezárás után 5 perc mulva a kúttól 350 méternyire is zúg a gáz. Ennél 

tovább azonban nem terjed a kitörés. Nevezetes továbbá, hogy a BÁwrFrYr-féle 

mocsárgázas tócsák nyomát sem mutatják az elzárás hatásának. A kúthoz 

közel, a vázolt KDK-i irányra merőlegesen 1" 109 irányban is van gázfeltörés. 

tenyérnyi széles s itt-ott méternyi hosszú hasadékokból. A gázok kitörését a 

mellékelt helyszínrajzon (II. tábla) térképezvén, egy órai elzárás után FvucHs 

igazgató a gázcsapot megnyitja, amire ismét teljes erővel megharsan a csőben 

a gáz. A bugyborékolás a réten még néhány percig tart, de csakhamar meg- 

szűnik ez is, és csak a vékony repedések, a nedves csikok mutatják a nagy- 

szerű tünemény nyomát. A vázolt kisérletből a következő tanulságokat szür- 

hetjük le. 

A gázelzáró készülék műszakilag tökéletes alkotmány ; a baj forrása ott 

van, hogy a fúrás nem gázra történvén, csövezetei nincsenek tömítve. Az el- 

záró szerkezetbe a három belső csövezetet foglalták bele, tehát a 360, 320 és 

279 milliméter átmérőjű csöveket; ezek szerint a 122—302 méter mélység 

között kell elsősorban a visszafojtott gáz kitörését keresnünk. Minthogy azon- 

ban az öt csőrakat közül csak a legkülső illetőleg legfelső 450 milliméteres 

cső van teljesen tömítve, s ennek a csőnek a saruja csak 11 méter mélyen 

van a föld színe alatt, ezért a 11 m-től kezdve lefelé a gázok bárhol kitörhet- 

nek, a csövek külső fala és a föld között levő hézagokból. A kissármási fúrás 

3 métertől kezdve 22 méter mélységig szívós agyagmárgában haladt, s 22 

m-ben jelentkezett az első homokos réteg. Nagyon valószínű tehát, hogy a 

visszafojtott gáz a csövezetek sarujait megkerülve, a csövek külső falainál 

levő hézagokon át feljut a szóbanforgó homokos rétegig, s innét tör ki a 

törésvonalakon át a napszínre. Ezek a törésvonalak azonban kétségtelenül 

folytatódnak a nagyobb mélységekbe is, s így az alsóbb homokos rétegekből 

közvetlenül is feltörhet a lefojtott gáz. A kisérletből az is kitűnt, hogy a 

báró Báwrrr-féle mocsárgázas tócsák egy másik törési vonulattal kapcsolatosak. 

A Bolygó rét és a vasút biztonsága szempontjából a gázkúttól KDK-i 
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irányban 300 méternyire, a két patak találkozásán biztosító-fúrást ajánlok 
252 milliméteres csővel mintegy 150 méter mélységig. Ezt annál inkább ja- 

vasalom, mert körülbelül 3 évig még a gáz növekedését várhatjuk. 

Csak ezután állandósul a gázkitörés, miglen becslésem szerint mintegy 15 

év mulva bekövetkezik a rohamos apadás. A gázkút elapadása 
után azonban a báró BáwrrYv-féle mocsárgázas tócsákra kerülhet a sor, amelyek 
bizonyára szintén bőséges földi gázt fognak szolgáltatni. É 
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A MEZŐSÉGI TAVAK EREDETÉRŐL. 

Irta: ERőpI KÁLMÁN dr. 

Két ábrával. 

Az erdélyi Mezőségnek uralkodó kőzetei a felsőmediterránkorú agyag 

és homokos-márga, amelyek a vidéknek tipikus egyöntetűséget kölcsönöznek. 

Lapos dombhátakat, szelíd lejtésű oldalakat és kialakulatlan, keskeny kanyón- 

szerű völgyeket alkotnak. Ezen egyhangú tájképet a szubaérikus eredetű omlá- 

sok, csuszamlások és vízmosások mellett a meglepően gazdag tóvilág teszi 

változatossá. 

A tavak legnagyobbrészt az egyes patakvölgyekben láncolatosan feküsz- 

nek. A Füzes-patak mentén nyolcat, a Komlód- és Mezőségi-patakok hosszá- 

ban hármat-hármat találnnk. Északkeleten a barátfalvi tó egészíti ki a nagyob- 

bak sorozatát. A többi kisebb tó és tócsa különálló. Valamennyi a Mezőség 

közepén helyezkedik el. A nagyobbak 60—200, a kisebbek 2—5 holdnyi terü- 

letűek. A két nagyobb 3—5 km hosszú, míg szélességük 200— 800 m között 

váltakozik. Mélységük igen sekély: a Csukás közepes mélysége 5 m, a többi- 

nél 1—3 m-t mérhettem. Magasságuk 280—380 m az Adria színe fölött. 

Régen a keskeny völgyekben sokkal több tó volt. Egyik helyen a fel- 

tűnő simaság, másutt a hátrahagyott korhadványos talaj az árulójuk. Az utolsó 

időszak tavainak helyén óriási nádasok terülnek el. 

A jelenkorúak a régi terjedelmes állóvizeknek csak korcs maradványai, 

de eredetük messze a multba nyúlik. SzrRrpszkv HyapoR xcAz erdélyi halászat 

ismeretéhez, c. könyvében kimutatja, hogy a mostani és a már megszűnt 

tavak közül nem egy az Árpádkori oklevelekben említett halastavakkal azonos. 

Korukat a rómaiak itt tartózkodásáig, sőt ORosz E. és MáRrowri L. 

leletei és a mezőbándi ásatások alapján a bronzkorig vezetik vissza. Az ezt 

megelőző állapotokról a Mezőség geológiai története tájékoztat. A harmadkor- 

ban szárazra jutott területén a tengervíz lefolyása után a völgyalakulásban 

szünet álhatott be, mert a diluvium idején a medencében éppen olyan steppé 

klima volt, mint az Alföldön. (L. Cholnoky: cKirándulások Schweizbans.)! 

! Földrajzi Közlemények XXXVI. köt. IX. füzet 356. I. 
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Később a csapadék növekedtével változott a klima és a vidék arculata. Sza- 

vanna lett a Mezőség és a nagyobb mennyiségben lefolyó vizek megkezdték 

erősen erodáló munkájukat. A terület így a diluvium végén és az alluvium 

elején nyerhette mai képét: fejletlen völgyeit, amelyekben annyi tó volt. 

Koruk körülbelül megállapítható, de annál vitatottabb kérdés eredetük. 

A Mezőségről írott munkákban a tavak keletkezéséről alkotott véle- 

mények megoszlanak : 

Köváry LászLró, HAUER. és STACHE, meg HuwFanvY PÁL szerint a keskeny 

völgyekben a csekély esés miatt alakulnak mocsarak, lápok, tócsák és tavak. 

16. ábra. A báldi tó a Sármási patak völgyében (mesterségesen duzzasztva). 

Dr. KocH Awrar, ORwssremrs JózsEF és MáRrowsrr LaJos első sorban a 

mezőségi vízáthatlan agyag természetének tulajdonítják a tavakat, amelyeknek 

vize mélyedésekben, horpadásokban gyűlt meg. 

HERmax Orró a legtöbbjét mesterségesnek tartja, amelyeket a völgy- 

lépcsőknél dugással duzzasztottak halastavakká. Szrgreszkx Hxapogk mindnyáját 

inkább mesterségesnek, mint természetesnek mondja. 

ORosz ENDRE, a Mezőség jó ismerője, a fenti véleményeket egybevetve, 

a természetes és mesterséges eredet mellett foglal állást. 

Az elmondottak azt bizonyítják, hogy a Mezőség tavainak keletkezésé- 

ben több körülmény játszott szerepet. 

Első sorban a hosszú, keskeny, kialakulatlan völgyeket kell említenünk. 

Bennük csupán a pataknak van helye, az utat már a domboldalon kellett 

vezetni. Legjellemzőbb a széki Új-tó völgye, amely a szorosszerű ki- és bejárat 

között csak kevéssé tágul. Vájt teknője ideális tóágy. A Csukás tónak is ilyen 

19 Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. ta 
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kimosott medre van. A völgy kijáróját olykor a hegyomlások szűkítik meg, 

mint pl. a szováti kúpok. 

A mezőségi agyag-márga azon tulajdonsága miatt, hogy átivódása után 

a vizet nemcsak megtartja, hanem a csapadék nagy részét levezeti, a völgyek 

esőzések idején gyorsan megtelnek. A kopasz, fátlan oldalakról, a nagy víz- 

mosásokból zuhogva ömlik le a vízár s a patakok tavakká szélesednek; külö- 

nösen az oldalpatakok találkozásánál s így többnyire a fővölgyekben alakulnak 
a legnagyobb tavak. 

A kisebbek nagyobb mélységekben, gübbenőkben gyűltek meg. Be- és 

kifolyásuk nincs, vizüket csak az elpárolgás fogyasztja. Ilyenek: a mező- 
cikudi, a mezővelkérf, az apahidai Darvas és az uzdiszentpéteri tavak. 

A tavak eredetének magyarázatánál különös figyelmet érdemel a csekély 

völgyesés, amely a patakoknak pihenő helyet nyújt. Az esés változása okozza 

a Mezőség bámulatosan gazdag tóvilágát. Az említett írók közül HERMAN 

Orró a mezőségi patakokat nagy esésűeknek tartja. A Füzes-patakot említi, 

amely 37 km útvonalon 47 m-t esik. Számításom szerint : 

a Mélyes-patak 255 km-nyi távolságon kb. 90 m, 

a Komlód c 40 a a úton c 100 a 

a Mezőségi c 42 a alatt c 140 m 

völgyesést mutat. De gyakran találkozunk minimális eséssel is. A tavak, tócsák, 

mocsarak stb. mind itt keletkeztek. Az esés a nagy tavak területén a legkisebb : 

a záhi tósorozatban km-kint.. .. u u - mm nm 294 dm 

a katona-gyekei tavakban km-kint .. .. ..  .. 952 c 

arHodos tóban Kinnt 27 evet ett gaNiT 

a sámsopndi tóban - .. z 756 c 

Ellenben a tavak után mindenütt tetemesebb: 

Hodos tótól N-ra Kmákint e. o s ra e e ÉG RL 

SÁMSONGA ÚR STAN ÉN LEE NÉ EE SES 10 a 

záhi a §-re a a — 16 m az esés. 

Ebből a szembeállításból az tűnik ki, hogy a ma már mesterséges tavak 

ágyát a természet adta meg. Annál is inkább, mert keletkezésükkor itt az 

esés a mostaninál sokkal csekélyebb lehetett. Azóta a folyó nivelláló munkája 

a különbségeket mérsékelte. A torkolatnál mind jobban növelte deltáját s az 

oldalpatakok és vízmosások hordaléka félszigetet épített a tóba. A víz folyton 

kisebbedett. Az őshalász és pásztor népnek, ezen a vízben szegény vidéken, 

exisztenciája forgott veszélyben. Ekkor lépett közbe és a tó megszűnését gát- 

tal, az ú. n. dugással akadályozta meg. Amily mértékben iszapolódott a víz, 

oly mértékben kellett emelni a gátakat. Így az eredetileg természetes tó mind 

mesterségesebbé vált. Az elgátolás tehát csak a tavak mértékére volt"hatással. 
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SzrkrrszkY HYaponk is, ezt írja !: cA tavak nagyságát a természet kedvezése és 

az ember munkája közösen hozta létre.s 

Ha a dugásokat lerontanák a tavak fokozatosan megszűnnének, mert a 

természet alkotta tóágyat már betöltötte a patak törmeléke.s a meder a gát- 

hoz módosult. Legnagyobb mélysége kisebb, mint a dugás alatti lefolyás feneke. 

Érdekes példa erre a Hódos-tó, ahol egy beömlő vízér deltát rakott a tóba s 

a medencét északi kisebb és egy déli nagyobb részre osztotta. A gát lerontása 

által nemcsak az alsó tó ürülne ki, hanem, ha a víz átvágta a későbbi ere- 

detű törmelékgátat, a felső tó is lefolyna. 

278 i zs des ges 

17. ábra. Természetes tócsa Mezővelkértől keletre 2 kilométernyi távolságban, 

a Tábla nevű tanyák között. 

Ezekkel szemben vannak a Mezőségnek természetes eredetű tavai is, 

amelyeknek keletkezéséhez emberi kéz nem járult hozzá. A különböző magas- 

ságban fekvő kisebb tavak közül fölemlítem a Mezővelkértől keletre levő kis 

tócsát (17. ábra). A nagyobb tavak közül ilyenek: a gyönyörű 7 m mélységű 

Csukás tó (75 hold) és a barátfalvi tó (30 hold). Vizüket gát nem tartja fenn. 

A Mezőség tavai tehát, véleményem szerint, főkép természetes eredetűek, 

J árulása által mestersége de vannak köztük olyanok, amelyek az ember hozz 

sekké lettek. 

Budapesten, 1910 május 6-án. 
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OLÁHLAPÁD KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI. 

Irta PávaY-VaJjsa FERENxc.! 

(Tíz ábrával.) 

Az Erdélyrészi Érceshegység délkeleti peremének az a része, amely Oláh- 
lapád környékét foglalja magában, geológiailag jórészben ahhoz az egészen 

közelparti mediterrán vonulathoz tartozik, amely Túr vidékétől — kisebb- 
nagyobb megszakítással -—— egészen Ompolyicáig nyomozható. 

Éppen azért, hogy ilyen egészen közelparti üledékekkel van dolgunk, a 

települési viszonyok és különösen a kőzetek petrografiai alakja mondhatni 

lépésről-lépésre változik. Ebből kifolyólag teljesen tiszta képet kisebb területek 

geológiai viszonyairól is csak áprólékos, hosszas megfigyelések és gyűjtések 

után nyerhetünk ezen a helyen. Ehhez járul, hogy a pontos tájékozódást, külö- 

nösen a különben is laza pannoniai emeletbeli kőzetekben, Oláhlapádon, a gya- 

kori csuszamlások is megnehezítik. 

Tovább K-re pedig amint azt a miriszlói, örményesi és oláhapahidai 

patakok érdekes és tanulságos föltárásaiban tapasztalhatjuk, az alaphegység 

irányával megegyező csapású, hosszanti fiatal rétegráncolódások is vannak 

már, amelyekben a szarmata rétegek is jelentékeny részt vesznek. Ezeknek 

a ráncolódásoknak természetével és keletkezésük okaival azonban, tekintve 

hogy ezen a területen kívül esnek, más alkalommal fogok behatóbban foglalkozni. 

Némelyik helyen a kőzetek tele vannak kövületekkel, más helyen meg sokszor 

épen ott, ahol a különböző korú kőzetek között a kőzettani különbségek 
nagyon is elmosódnak, csak hosszas keresés után és elvétve találunk egy-egy 

rosszmegmaradású kövületet s így sok esetben csak az analógiákra kell támasz- 

kodnunk. Egyenesen ezekre vezethető vissza az a körülmény, hogy amíg 

HEREPEY KáRonry, aki évtizedekig tanulmányozta Nagyenyed vidékét, határo- 

zottan jellemző kövületek alapján, a felső mediterrán és alsó pannoniai emelet 

rétegei között mindenütt megállapította a szarmata tenger üledékeit is a Maros 

jobb és balpartján egyaránt, addig TELEGDI RórH LaJos főbányatanácsos, mint 

fölvevő geológus, Őrményes és a nagyenyedi Akasztófadomb (?) kivételével föl- 

vételi jelentésében mindenütt azt mondja, hogy ezen vidéken a mediterrán 

rétegekre közvetlenül a pannoniai üledékek települnek. Ez a kijelentés azért is 

meglepő, mert KocH AwraL dr. egyetemi tanár az Erdélyrészi Medencéről szóló 

munkájában már előzőleg, úgy saját, mint mások gyűjtéseiből származó kövü- 

letek alapján irásban és rajzban egyaránt rámutat a szarmata üledékek jelen- 

töős szerepére a Mezőség e részének altalajában is. Az aránylag rövid idő- 

1 A budapesti kir. magy. Tudomány Egyetemen 1910 május hó 13-án pálya- 

díjat nyert munka. 
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közökben megjelent ellentmondó irodalmi adatok indítottak arra, hogy Nagy- 
enyed környékének ezen a pontján beható tanulmányokat végezzek a szarmata 

emelet rétegeire vonatkozólag s amennyiben lehetséges a fölmerült irodalmi 

ellentmondásokat tisztázzam. Mielőtt azonban ezekre a részletesebb tanulmá- 

nyaimra rátérnék, röviden összefoglalom az irodalom és saját megfigyeléseim 

alapján a terület felsőmediterrán üledékeire vonatkozó adatokat, hogy úgy a 

közbetelepült szarmata rétegekről, mint az egész kis vidék geológiai fölépí- 

téséről lehetőleg tiszta, részletes képet adhassak. 

A szóbanforgó vidék földtani viszonyait a legszebben rajta keresztül folyó 

oláhlapádi patak mély eróziós árkai tárják föl, mert rövid lefutása alatt átlag 

250 m eséssel ömlik a Marosba s így egymásután vágja át a holocén, pleisz- 

tocén, pannoniai, szarmata és felső mediterrán üledékeket egészen az alaphegy- 

ség triász korú melafirjáig, Ez a tömeges kőzet ugyanis a neogen parti üle- 

dékek kizárólagos régebbi alapja, amennyiben ugy a Parau buhi, mint a 

Parau lazului nevű, tájképileg is igen szép, föltárásokban, rajta közvetlenül 

a felsőmediterrán rétegek lajtamészkő faciese van. Különben mind a két patak 

meder gyönyörűen igazolja azt a Lóczy-féle törvényt, hogy a folyó vizek 

mindig a partálló. keményebb köőzetekbe vágják medrüket a puhább kőzetek 

mellett. (18. ábra.) 

A Parau buhi mély árkában van a lajtamészkő a legszebben föltárva. 

Az erre a helyre vonatkozó irodalomban a szerzők (HEREPEYx, KocH, LÖRENTHEY. 

T. Rórn) egybehangzóan egy alsó lithothamniumos és egy fölső mészmárgás 

kifejlődését említik. Ezzel szemben én tüzetesebb tanulmányaim alatt a Parau 

buhi-ban és az a fölött ÉNy-ra elterülő erdős legelőn a felső mediterrán parti 

faciesének még kétféle, egymástól úgy "kőzetanyagban, mint faunában 

részben különböző kifejlődését figyeltem meg. A melafirra ugyanis nem 
közvetlenül az igazi lajtamészkő telepszik, hanem a kettő között különösen 

a hatalmas föltárás alján három-négy méter vastagságban, fölfelé fokozatosan 

meszesedő szürkésbarna konglomerátum van. Ennek a konglomerátumnak 

melafirrögei a legtöbb esetben egészen gömbölyűre vannak lekerekítve a több 

kg-os darabokig, az egészen közelparti hullámverés jeléül. Kövületei közül. 

amelyek a kőzet eredetéből kifolyólag többnyire rosszmegtartásúak, a leggyako- 

riabbak az echinodermaták héjai, épen úgy, mint a fölsőorbói kifejlődés közepső 

szintjének alsó rétegeiben, azzal a különbséggel, hogy ott kitűnően megmaradt 

állapotban találhatók, míg itt a kemény konglomerátumból ritkán lehet ép 

példányokat kiszedni. Gyakori kövülete még ennek a rétegnek egy többé- 

kevésbé gömbös kifejlődésű bryozoum faj, a Cellepora globularis BnR., mely- 

nek kisebb-nagyobb gömböcskéit sűrűn találtam különösen a P. buhi árok 

jobboldalán. 

Ez a bryozoum különben a konglomerátumra következő lithothamnium- 

pados és gumós elithothamnium szints-ben sem ritka. 

A lithothamniumos szint szilárdabb padjai LŐRENTHEY tanár mérései 

szerint 179-kal a medence felé dűlnek. Szépen látszik ez, különösen a föltárás 

ÉNy-ra fordult részében, ahol a kőzet eredetének is szép bélyegét láthatjuk. 

A patak mentén ugyanis fölfelé haladva a föltárás elején alig 075—1 m vastag 
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kemény mészkőpadok közül főleg az alsók összeolvadva fokozatosan 6 —10 m-ig 

vastagszanak az egykori part felé közeledve. 

Ennek a szintnek kövületeit, valamint az erre következő alig 1 m vas- 

tag, tömött mészmárgáét, amelyet az eddigi megfigyelők egybehangzó közlései 

szerint az lIsocardia cor L. és Terebvatula cf. ampulla Ben. (—grandis BLum) 

gyakori kövületei jellemeznek, már több helyen fölsorolták s így ezekre most 

nem terjeszkedem ki, csak azt említem meg, hogy a Terebratula cf. ampulla BR 

a lithothamniumos szint fölső rétegeiben is gyakori. Így van ez különösen a 

P. buhi-tól É-ra a legelőre fölmenő szekérúttal jobboldalt párhuzamban lefutó 

18. ábra. Az oláhlapádi Parau buhi föltárás. 

2 — Lithothamniumos lajta-mészkő. (F. mediterr.) X — Pannoniai emeletbeli agyag. 

sekély árkokban föltárt lajtamészkövön. Ugyancsak ebben az árokban, ahol az 

birtelen eséssel a völgybe szakad le, a lithothamniumos padok között egy 

vastagabb, kékesszürke mészkőréteg csoport van, amely a többi rétegekhez 

képest sokkal agyagosabb s tele van apró szervezetek héjaival, köztük mond- 

hatni kőzetalkotóan a Helerostegina costata DORB. kövületeivel. Itt találtam 

még egy más brachyopodát is a Megathyris decollata ÜHEMN. sp.-t. amelyet 

Oláhlapádról még nem említettek, továbbá egy rákolló töredékét, amely 

a lithothamniumos szintből előkerült hasonló darabokkal és az ugyancsak 

az utóbbi rétegek alsó részéből eddig összegyűjtött 65 drb. különböző 

hal- és cápafoggal együtt még meghatározásra vár. Ezekre a fogakra vo- 
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natkozólag most csak annyit jegyezek meg, hogy Oláhlapádról még eddig 

az irodalom sehol sem említ ilyeneket s hogy megfigyeléseim — szerint 

ezek a lajtamésznek a legbelső Mezőség felé eső rétegrészeiben gyakoriak, 

míg ettől a peremtől a hajdani mediterrán part felé közeledve hirtelen meg- 

csappan a számuk, annyira, hogy egy fél km-rel beljebb, már csak elvétve 

akad egy. 

A lithothamniumosa szint, a terület ÉNy-i részén összefüggő vonulatban 

van s É-on Oláhrákoson át Hidas felé folytatódik, míg D-re Vládházán és 

Muzsinán keresztül Felsőorbo irányában követhető. Ezzel szemben a terebra- 

tulás márga inkább csak a lajtamészkő öv mendence felé eső peremén fordul 

elő kisebb területen úgy Oláhlapádon, mint a szómszédos Hidason. 

A szóbanfogó terebratulás keményebb, homokos mészmárgával az eddigi 

megfigyelők a környékben és különösen Oláhlapádon a felső mediterrán parti 

üledékek rétegsorát befejezettnek tekintették, a minthogy a Pareu buhi föl- 

tárásban tényleg úgy is van. De ha a fönnebb jelzett szekérúton a legelő szé- 

léig megyünk föl, ott a szintén KDK-re dűlő terebratulás és isocardiás mész- 

márga táblán, két kisebb árok, 3—4 m vastag laza, palás elválású, kékes- 

szürke homokos márga rétegeit tárja föl. Ebben a márgában ellentétben az 

alatta levő közettel, amelyben elég sok a nagyobb kövület, az Ostrea (Pycno- 

donta) cocnlear Port majdnem az egyetlen nagyobb kövület, amelyet eddig 

ezen a helyen, már több példányban gyűjtöttem. Iszapolással is csak nehány 

foraminiferát és ostracodát sikerült benne találnom. A környékben az ennek 

a márgának megfelelő rétegeket az erózió úgy látszik eltávolította jórészben, 

mert eddig csak a Pareu buhi-tól DNy-ra találtam még meg. 

Koch az Aranyos mentén, a sínfalvi Czibrehegyen lajtamész fölött kékes- 

szürke iszapos homokrétegeit írja le DKK-i dűléssel és ostreahéjakkal. cH ho- 

mokon terül el — írja tovább — a kb. 10 m vastag gipsztelep, mely a ge- 

rincen végig vonul, míg a nyugati lejtőn ismét homokos tályog következik a 

gipsztelepre, tele az Ostrea cochlear Ponr cserepeivel., 

A Czibrehegyet ugyan nem ismerem, de mert az előfordulási körülmé- 

nyek és a dűlés az oláhlapádihoz nagyon hasonló, azt hiszem nem tévedek, 

ha az Ostrea ( Pycnodonta) cochlear-os rétegeimet a sinfalviakkal azonosoknak 

tartom. Legfönnebb az adhatna még kételkedésre okot, hogy eddig föltárás 

híjján nem tudtam pontosan megállapítani a fönnebb ÉNYy-ra elterülő erdős 

legelő tisztásán kibukkanó rostos és földes gipsztelephez való viszonyát, 

amelyen rajta és körülötte még egy tömött. rideg, sárgás-szürke, édesvízi 

mészkőre emlékeztető, eddig kövületnélküli mészkő rögei hevernek. 

Hasonló bizonytalanságban vagyok az előbb érintett oknál fogva az 

Ostrea (Pycmodonta) cochlear-os márga és gipsz előfordulás közötti területen 

föllépő dácittufa anyagot tartalmazó meszes homokkőre vonatkozólag, amely 

gyéren bár, de még mindig felső mediterrán kövületeket tartalmaz. Tekintettel 

azonban, hogy ebben a sokszor vékonyan réteges homokkőben még gyakran 

fordulnak elő lithothamniumok kövületei is, a lithothamniumos szint lokális 

kifejlődésének tekintem, amelyre esetleg itt közvetlenül a gipsz telepszik. 

Utóbbi véleményemet ugyancsak Koch Erdélyrészi Medencéről szóló klasszi- 
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kus munkájának következő soraira (146. 1.) alapítom: eT. Róth L. szerint 

Csegeztől keletre 109 alatt KDK-nek dűlő lajtamészkő látható s fölötte kes- 

keny, csaknem kiékelődő rétegben dacittufa, e fölött pedig . felhér alabástrom, 

részben rostos gipsz lép föl kis sávban. A gipszlencsének északi végén felette 

kemény, tömör, sárgás-szürke mészkő következik, mely édesvízi mészkő kiné- 

zésűs. Szóval ugyanazok a kőzetek vannak itt világos sorrendbe föltárva, 

mint D-re az oláhlapádi legelőn, csakhogy ott föltárások híjján a telepü- 

lési viszonyokról nem alkothatunk olyan tiszta képet magunknak. 

Ha most végigtekintünk az érintett fölső mediterrán üledékeken, azt 

látjuk, hogy úgy a kövületek, mint különösen a kőzettani kifejlődés alapján egy 

mélyebb és magasabb szintet különböztethetünk meg ezekben a rétegekben. 

Az alsó melafiros konglomerátum és lithothamniumos lajtamészkőből sok fora- 

minifera, bryozoum, echinodermata, gerinces stb. került elő. Az előbb em- 

Mertek a hosszusagnat " 1.500 
Mertexa magassagna! 11990 

19. ábra. Az oláhlapádi Parau buhi szelvénye. 

a — Melafir, b-—f. mediterr. konglomerátum, c — f. mediterr. lithothámniumos 

padok, d— f. mediterr. laza lajta mészkő, h— f£  mediterr. dacitanyagos homokkő, 
g -— gyps, e,— f. mediterr. terebratulás márga, f — Ostrea (Pycnodonta) cochlearos 

márga, j — pannoniai emeletbeli agyag. 

lített  dacitanyagos homokkő, valamint a helyenként  terebratulás márga 

alatt közvetlenül észlelhető sárgahomokos, bryozoumokkal telt mészkő, amely 

minden tekintetben hasonlít az órákosi homokos kifejlődésre, csak a litho- 

thamniumos szint lokális kifejlődéseinek tekinthető, akárcsak a Pareu buhi 

patak-ág fölső részén előforduló jókora korallpad. 

A fölső "szint gipszből, sárgásszürke bitumenes mészkőből és már- 

gákból áll, a . Terebratula ampulla Ra, Isocardia cor L., és Ostrea (Pycno- 

donta) cohlear Pour foszilis maradványaival. Ez a második szint, bár több 

méter vastagságot ér el, a mai nyomok alapján mégis az alacsonyabb térszinre 

szorítkozó, visszahuzódó tenger benyomását kelti, ami természetes is, mert a 

mint a továbbiakban látni fogjuk, a szarmata tenger üledékei már jóval ala- 

csonyabban kezdődnek közelparti kifejlődésükben is, mint a felső mediterrán 

hasonló faciese. Ha ugyanis az oláhlapádi patak aParau Barsar nevű D-i 

ágát keressük föl, akkor úgy a faluból kiinduló hidasi úttól jobbra, mindjárt 

az elején, mint a patakon fölfelé haladva a eTravass nevű erdőrész mély 

árkában homokos agyag, durva homok, homokos kavics, kavics és konglome- 
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rátum folytonosan változó rétegeiből álló lerakodásokkal találkozunk. Ezek a 

föltárásban felső kisebb részüket kivéve szarmata emeletre jellemző kövülete- 

ket tartalmaznak nagy mennyiségben, míg a felső rétegekben már pannoniaira 

utaló fauna jelenik meg. 

A szálban lévő szarmata üledékek közül területemen a legmélyebben 

egy sötét kékesszürke homokos agyag lép föl, amelyben a hidasi út melletti 

föltárásban, a puszta szőlők alatt homokos rétegközökben Cardium, Modiola, 

Ceriühium pichum Basr. és Trochus sp.-ek fölismerhető töredékeit gyűjtöttem. 
Ov 

a 

20. ábra. Az oláhlapádi Parau Barsa a baloldali III. mellékároknál. 

a — szarmata emeletbeli agyag ; b — szarmata emelfetbeli homok és görgeteges 

kavics; c — pannoniai emeletbeli homok és kavics ; (r) pleisztocén löszszerű 

kőzet ; x) — pleisztocén vörös agyag. 

Ezek az agyagrétegek kisebb-nagyobb megszakítással a P. Bara patak mentén 

többször felületre jönnek s a már említett baloldali harmadik mellékároknál 

99-al K-re dűlve a kavicsos, homokos kövületes szarmata rétegek közé éke 

lődnek, a mint arról a 20-ik ábrán látható mart föltárásával győződtem meg. 

Tehát ezeknek az agyagoknak szarmata emeletbe való tartozása a gyér 

kövületek és települési viszonyok alapján kétségtelen. 

Hasonló kőzetet találunk acchisetoares-nál (P. lázului) a már Herepey 

által kövületek alapján szarmatának vett üledékek alatt, amelyben eddig ugyan 

kövületet nem kaptam, de amely kifejlődésének és helyzetének analógiája alap- 

ján, ugyancsak a szarmata emeletbe tartozhatik. A litorális szarmata üle- 

dékek legszebb föltárása a Pareu Barsa felső szakaszára esik a fölülről számított 



346 PÁVAY-VAJNA FERENC 

balparti harmadik mellékárok betorkolásától kezdődőleg, ahol mint az egykort 

tengerparttól legtávolabb eső részen a rétegek anyaga nemcsak a legfinomabb, 

hanem egyuttal a legnyugodtabb településű is. Itt ugyanis különösen a felső. 

gömbköves homokoknál állandó rétegességről is beszélhetünk, míg fölfelé 

haladva, úgy a rétegek anyagában és helyzetében, mint kiterjedésében a leg- 

nagyobb változatossággal találkozunk, jeléül az egészen közelparti fluviatilis. 

eredetű lerakódásnak. Vaneset rá, amikor a kavics-konglomerátum pad majdnem 

minden átmenet nélkül megy át a homokba, hogy ez megint kavics, vagy 

görgetegként folytatódjék pár lépéssel tovább. Szépen tünteti föl ezt a jelen- 

séget a pataknak az a hét esése, melyeket mintegy 650 lépés hosszú meder- 

részen belül a hátráló erózió hozott létre. A lazább homokkal és kavicscsal 

gyorsan és könnyen bánik el a patak, de amikor ezek alatt a kemény kon- 

glomerátum állja útját, hirtelen mélyítése megszűnik s attól kezdve ezen folyik 

lefelé addig, amíg a konglomerátum pad megint laza kőzetbe megy át, amelyet 

most már megint addig váj, amíg újabb konglomerátumra nem akad, amikor 

az előbbi eset ismétlődik meg újra. Végeredményében ez annak a völgytipusnak 

kialakulására vezet, amelyet minden olyan helyen megtalálunk, ahol a folyó- 

vizek különböző szilárdságú rétegekből álló kőzetekbe vágódnak be. 

Az itt levő litorális szarmata üledékeken belül azok elkülönítésére petro- 

grafiai különbségek nem-igen merültek föl s így remélve, hogy talán a fauna 

alapján tagolhatom majd őket, külön gyüjtöttem az alsó, középső és felső üle- 

dékek kövületeit, de fontosabb eredményhez így sem jutottam, mert többnyire 
ugyanazok a fajok fordulnak elő mindenütt a rétegekben. Legfönnebb azt 

említhetem meg, hogy a föltárt lerakódások középtáján ugyanolyan anyag 

mellett is sokkal több kövület fordul elő, mint attól le és fölfelé, bár ott sem 

mondhatók ritkáknak, csak az üledék" képződési körülményeitől függően, több- 

nyire töredések. 

A legfölső pannoniai kavicsokkal érintkező rétegektől eltekintve a P. 

Barsa mély árkában, a Travas nevít erdőben a következő fajok kövületeit gyűj- 

töttem : 

Heliastraca Reusana M. Epw., Astraea sp.. Ervilia podolica Etrcuw., 

Ervilia cf. tigonula Socon., Maectra podolica BrcHw., Mactra cf. podolica 

Eicnw., Tapes gregaria Pagrscn., Tapes cf. gregaria PaRrscn. Cardium ob- 

soletum Ercuw., Cardium sp., Pectunculus pilosus PaRrscn., Modiola volhynica 

Eicuw., Congeria sp.-ek, Anomia eplhippium 1L., v. ind, Ostrea fimbriata 

GnRar., Ostrea sp., Buccinum baccatum Basr., Murex fOccenebra) sublavatus 

Basr,, v. grundensis R. Hörx. Er Aw., Pyrula sp., Cerithium pictum Basr., 

Cerithium rubeciginosum Ericuw., Cerilhium dasjunctum Sow., (?) Cerithiunr 

nodoso-plicatúm  Höns., Cerithium lignitarum Brcuw., Cerithium Buboict 

Hóxws.,  Cerithium pictum Basr. v., Cerithium rubiginosum BErcuw. v., Ceri- 

tium sp. a C. disjunetum alakköréből., Cerithium sp.-ek, Turritella Archimedis 

Bnowc., Trochus podolicus Duw., Trochus sp. ef. T. (Strigosella) strigosa v. 

substrigosa Sacc., Trochus sp.-ek, Neritina cf. Gratcloupana FéÉR., Neritina 

sp., Melanopsis (Lyreara) ej. carinatissíma Sacco., Melanopsis (Lyrcaea) im- 

pressa v. Bonellii Sism. Ezek között a Cerithium pictum Basr., C. rubigi- 
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nosum Brcuw., Trochus podolicus Du8s., mellett az utolsónak fölsorolt, Mela- 

nopsis (Lyrcaea) impressa v. Bonellii Sism. a leggyakrabban előforduló faj. 

Szóval az itt gyűjtött kövületek zöme — eltekintve az egy, vagy legfönnebb 

egynehány egyedszámban előforduló, — bemosott mediterrán alakoktól, szarmata 

emeletre jellemző kagylók és csigák kövületeiből áll, igazán pannonra jellemző 

pedig egyetlen egy sincsen közöttük. Miből tehát önként következik, hogy a 

Paran Barsa patak fölső folyása által átmetszett partközeli üledékek alsó része, 

a szarmata emelet elegyesvízű tengerének képződményei. 

Mindenben hasonló kifejlődéső homokos kavicsos üledékeket kapunk a 

hidasi út elején a pusztai föltárás alsó részében a szarmata homokos agyag- 

rétegek fölött, amelyekből eddig a következő vegyes fauna került ki: Modiola 

volhynica Ercuw., Peccten sp., Lithodomus sp., Ostrea fimbriata GnRar., cf. 

Buccinum baccatum Basr., Cerithium cf. pictum Basr., Trochus cf. podolicus 

É D 

21. ábra. Az oláhlapádi Parau Barsa szelvénye a baloldali III. mellékároknál. 

a — szarmata emeletbeli agyag ; b — szarmata emeletbeli homok, görgeteges kavics 

és konglomeratum ; c — pannoniai emeletbeli homok és görgeteges kavics : d — pan- 

noniai emeletbeli planorbisos márga ; e — pleisztocén löszszerű kőzet és vörös agyag. 

Dus., Trochus sp., Melanopsis (Lyrcaca) impressa v. Bonellii Srism., Caloppa 

sp. olló része. A bemosott mediterrán alakok mellett fiatalabb szarmatára utaló 

fajok vannak itt ezekben a képződményekben — már előzőleg szarmatának 

megállapított agyagokon — amelyekben még pannonra jellemző kövületek nem 

fordulnak elő éppen úgy, mint a P. Barsa szarmata üledékeiben. 

Ugyancsak konglomerátumos és homokos szarmata képződményeket álla- 

pított már meg HEREPEY kövületek alapján a eFreusel, D-i oldalán a aPareu 

Lazujo, la chisetoar e nevű részén; ezek 89-kal KÉK-re dűlnek s foly- 

tatásukban D-felé megint megvannak a parttól távolabbi szarmata lerakódá- 

sok. HEREPExY és KocH Awrar ugyanis Felenyednél említik öket s az utóbbi 

a lövöldék alatt 59-kal DDNy-ra dűlő, porhanyó, durva, homokrétegekből Er- 

vilia podolica Ercaw. és Cardium obsoletum FErcgw. kövületeit gyűjtötte is. 

A cBükköslapos; K-i lejtőjén pedig az enyedi országúton (Akasztófadomb?) 

Róth 1901. évi jelentése szerint, szintén szarmata rétegeket talált kis 

foltban. 

Szemben a Maros balpartján, Oláhapahidánál a cBolbus völgyszoros- 

ból Herepey erviliákat, cardiumokat és Taprs gregaria PaRrscn.-fajt említ, 
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amelyeket magam is megtaláltam azon a tájon, ahol a faluba lejövő mély 

patakárok, a falu fölött K-i irányát DK-ire változtatja. Itt egy jobboldali mellék- 

árokban ugyanis, a mediterrán rétegekkel egyidőben majdnem 709-kal fölráncolt 

kemény szarmata homokkőpadra akadtam. 

Az oláhlapádi P. Barsa és puszta szőlők litorális szarmata üledékei pedig 
megszakítás nélkül szintén folytatódnak K-felé, mert a Csákó-miriszlói patak 
mély árkában épen olyan görgeteges és kövületes kifejlődésüket találjuk meg, 

mint Lapádon. Miriszló falutól kezdve a Maros és ŐÖrményes felé, mint parttól 

távolabb eső helyen azonban, már megint túlnyomóan homokrétegek alakjába 

van kifejlődve, az egészen partközeli üledékeknek a folytatása. Ezekben a ho- 

mokokban nagyon gyéren fordulnak elő fölismerhető kövületek s így érthető, 

hogy Miriszló és örményes között csak ott tudtam nehány Ervilia, Cardium 

és Modiola kövületét gyüjteni, ahol mint a miriszlói Maros-szorosban, az 

országút fölött, a megyehatár közelében szilárdabb padokká tömörül. 

A lényeges csak az, hogy a szarmata emeletbeli üledékek örményestől 

kezdve, ahol Róth állapította meg! Miriszlón és Oláhlapádon át, eddigi meg- 

figyelések adatai alapján, Felenyedig legalább is tényleg követhetők s a Maros 

bal partján is folytatódnak, amint azt Koch az Erdélyrészi Medencéről szóló 
klasszikus munkájához mellékelt szelvényén ki is tünteti. Hogy a régebbi 

adatok Róth jelentésében nem nyernek megerősítést, azt hiszem a föltárások 

megváltozásában, a helyenként roppant gyér kövületekben és a fölvételre for- 
dítható, aránylag rövid időnek tulajdoníthajuk. É 

Érdemesnek tartom a megemlítésre, hogy míg e kövületek rendes körül- 

mények között, a már többször fölsorolt kőzetekben szétszórva fordulnak elő, 
addig nehány olyan breccia és meszes rögre akadtam a homokos kavicsok- 
ban, amelyekben egy-két faj szókatlanul tömegesen fordult elő. 

Ilyen volt nem messze a föltárás kezdetétől a patak bal martjában az 

a nagyobb, mintegy köbméteres mészkőrög, amelyben a Modiola volhynica 

Brcaw. és egy megnyúlt Tapes sp. majdnem brecciaszerű tömeget alkotva for- 
dult elő. Ebből a rögből még egy rossz megtartásu Cardium cf. lithopodolicum 

Dus.-ot említhetek. 

Továbbá két ilyen természetű breccia rögöt találtam a pataknak alulról szá- 

mított második, négy méter magas esésénél kettőt, amelyben a kövületek zömét, 

néhány Cardium, Modiola és Cerithium töredéke mellett Trochus és Rissoa 

sp.-ek képezték. Ott pedig, ahol a pataknak baloldali második mellékága 

mintegy két méter magasságból esik a fővölgybe, olyan meszes rögöcskére 

akadtam, amelyben sok Modiola és Melanopsis (Lyrcaeca) impressa v. volt. 

Ezeknél a rögöknél azonban sokkal fontosabbak azok a kövületes fészkek, 
amelyeket az alulról számított első és második patakesés körül zsákmányol- 

tam ki. 

Az első ilyen kisebb fejnagyságú kövületes fészek tíz lépésnyire volt az 

első patakesés alatt, a jobboldali martban homokos kavics és görgeteges kon- 

glomerátum rétegek érintkezésénél. Ennek széthulló agyagos tömegéből az 

! T. RorH LaJos 1898. évi jelentése a részletes geológiai fölvételekről. 
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iszapolás alatt szétesett rengeteg sok kövület töredékből a következő fajokat 

állapíthattam meg: Serpula guinguesignata v. tubulus RovERETo., Serpula cf. 
vermicularis L. és még három Serpula sp.-t, továbbá Ervilia podolica Ercnw., 

Ervilia podolica v. dissita Ercnw., Ervilia cf. pusilla Purun, Ervilia trigonula 

1 — melafir; 2 — felső mediterrán konglomeratum ; 3 — felső medíterrán lithotham- 

niumos lajtamészkő ; 4 — felső mediterrán terebratulás mészmárga ; 5 — felső medí- 

terrán Ostrea (pycnodonta) cochleáros márga; 6 — felső mediterrán dacit agyagos 

homokkő ; 7 — felső mediterrán gipszlencse ; 8 — szarmata emeletbeli agyag, homok, 

kavics, konglomeratum; 9 — pannoniai emeletbeli homok és görgeteges kavics; 

10 — pannoniai emeletbeli planorbisos márga és homok ; 11 — pannoniai emeletbeli 

Melanopsis (lyreea) vindobonensis-es és Congeria banatic-ás-rétegek ; 12 — pleisztocén 

vörös agyag és lösz ; 13 — holocén üledékek. 

SocoL., Ervilia sp.-t, Tapes gregaria PaRgrscn., Tapes sp.-t, Adacna (Cordium) 

ef. plicatum Ercnw., Cardium cf. lithopodolicum v. Ruthenica Hirwe., GCardium 

sp.-eket, Modiola volhyunica Excuw., Modiola marginata ExcHw., Modiola sp.-eket, 

Congeria sp.-t, Cerithium cf, pictum Basr., Cerithium cf. disjunctum Sow., 

Turritella sp.-t, Trochus podolicus Duz, Trochus pictus Eicnw., Trochus pa- 
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pilla Bnocc., Trochus cf. marginatus Bicuw., Trochus sp.-t, Hydrobia sp.-eket, 

Bulla convoluta Bnrocc., Bulla cf. convoluta Bnrocc., Tornatina (Bulla) Lajón- 

kaireana Basr., Bulla sp.-t Retusa Truncatula Burc.-t 
A második fészek, amely minden tekintetben az előbbihez hasonló volt, 

az első patakesés fölött harminchat lépésre feküdt, szintén a jobboldali mart- 
ban, a patak talpát alkotó konglomerátum pad fölötti kavicsrétegben, közel a 

fölső határához, tehát körülbelül négy méterrel az előbbi fölött. Ennek a kövü- 
lettörmelékéből a következőket sikerült kiválogatnom : Triloculina sp. Rotalina 
sp., Nonionina sp., Serpula Eichwaldi RovEREro., Serpula cf. scalata Ercuw., 

Spirorbis heliciformis Ercnw., Frvilia podolica Ercuw., Ervilia podolica v. 
dissita  Bronw., Ervilia pusilia Pum., Ervilia trigonula $ocor., Tapes gregaria 

PaRrscHn , Adacna (Cardium) plicata Ercuw., Cardium cf. obsolelum Eucuw.., 

Cardium cf. hthopodolicum Duxz., Cardium cf. lithopodolicum v. Ruthenica Hrus., 

Cardium sp.-ek. Limnocardium Andrussowi LÖRENTHEYx, Limnocardium sp., 

Modiola volhynica BricHw., Modiola marginata Ercnw., Modiola sp., Cerithium 

pictum Basr., Cerithium sp., Trochus podolicus Duz., Trochus pictus ErcHw., 

Trochus cf. papilla Eicuw., Hydrobia sp.-ek, Neritina sp., Tornatina (Bulla) 
Lajonkaireana Basr., Retusa truncatula Bunra., Retus truncatula v. clavata 

Bulla sp.-ek, végül osztrakodákat és halfogakat. 

A harmadik kövületes fészek az előbbin felül a második patakesés alatt 

volt homokos kavicsban. Az alábbiakban fölsorolandó kövületek itt szétmállott 

mészkőre emlékeztető anyagba voltak beágyazva: Serpula heliciformis ErcHw., 

Serpula scalata Ercuw., Serpula Eichwaldi RovERoro, cf. Adacna (Cardium) 

plicata Eircuw., Cardium obsoletum Bicuw., Cardium sp.-ek, Limnocardium 

Andrasowi LöóRENTHEY, Limnocardium cf. Andrussowi VLöR., Limnocardium 
Andrussowi v. spínosum Lök., Limnocardium sp.-eket, Modiola volhynica 

Eicuw., Modiola cf. marginata EicHw., Modiola sp.-ek, Congeria n. sp., Murex 

eraticulatus HöRrx., Cerithium disjnncetum Sow., Cerithium nodosoplicatum 

Hónx., Cerithium pictum Basr., Cerithium sp.-ek, Trochus papilla EricHw. 
Trochus pictus Ercuw., Trochus cf. marginatus Ercuw., Trochus sp., Hydrobia 

sp.-ek, Tornatina (Bulla) Lajonkaireana Basr., Retusa truncatula Bunc., Bulla 

sp.-ek, Adacna compressiuscula Ercnw. 
A első és második kövületes fészek eredeti kőzetanyaga szürke meszes 

márga volt, melynek még szét nem mállott részletei az egyes kövületek üre- 

geit töltve ki, az iszapolás után is megmaradtak. Ez a kövületek üregeiben 

megtalálható meszes márga kétségbevonhatatlan bizonyítéka annak, hogy ez a 

két kövületes fészek eredetileg egy-egy olyan márgarögöcske volt, amelyeket 

kövületek töltöttek meg s amelyeket épen úgy besodort a szarmata-tenger 

parti üledékei közé, mint a parttal érintkező régebbi vulkáni kőzetek és titon, 

neocom, lajta mészkövek rögeit, amelyek szintén gyakran fordulnak elő benne, 

sokszor jókora darabokban. 

Ha azonban a soron levő két fészek kövületein végig tekintünk, azt lát- 

juk, hogy azok, az őket magábazáró közet keletkezési idejére vonatkozólag 

teljes mértékben a szarmata emeletre utalnak, tehát ugyanarra az időre, 

amelyben a rögöcskéiket tartalmazó homokos kavicsüledékek rakodtak le. Ez 
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a viszony az üledékek és kövületes rögök között arra utal, hogy a szarmata 

emeleten belül is visszahuzódó tengerrel van dolgunk ezen a helyen, amely 

régebbi s már megszilárdult üledékeit, később szétszakadt rögök alakjában 

megint litorális üledékei közé temette. 

S ha most végig tekintünk az eddig fölsorolt szarmata fajok kövületei- 

nek jegyzékén azonnal szembeötlik az első és második fészekben talált és a 

rétegekből összegyűjtött fajok közötti különbség. Míg a fészkekben serpulák, 

erviliák,  hydrobiák és bullák játszák a főszerepet aránylag nagy egyed- és 

fajszámmal, más szarmata fajok mellett, addig a rétegekben az előbbiek vagy 

egyáltalán nem, vagy csak gyéren fordulnak elő. Vagyis ugyanazt a viszonyt 

látjuk a fészkek és rétegek faunája között, mint amilyen a mehádiai-karán- 

ssebesi öböl déli részében a brakvizi szarmata emeletbeli valsóbbs és efelsőbbs 

rétegek kövületei között van.! Tehát az oláhlapádi Parau Barsa föltárás szarmata 

lerakodásai nagy valószinűséggel a mehádiai-karánsebesi öböl efelsőbb, bra- 

koizi szarmata szintjének felelnek meg, míg a fészkek erviliás anyaga az 

ugyanabból az öbölből leírt calsóbbos brakvizi szarmata szintre útal. Ami kü- 

lönben Aupgusownak a déloroszországi szarmata rétegek körül szerzett tapasz- 

talataival is megegyezik, amennyiben itt a szarmata üledékek legalsó szintjé- 

nek szintén az erviliás rétegeket veszi.? 

Egyszóval ezekből is indokoltnak látszik az a föltevésem, hogy a ten- 

ger a szarmata fajöltő vége felé legalább egyes kis parti öblöcskékből vissza- 

hezédott mikor azután az elején lerakódott üledékek parton maradva az erózió 

és abrazi hatásának voltak kitéve s igy kisebb-nagyobb darabjaik a későbbi 

parti üledékek közé keveredtek. Sajnos föltevésemet a közelben, hasonló ter- 

mészetű, szálban álló kőzet még nem támogatja. 

A harmadik kövületes fészekből, bár az erviliák teljesen hiányoztak s 

kőzetanyaga is más volt, többi kövületeire és hasonló előfordulására való tekin- 

tettel, szintén a másik két fészek anyagával egyidősnek tartom. 

A patakon fölfelé haladva, a hatodik patakesés fölött az utolsóig már 

lazább és világosabb kavics, homok és görgeteg rétegeket metsz keresztül, 

amelyekben különösen a fölső baloldali mellékárok torkolatánál több köb- 

méteres tömbjei vannak a régebbi kőzeteknek. (23. ábra.) Ezeknek az üledé- 

keknek a szerkezete és egymáshoz való viszonya is éppen úgy, mint a leírt 

szarmata koruaké, minden tekintetben közelparti fluviatilis eredetre mutat foly- 

ton váltakozó, kiékülő és egymásba átmenő rétegeivel. 

Innen bár általánosságban gyérebben fordulnak elő kövületek s rende- 

sen igen gyönge megtartásuak és kopott töredékesek, mégis az alábbiakat 

sikerült megállapítanom : 

Tapes gregaria PaRrscn., cf. Tapes gregaria PaRrscH., Venus cf. um- 

bonaria Dam. Cardium n. sp., Cardium sp., Lacina columbella Lam., Con- 

1 SCHRÉTER ZOLTÁN: A mehádiai-karánsebesi neogen öböl déli részeinek 

geologiai viszonyai. 

2 Dr. SimrovEscu: Über die Verbreitung und Beschaffenheit der sarmatischen 

Schichten der Moldau. (Ruminien.) 
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gerta  Partschi CÜzZSZEK., Congeria ornithopsis BRus., Congeria subglobosa 

Panrson., Congeria ef. Batuti Bnus., Congeria sp.-ek, Cerithium pictum 

Basr.,  Cerithium sp., Turitella ef. vernicularis BnRocc., Trochus patulus 

Bnocc., Melanopsis (Lyrcaea) impressa v. Bonellii Sism., Melanopsis (Lyrcaea) 

ef. carinatissíma Sacc., Melanopsis (Lyrcara) Martiniana Vén, Melanopsis 

ef. Fuchsi Bxus. 

A fölsorolt fajok között vannak, s egyuttal a legfiatalabb alakok, alsó 

pannonai emeletre jellemző Congeria és Melanopsis sp.-ek, amelyek minden 

23. ábra. Az oláhlapádi Parau Barsa a baloldali első mellékároknál. 

Pannoniai emeletbeli görgeteges kavics. 

kétséget kizáróan az előbbiekben vázolt fölső rétegeknek aló pannon aLyrcaear 

szintjéhez való tartozását bizonyítják, míg a többi kopott és töredékes medi- 

terrán és szarmata-kövületek bemosottaknak tekintendők. 

Ez az alsó pannon  görgeteges, homokos kavics jókora vastagságban bo- 

rítja mindenütt a szarmata-üledékeket, amint arról úgy a P. Barsa nagy föl- 

tárásában, mint a beléje torkolló mellékárkok fölnyuló bevágódásaiban tapasz- 

talhatjuk. Jól szemlélhetők az ilyen természetű és hasonló korú üledékek a 

hidasi út elején a pusztai föltárás ÉNy-i részén a szarmata-üledékek tetejében, 

ahol igen rossz megtartású melanopsisok társaságában Congeria cf. ernithop- 

sis BRrus.-fajt is találtam. Közben pedig ott vannak hasonló tipusú kavicsok és 

homokok föltárva, az előbbi fajokra utaló Congeria bubtöredékekkel, ahol a 
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Travásba vivő szekérút a régi oláh templom megett a P, Barsa medrébe cla 

urico ereszkedik alá. Ez a hely más szóval a eTreusel, domb K-i oldala. Az 

alsó rétegek itt is görgeteges, limonit konkrécios, helyenként konglomerátu- 

mos kavicsból állanak, míg ezeket vastag homokpadok fedik be, amelyekben 

a kavicsokkal szemben csupán nehány halcsigolyát kaptam kövületképpen. 

Most, miután már a szarmata-üledékek fölött kövületes, határozottan 

pannon képződményeket találtam, annak a megállapítására gondoltam, hogy 
vajon van-e Oláhlapádon átmenet a szarmata- és pannon-üledékek között 

T. Róth L. főgeologus ur ugyanis az 1898. évi fölvételi jelentésében a szom- 

szédos csákó-miriszlói patak mentén a cMoara Georius malomnál emiüotis 

emeletbe tartozó rétegeket tételez föl azon az alapon, hogy ott a (Congeria 

Partschi és triangularis vegyesen fordul elő szarmata-kövületekkel. 

Az általam most pannonnak minősített fölső partközeli üledékek érint- 

kezése a kétségtelenül szarmatába tartózókkal legszebben a hatodik patak esés- 

nél a jobb martban és a nagy föltárás kezdeténél, a baloldali harmadik mel- 
lékárok torkolatánál látszik. 

Az előbbi helyen alulról fölfelé, a rétegsorban a legalsó, egy majdnem 

két méteres homok s e fölött következik az a kis szemű görgeteges, homokos 
kavics, amelyben több Tapes, Cerithium, Trochus sp. és Melanopsis (Lyrcaea) 

impressa v. Borullii, S15sm. kövületét találtam, de vastaghéjú, pannoniai emeletre 

jellemző Congeriákat még nem. Az ennek lekerekített felületére települő és 

ettől élesen elváló lazább, durvaszemű homokos kavicsban azonban már rossz 

megtartású, kopott Melanopsis (Lyrcaea) impressa v. társaságában több Con- 

geria Partschi CzszEx. jól fölismerhető búbjára akadtam. 

Ugyanezt mondhatom a föltárásban e fölé helyezkedő kavics- és homok- 
rétegekről, csakhogy ezekben ritkábbak a kövületek. 

Az itt leírt helytől 60—70 lépésre lefelé a legközelebbi esés fölött már 

a rétegek érintkezése nem olyan világos s azért itt megint külön gyüjtöttem 

a kövületeket a mikor a nagyon kopott szarmata-kövület töredékek mellett 

Partschi és ornithopsisra utaló Congeria búbokat és egy majdnem ép Con- 

geria Zoici, BRus.-t és még egy más Congeria sp.-t gyűjtöttem jeléül annak, 

hogy itt nem kevert faunával van dolgunk, hanem összemosott érintkező réte- 

gekkel, mert a többi congeriák nagyrésze szintén jobb megtartású volt, csak 

a kifejtés alkalmával estek széjjel. 

Ugyancsak semmiféle átmeneti réteget nem tudtam találni a föltárás 

elején sem, ahol a már előzőkben szarmata emeletbelieknek megállapított réte- 

geket a föltárásban vékony kavicsréteg borítja közvetlenül, amely itt közbe- 

települt homokos lencsékkel a lekerekített szarmatarétegek fejéhez támasz- 

kodva lenyulik azokra a sötét kékesszürke, homokos agyagrétegekre, amelyek 

némelyike a homokos és kavicsos szarmatarétegek közé ékelődik. Ezekben a 

kavicsokban és homokokban megint csak kapott és széthulló Melanopsis 

(Lyrcaea) impressa v. és Tapes töredékeinek társaságában Congeria Partschi-ra 

emlékeztető búbokat gyűjtöttem, bizonyságául annak, hogy ugyancsak pannon- 

kori üledékekkel van dolgunk közvetlen a szarmatarétegekkel érintkező kép- 

ződményekben itt is. 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910. 293 
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A pannoniai litorális üledékekre, mint azt a P. Barsa baloldali első mel- 

lékárkában és a eTreusels, K-i oldalán igen szépen láthatjuk, vékonyan rétege- 

zett, világos kékesszürke agyagmárga telepszik, amely vékony homokos réte- 

gekkel váltakozik, vagy helyenként maga ís homokos. Ebben a kőzetben, bár 

hatalmasan van kifejlődve, csak nagyon gyéren fordulnak elő kövületek úgy, 

hogy az említett mellékárok és pusztaszőlők közötti területen egyetlen Fla- 

24. ábra. Az oláhlapádi Treusel K-i oldala. 

1— pannoniai emeletbeli congeriás kavics és homok; 2 — pannoniai emeletbeli 

planorbisos márga. 

norbis sp.-t gyűjtöttem. Szerencsés véletlennek tulajdoníthatom, hogy a cTreusels 

K-i oldalán levő mély, vízmosta mellékárokban (24. ábra) a pannon kavicsra és 

homokra települő 49-al DNy-ra dülő, jórészben meddő márgarétegek között 

egy olyan rétegcsoportra bukkantam, amelyben azután apró Cardium és Cow- 

geria sp.-eket, egy ép Congeria Makovici, Brus.-t s több Planorbis és Hydro- 

bia sp. maradványait találtam. - 

Az utóbb érintett üledékek a pusztai föltárás tetejében is föllépnek, a 

pannonkavics fölött, de kövületeket itt sem találtam, hanem megszakítatlan 
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egyenes folytatásukban, a pusztaszőlők K-i oldalán a tapasztó föld gödrök- 
ben megint voltak Congeria és Cardium töredékek, amelyeket azonban köze- 

lebbről nem határozhattam, meg annyira fogyatékosak. 

Ezek fölött a planorbisos rétegek fölött, a eTreusel, K-i oldalán, a már 
említett mellékárok fölött aprószemű kavicsból Melanopsis (Lyrcaea) vindo- 

bonenis Fucns.-t gyűjtöttem. Fönnebb az 532 m-es ponttól DK-re RórH már- 

gás agyakban Congeria Partschi CzszEx, és Melamopsis (Lyrcaea) Martiniana 

FÉR. meg M. (L) vindobonensis, Fvucns.-t említ. Ugyancsak ő az 591 m-es 

magaslat és a lapádi erdők közötti szántóföldeken Congeria Partschi CzozEx. 

és Melanopsis (Lyrcaea) vindobonensis Fucns.-t gyűjtött, amely utóbbit ki- 

mosva Congeria subglobosa PaRgrscn. társaságában a Parau Barsa árok, föl- 

tárás fölötti részében magam is találtam. 
Már ezekböl az adatokból is világos, hogy Oláhlapádon a Melanopsis 

(Lyrcaea) vindobonensis, Fucns.-t tartalmazó üledékek a litorális congeriás 

pannonkavicsokra és homokokra települt, vékonyan rétegzett planorbisos 

homokosmárga fedőjeként következnek csak. Hogy ez tényleg úgy van leg- 

szebb bizonyítéka az olapádi nagy pannonföltárás (cOláno) a szőlők fölött, 
amely a pusztai tapasztóföld gödröktől K-re pár száz lépéssel magasabban van. 

(9. ábra.) Ennek a föltárásnak alsó felében a vastagon rétegzett kékesszürke ho- 

mokos agyagban, amely a föltárás mentén DK-felé mindig homokosabb és vilá- 

gosabb lesz, a congeriák mellett Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana FÉR. és 

M. (L.) vindobonensis FucHs. uralkodnak, mondhatni tömeges föllépésükkel. 

Felső felében pedig a vékonyan réteges homok és homokos márgában, de 

különösen a rétegközökben, más kövületek társaságában a Congeria banatica 

egész réteglapokat lep el. Itt ebben a föltárásban — a szőlőknél — a rétegek 

majdnem vízszintesen, határozottan zavartalanul feküsznek egymás fölött s így 

minden kétséget kizáróan megállapítható az, hogy az alsó pannon üledékek- 

nek Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana, FÉR. és Melanopsis (L.) vindobonensis 

Fucns. tömeges föllépése által jellegzetes szintje a Congeria banatica-t töme- 

gesen tartalmazó szint alatt van és nem fordítva, amint azt az eddigi iroda- 

lomban látjuk.! (25. ábra.) 

Erre az ellenmondásra legközelebbi vizsgálataimtól várok határozott meg- 

állapodást, mert itt két eset lehetséges, vagy az, hogy a melanopsisos és 

congeria banatica-ás rétegek váltakoznak, vagy az, hogy a régi megfigyelést 

befolyásolta a hosszú föltárás közepén, cla poduris levő lépcsős csuszamlás, 
amire éppen Lőrenthey professor figyelmeztet jelentésében. A Melanopsis 

(Lyrcaea) vindobonensis FucHs.-es üledékek az cOlán;-al szemben a másik 

vízválasztón is ki vannak fejlődve, mert az Oláhlapádról Muzsinára vivő út 

baloldalán haladó mély árok egyik Ny-i föltárásában kékesszürke palás elválású 

agyagban gyűjtöttem. 

1 TLŐRENTHEY IMRE dr.: Jelentés az Erdélyi Muzeum-Egylet megbízásában 

1891. nyarán tett földtani kirándulásomnak eredményéről. 

KocH ANTAL dr.: Az Erdélyrészi Medence harmadkorú képződményei. 

HEREPEY KÁROLY: Alsófehér vármegye földtani viszonyai. 

23" 
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Összegezve végre ezen a területen a szarmata- és pannon-üledékek körül 

szerzett tapasztalatokat, a következőket állapíthatjuk meg. A föltárások alján, 

különösen a P. Barsa patak mentén sötét kékesszürke homokos agyag van, 

amelyet a benne helyenként található kövületek alapján s mert a kövületes, 

litorális szarmatarétegek közé ékelődik, szarmmata-emeletbe tartozónak kell 

tekintenünk. Az erre következő anyaguk és szerkezetük által partközeli ere- 

detre utaló üledékek komplexumát, amely területemen túlnyomóan kavicsból 

és konglomerátumból áll, fölsorolt nagyszámú kövülete alapján, amelyek közül 

25. ábra. Az oláhlapádi pannoniai föltárás, (Olán.) 

1 — Melanopsis (Lyrcea) vindobonensises homokos agyag ; 2 — Congeria banaticás 

homokos márga. 

határozottan pannonra utalók még teljesen hiányzanak, a szarmata-emelet 

felsőbb tagjának tekintem a Mehádia-karánsebesi öböl hasonló üledékeinek 

analógiája alapján s azért, mert benne az alsó szarmata erviliás szint rögei, 

már bemosva előfordulnak. A szarmata emelet képződményeinek elterjedésé- 

ből kifolyólag pedig, nyugott lélekkel mondhatjuk ki, hogy csak az eddigi ada- 

tok alapján is Nagyenyed közvetlen környékén a várostól É és ÉK-re hatá- 

rozott szarmata-emeletbeli üledékek bukkannak a fölszínre, jeléül annak, hogy 

a felső mediterrán és pannonemelet rétegei nem erintkeznek közvetlenül, 
hanem közöttük szarmata-takaró foglal helyet. § - 

A szarmataüledékekre változó vastagságban görgeteges kavics és helyen- 

ként limonit konkrécios homok váltakozó, parti jellegű rétegei települnek. 
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Ezekben gyér és kopott mediterrán- és szarmata-kövület töredékek mellett alsó 

pannonra jellemző congeriák és Melanopsis (Lycaca) Martiniana VÉR. fordul- 

nak elő gyakrabban, bár a kőzet természetétől függően szintén rossz megtar- 

tási állapotban. 

A litorális üledékeket vékonyan rétegzett világos kékesszürke márga és 

homokrétegek fedik be, melyekben helyenként egyebek mellett hkydrobiák és 

planorbisok találhatók, de nagyrészükben kövületet nem tartalmaznak. Csak 

ezeknek fedőjeként következik, az eddigi megfigyelések alapján, a sok Mela- 

nopsis (Lyrcaea) Martiniana FÉR. és M. (L.) vindobonensis Fucns. jellemezte 
szint vastagon rétegzett, mélyebb vízre utaló homokos agyagréteg sora, amelyet 

megint vékonyan réteges homok és homokos márga föd be, sok Congeria 

banatica kövületét zárva magába. 

Ny Puszta Olán K 

26. ábra. Az oláhlapádi Puszta és Olán szelvénye. 

a — szarmata emeletbeli agyag; b — szarmata emeletbeli homok, görgeteges kavics 

és konglomerátum ; c — pannoniai emeletbeli homok és görgeteges kavics ; d — pan- 

noniai emeletbeli planorbisos homok és homokos márga ; / — pannoniai emeletbeli 

Melanopsis (lyrcea) vindobonensises homokos agyag; g — pannoniai emeletbeli 

Congeria banaticás homokos márga. 

Magasabb térszinen s így valószinűleg az előbbiek fölé települve az 

502 m-es aMagulices és az Oláhrákos fölötti 591 m-es magaslatokon homok 

lép föl, mint ezen a területen a pannoniai emelet legutolsó tagja. Meg- 

jegyzem, hogy ezeken a helyeken kövületeket még nem találtam. A szarmata- 

és pannonüledékek között semmiféle átmeneti rétegeket nem tudtam kimu- 

tatni, mert az Andrussow által megállapított amüotiai emelet,-re jellemző 

kövületeket, nagy kövület anyagom között, nem találtam. Az pedig, hogy 

szarmata- és pannon-kövületek együtt fordulnak elő, irányadó szintén nem 

lehet, mert a szarmatára jellemzők, megtartási állapota bemosásra vall jórész- 

ben, ami ilyen természetű laza üledékeknél kétségtelen is. Ha ezen az alapon 

akarnánk kort megállapítani, laza közetű partközeli üledékeknél csupa átmeneti 

rétegeket kapnánk, épen a bemosás miatt. Hogy kézenfekvő példával éljek, 

ilyen megfontolással a pannonemelet, szarmatarétegeket fedő legmélyebb tagját, 

mert sok mediterrán-kövület van benne, átmenetnek tekinthetnénk a fölső 

mediterrán és pannoniai emelet között, pedig alatta vastag szarmata koplexus 
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van. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy az egymást követő neogen 

emeleteket fosszíliák alapján minden átmenet nélkül élesen elkülöníthetjük, 

híszen ez a fejlődés törvényeivel ellenkezne, hanem azt, hogy a szarmata faj- 

öltőjének végével zárt TIrdélyrészi medencében a rohamos vízkiédesedésre a 

szarmatatonger molluszkum faunája olyan gyorsan alakult át, vagy pusztult ki 

27. ábra, Az oláhlapádi Parau Barsa az utolsó patakesésnél. 

(2) — pannoniai emeletbeli görgeteges kavics; x) pleisztocén agyag. 

részben, hogy míg ott sem fejlődhettek ki megkülönböztethető átmeneti réte- 

gek, ahol állandó vízterületek voltak. S ha mégis akadnak egyes pontok, mint 

Szakadátnál, ahol ilyeneket lehet gyanítani, aligha egyebek, mint szűk körre 

szorítkozó, lokális képződmények, ahol az átmenet, talán a nagyobb sótarta- 

lom miatt, lassubb volt, mint másfelé. Az oláhlapádi és miriszlói völgyekben 

még ilyen természetű átmeneti üledékekről sem beszélhetünk, mert már az 

eddigi nyomok (L. 21. ábra) alapján is a szarmata végén és a pannon elején 

erózios időszakot gyaníthatunk. Erre vonatkozó megállapodásomat mindenesetre 
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további kutatásaimtól teszem függővé, amikor remélhetőleg az is kiviláglik, 

hogy az oroszországi miüotiai emelet üledékei egyidőben ülepedtek-e le a mi 

alsó pannonképződményeinkkel, vagy sem? 

Utoljára még a pleisztocén és holocén üledékekről kellene megemlékez- 
nem, de mert ezekkel az Erdélyrészi lőszről szóló tanulmányomban részlete- 

sebben foglalkozom, itt csak röviden térek ki ezekre is. 

A pleisztocén elején Miriszlónál, a már előzőleg is majdnem 200 m 

mélyre bevágódott Maros majdnem egész szélességében hirtelen 40—50 m-el 

mélyítette ki a medrét, amellyel lépést tartva a beleömlő patakok is, mélyen 

bevágódtak, így az oláhlapádi is egészen a vizet át nem eresztő szarmata 

és mediterrán agyagig. Ezeken a fölásott felületű agyagokon most már a 

hirtelen medermélyítés által támaszt veszített fiatalabb üledékek lecsusztak, 

párhuzamos leszakadásokat idézve elő mindkét oldali vízválasztón. Ilyen ter- 
mészetű talajmozgásokra vezethetők vissza azok az árkok, amelyek a 

pusztaszőlők DK-i oldalán és chisetoare-nál észlelhetők s amelyeket már 

a pleisztocén második felében hulló por töltött ki a lősz képződésére adva 

alkalmat. Ez a lősz jellemző kövületeivel az említett árkokban ma is meg- 

található eredeti állapotában, de a fölszínről az erózi jórészben eltávolította, 

csupán a P. Barsa árok baloldali terrászán, a harmadik mellékároktól fölfelé 

van még meg részben vagy egészében vörös agyaggá átalakulva az erdei vege- 

táció és nedvesség hatása alatt. 

A pleisztocén végén és a holocén elején a Maros vízmennyiségének és 

esésének csökkenésével lerakja hordalékát s jelentékenyen feltölti eddigi szé- 

les medrét épen úgy, mint ezzel kapcsolatosan a beléömlő patakok is. 

A jelenkorban (guinter) azután úgy a Maros, mint a Lapádi patak is, újra 

bevágódnak a holocén üledékekbe s így a Lapádi patak sok esetben egészen 

föltárja azokat 4—5 m 6 vastagságban, míg a Maros mai feneke alatt Nagy- 

enyed fölött még olyan két méteres kavicsréteg van mindig, amely az egész 

völgyön keresztül elterül a holocén üledékek alatt, bár a miriszlói patak be- 

ömlésénél a vízszíne fölött 10 m magas martja van holocén agyagos és homo- 

kos lerakodásokból már is. 

Tekintve, hogy Oláhlapád környéke, mint az Erdélyrészi medence egé- 

szében ma eróziós terület, jelenkori üledékkel nem igen találkozunk, csak 

nagyon alárendelten és mondhatni csupán a falu alatt levő fűzfás berek fölötti 

részeken, mert ez itt természetes gátat alkotva a patakot arra kényszeríti, 

hogy minden durvább hordalékát lerakja. Maholnap azonban a Marosvölgy 

felől hátráló eróziós patakvölgy keresztülvágja a berek kötött talaját s akkor 

ez a fölhalmozódás is megszünik s a falu egy részének nedves altalaja le- 

csapolódik. 

Kelt Budapesten, 1910 május hó 1-én. 

Készült a kir. magyar tud. egyetem geo-paleontológiai intézetében. 
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MAGYARORSZÁGI PYRARGYRITEK KRISTÁLYTANI VIZSGÁLATA. 

Irta: ToBoRFFY ZOoLráN dr.! 

(Nyolc ábrával.) 

Hazánk pyrargyritjei a mineralogiai irodalomban csak nagyon hiányosan 

vannak ismertetve. ZrpsER,? Jowas,? Corra,t ACKNERS és HAUER" a magyar 

bányákról, azok geologiájáról és ásványairól szóló munkáikban, majd ZEPHa- 

ROVICH,7 TórH MIKES és KocH Awxran? a magyarországi, illetve erdélyrészi 

ásványok felsorolásában megemlékeznek ugyan több hazai pyrargyritről, de 

vagy művük eltérő célja miatt, avagy kellő irodalmi adatok hiányában főleg 

csak az előfordulási viszonyokra terjeszkednek ki. 8 bár e mellett némely 

vörös ezüstércünk részletesebb feldolgozás alá is került, több igen jelentékeny 

bányahelyünk ez ásványa mindmáig feldolgozatlan maradt. Igaz köszönettel 

tartozom tehát dr. KRENNER JózsEF egyetemi tanár úrnak, aki néhány ilyen 

lelőhely pyrargyritanyagából részemre alkalmas kristályokat válogatott ki, s 

azok feldolgozására intézetében helyet és módot nyujtott. 

A megvizsgált anyag részben a selmeczvidéki bányahelyekről, névszerint 

Nagybányáról, Hodrusbányáról, Vihnyéről és Selmeczbányáról, részben pedig 

a hunyadmegyei Bojczáról származik. Az alábbiakban e helyeket sorba véve 

ismertetem azok pyrargyritkristályait. . 

I. Nagybánya. 

Nagybányán a a pyrargyrit ZrPsER szerint kvarc, szfalerit és rézkovand 

kíséretében fordul elő, ZEPHAROvICH és TórH MIkE pedig HavER nyomán 

olyan vörös ezüstércet említ meg, amely tetraédrittel és kvarccal fészkekben 

található. Az általam megvizsgált pyrargyrit finom kristályos, drúzos kvarcon 

van fennőve kisebb-nagyobb galenit kristályok között, amelyekre egy igen 

apró kristálykákból álló, helyenkint ágasbogasan csoportosult pyrargyrit-nem- 

Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 március hó 16-iki szakülésén. 

Mineralogisches Handb. v. Ungarn, 1817. 

Ungarns Mineralreich. 1820. 

Die Erzlagerstütten Ungarns u. Siebenbürgens 1861. 

Mineralogie Siebenbürgens 1855. 

Geologische Übersiecht d. Bergb. d. österr. Monarchie 1855. 

Mineralogisches Lexicon 1859. , 

Magyarország ásványai 1882. 

Erdély ásványainak kritikai átnézete. 1885. 
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zedék telepedett. A kristályok termete általában zömök oszlopos; hosszuk 

átlag 2—3 mm, vastagságuk pedig 1—-2 mm. Áteső fényben  sötétvörösek, 

külsejük fémesen csillogó, futtatási színek nélkül. 

Alakjukat rendesen az alapprizma ferdén barázdált lapjai szabják meg 

az e rhomboéderrel egyetemben, amelyek mellett más alakok csak alárendelt 

szerepűek; egyes kristályokon azonban egy egész sorozat hegyesebb skale- 

noéder szorítja ki az e-t, miáltal az oszlopok lapos betetőzése számos lapocs- 

kákból álló kupolába megy át. A rendelkezésemre álló anyagon nem volt 

módomban eldönteni, hogy e kétféle kifejlődési forma két külön típust kép- 

visel-e, vagy pedig közbeeső kombinációkkal megy-e át egymásba. A megmért 

kristályokon biztosan megállapított 15 alak a következő : 

BRavaIs MILLER NAUMANN 

(s ERO 101 09 P2 

m — 1010 911 oo R 

kk 92110 129531 00 R11 

r — 1011 100 Nh 

e 0112 110 —VaR 

y 3251 302 R5 

v 2131 201 zs; 

w 3142 301 R2 

n 4153 401 R57z 
G" 7189 810 372 R ts 
§ 5167 610 $/7 R 3/e 

p 4156 510 1/a R5/s 

Dr 1183 210 "sP2 

g 1671 321 —5 R 7/5 

a 2573 423 — R"/s 

A meglehetősen szabályos kifejlődésű hatoldalú kristályoszlopokat az a 

prizma határolja, míg az m csak ennek éleit szokta többé-kevésbbé letom- 

pítani. Megjegyzem, hogy m nemcsak a váltakozó éleken jelentkezik, hanem 

a trigonális kifejlődéssel ellentétben hexagonális szimmetriát mutat, ami pon- 

tosabban fel nem ismerhető ikerképződéstől is eredhet. Az a-nak jól kifejlő- 

dött fényes lapjai a pyrargyritre jellemző kétirányú rostozást mutatják, amely 

a v és g keskeny, oscillatorikusan ismétlődő lapjaitól származik; az a és v, 

illetve a és g váltakozása folytán lépcsőzetes törések sem ritkák. A 92110-t 

csak egy esetben, egy tördelt, de eléggé jól tükröző kis lappal észleltem az 

m-től 9951"-nyire; mivel e szög értéke a számított 9949Ve-től csak 142-el 

különbözik, s teljesen hasonló módon a bojczai, alább ismertetett kristályokon 

is előfordult, indokoltnak vélem, hogy a 92110-t ujonnan megállapított alak- 

nak tekintsük. Az r" alaprhomboéder állandóan résztvesz a kombinációban ; 

lapjai rendszerint nagyok, ritkábban csak keskeny, tompító sávok. Mellette 

az egyik kristályon az e felé 1912-nyire, illetve 197"-nyire egy-egy nagy 

kiterjedésű vicinális lapot észleltem. Az r-nek alsó lapjai kisebb, de igen jó 

kifejlődésben a hemimorf kristályok némelyikén szintén feltalálhatók, termé- 

szetesen, csak töredékekben, mert a negativ kristálycsúcs egy esetben sem 
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volt teljesen szabadon kifejlődve. Az egyetlen negativ rhomboéder, az e szin- 

tén domináló alak, vagy teljesen síma, vagy az re éllel párhuzamosan rosto- 

zott, sőt tördelt lapokkal. Azon a kristályon, amelyen r-nek fentemlített 

vicinális lapja van, az e is két széles, jól tükröző lappal van helyettesítve ; 
ezek az e szabályszerű helyzetétől 35—35", illetve 36—36"-nyire térnek el, 

tehát egy 1910/—1920" lapszögű tompa skalenoédernek felelnének meg. 

Az e alsó lapjai a kristályok fennőtt végén szintén kimutathatók. 

A v és p állandó formák. A p sokszor a rnomboéderlapoknál is nagyobb, 
többnyire azonban v-vel egyensúlyban fejlődött ki. Mint az irodalomban leírt 

esetek legtöbbjében, úgy itt is hullámosan árkolt, vagy hajlott, zavartan tük- 

röző lapokkal szerepel, de úgy látszik, hogy akkor, midőn az er öv egyébként 

lapokban szegény, a p teljesen sík és kitűnően mérhető. A kristályok negativ 

végén szintén látszottak nyomai e formának. A v mint a prizmalapok ferde 

rostozása mindig feltalálható, de nagyobb lapokkal is rendszerint jelen van 

28. ábra. 29. ábra. 

a kombináción. Az utóbbi esetben igen jól és pontosan mérhető. Az y a 

nagybányai kristályokon nem nagyon állandó forma. Egy szélesebb lapját 

csak az 1. rajzban ábrázolt kristályon találtam meg; többnyire csak keskeny, 

s legömbölyödött csíkokat alakít a v alatt, vagy pedig a prizma rostozásában 

jelenik meg. A W4-nek az egyik kristály (28. ábra) szabad végén három igen 

jó lapja látható, amelyek közül kettő az r-nél is nagyobb kiterjedésű. E for- 

mát Mrexs ! állapította meg egy andreasbergi kristály fennőtt végén s egy 

ismeretlen termőhelyről eredő kristály szabad csúcsán keskeny lapocska alak- 

jában, amelynek hajlása 27"-el tér el a számítástól; az én kristályom 4 lap- 

jainál, mint az alább közölt szögtáblázatból kitűnik, a különbség csupán 1". 

Az n alakot egy kristályon öt lappal találtam kifejlődve; kissé kimart, az ar 

éllel párhuzamosan barázdált felületű, csupán az egyik lapja ad igen jó, éles 

reflexet. A £-nak három rostozott, de jól tükröző csíkját ugyancsak az-emlí- 

! Beitráge zur Kenntniss d. Pyrarg. u. Proustit. Zeitschr. f. Kr. XV. 
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tett kristályon, az előbbi alakokkal együtt észlelhettem. A G" és o formákat 

is Mires írta volt le az andreasbergi pyrargyritről. Közlése szerint a G" 
keskeny, egyenetlen, a o pedig kicsiny, de fényes lap. A nagybányai kris- 

tályok egyikén a kettő egymás mellett egy-egy apró, fényes lappal volt kifej- 

lődve. A negativ skalenoéderek: a és g, a kristályok legjobb lapjai közé tar- 

toznak. a-t csupán az oszlopok szabad végén találtam meg g-val együttesen, 

4 ellenben az e, r és p-vel a negativ kristályvégen is fellép, sőt ismétlődés 

folytán, mint a prizmalapok rostozása sohasem hiányzik. A megmért nagy- 

bányai kristályok között legtöbb lapja annak van, amelyet idealizálva az 

1. ábrán tüntettem fel. A kristálykombináció ennél amyredwagnéy a kifejlő- 

dés mértékének sorrendjében. Ez a kombináció nagyon emlékeztet a Mixnstől 
ismertetett andreasbergi kristályokra. 

A 29. ábra a kristályoknak leggyakoribb alakját tűnteti fel, ugyancsak 

idealizálva; a valóságban ezek igen gyakran lapítottak, sőt egészen tábla- 

szerűek is egy alapprizma-lappár irányában. Az alakok megállapítása a követ- 

kező adatok alapján történt : 

Számított Mért Számított Mért 

mm —609— 609— ré 8936 8936 

aa 609— 609— Ta 10826 9959 
am — 309— 309— rp 22913 22"11 

tn 99491/2" 9951" re 35941 35043 

ay 15934 15928 rr za ke 71926 

av 24054 24957 eg 4299 5 499— 

aw 34250 34"9491/2 ggg 14951 14955 

an 39953 409 41/2 ect 28724 28992921/2 

ar 54919 54920 vv 74925 74991 

II. Hodrusbánya. 

E termőhelyen ZIesER szerint a vörös ezüstérc vaskosan és kristályokban, 

sejtes és vaskos kvarcon található, galenit és behintett rézkovand kiséretében, 

avagy drúzos, barnapátkéreggel bevont kvarcon rideg ezüstéreccel, pirittel és 

chalkopirittel. Megemlít egy világosszínű vörös ezüstércet is (Proustitot?), 

amelyet kvarc, ametiszt és kristályodott argentit kísér. Jovas nyomán ZEPHA- 

ROVICH is felemlíti, hogy Hodrusbányán néha jelentékeny nagyságú pyrargyrit- 

kristályok találkoznak, korrodált kvarc felületén és belsejében dolomittal, 

stephanittal, pirittel és chalkopirittel. A szóban forgó kristályok sejtes kvarcon 

barnapát társaságában találtattak. Színük hasonló sötétpiros, mint a nagy- 

bányaiaké. A 15—2 mm vastag, rövid oszlopocskák igen szépen, szabályosan 

kifejlődött lapjai, bár némelyikükön jelentékeny korrózio nyomai látszanak, 

minden nehézség nélkül határozhatók meg. Csupán egy forma érdes annyira, 

hogy egyáltalán nem tükröz, s így a többi alakokhoz viszonyított helyzete 

nem is volt megállapítható. A kombinációt alkotó kristályformák száma 12 ; 

ezek a következők : 
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MiLLER Bnavais NAUMANN 

a 11790 101 09P2 
m 1010 211 09 R 

8 2130 514 09R3 

r 1011 100 R 
e 0112 110 —4/e R 

y 3251 302 R5 

v 2151 901 R3 

t 2134 310 14R3 

T 53811 830 2u1R4 

118 43710 730 1/10R7 

05424 188 210 15P2 
a 9573 423 — R"/s 

A kombinációk meghatározására mindössze három kristály állott ren- 

delkezésemre, amelyek két, egymástól lényegesen eltérő típus szerint vannak 

kifejlődve. Az egyik kristályt (amfterv) egyszerűsítve a 30. ábrán ábrázoltam. 

Az a, m és ő alkotta rövid oszlopot egy lapos skalenoéder, a t tetőzi be, 

amelynek csupán egyik sarkélét tompítja le az e-nek legömbölyödött, igen 

keskeny, alig észrevehető lapja. E formákon kívül csak a v és r rendkívül 

apró lapocskái módosítják a kombinációt, amely a MiExsnél leírt ! egyszerűbb 

andreasbergi kristályhoz hasonló. A priz- 

mák lapjai fényesek, s csak gyéren ro- 

vátkoltak a főtengely irányában, míg a 

v és g alakoktól eredő szokásos rostozás 

30. ábra. 31. ábra. 

hiányzik róluk, s csak az egyik a lapon volt valamennyire észrevehető. 

A ő egyetlen, de jelentékeny nagyságú és jól tükröző lappal szerepel a kristályon. 

A t kissé szemecskés, helyenkint az ce éllel és teljesen megegyező pár- 

huzamosan barázdált. A másik két kristály szabálytalanul van egymáshoz nőve 

külsejű. Az oszlop rajtuk háttérbe szorul, s az alak jellegét a rajta elhelyezkedő 

skalenoéderek és rhomboéderek szabják meg. A kombináció: amaeryvtpz-T". 

Legfeltűnőbb, hogy az uralkodó forma az a, s alatta egy másik, igen 
meredek skalenoéder, amely a prizmát úgyszólván teljesen kiszorítja. Ez utóbbi 

skalenoéder lapjai igen érdesek, s egyáltalán nem határozhatók meg. Mind- 

össze annyit lehet megállapítani, hogy tompa élszögük már közeLl-áll a 

1 Zeitschrift für Kryst. XV. 3. füz. IV. tábla, 3. rajz. 
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1809-hoz, hajlásuk a főtengelyhez pedig oly csekély, hogy kevésbbé pontos 

megfigyelésnél prizmának látszanak. Az a prizma lapjai igen fényesek, de 

csak ritkán teljesen síkfelületűek, többnyire lépcsőzetesen tördeltek a v ismét- 
lődése folytán. Az mo tükörsima, a pyrargyritnél általános X szerinti rostozás 

nélkül. Az r szintén fényes, síma, míg az általában hibátlan e lapok néme- 

lyike hullámosan töredezett. A skalenoéderek között y és v rendszerint kicsi- 

nyek, csupán egy-egy lapjuk volt nagy mértékben túlfejlődve, az ry éllel pár- 

huzamos, erős rostozással. 

A t és p az egyik kristályon csupán keskeny lapokkal tompítja az er 

élt, a másikon mindkettő nagyra fejlődött és egészen síma. Az egyik kristályon 

három homályos, a másikon két keskeny, de fényes lapot alkot a Tr", az a és 

4 egy-egy élének tompításaként. 

Mregsnek az andreasbergi pyrargyritről leírt 7" alakja az egyik kris- 

tályon három, a másikon csak egy érdes, halványfényű lapocskával sorakozik 

a r! mellé. Legtökéletesebb kifejlődésű az a skalenoéder, melynek mért szög- 

értékei is a legpontosabban egyeznek meg a kiszámítottakkal. A megállapított 

alakok szögtáblázata a következő : 

Számított Mért Számított Mért 

mm —600— 609— CE lsd ÖR b] 19942 

aa 602—- 602 — re 35041 35044 

am.  309— 300— v 749099 AZ 

ap 9954" 9955" ee 4995 42" 9 

ay 15934" fú0at u 28994 28924 

av 294954 94957" tt 39990 39992 

ar 549219 54029 tt 19297 19995 

rt 15956 15959 pp 26955 26951 

re! 17934 17934 

Ez a táblázat csak a legjobb mérések középértékeit tűnteti fel; általában 

a prizmákat és az a-t kivéve a lapok élszögeiben jelentékeny ingadozás mu- 

tatkozik. Az alapromboéder sarkéle például 70934--71723 határértékek között 

változik. 

HI. Selmeczbánya. 

E lelőhely pyrargyritjéről már BoRwx is megemlékezik.! Később ZresER 

írja le a Selmeczbányán található vörös ezüstércek előfordulási viszonyait, 

azonban csak egy csötétvörösets sorol fel, amely dendritesen, kvarcban fordul 

elő. Részletesebben tárgyal néhány más előfordulást is, de mint világos vörös- 

ezüstércet; minthogy e néven régibb művek a Proustitot ismertetik, kétséges, 

hogy a leírás melyikére vonatkozik e két rokon ásványnak. Levxnek több 

selmeczbányai példány állott rendelkezésére, úgy hogy munkájában? ezek- 

nek három típusát is ismerteti. Az elsőnél caz alaprhomboéder felső élei le- 

tompítottak.? A csinos kristályok alapalakjai: pb!" (— 1011, 0112, 1120) színük 

1 Briefe über min. Gegenst. 1774. 218. 1. 

2 Deseription dune coll. d. Minéraux. Londres 1837. 
3 .— — les arétes supérieures du rhomboide primitif sont émarginéess. 
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élénk fémes szürke, s kékesszínű baryttal és barnapáttal vastartalmú kvarcos 

éreben találhatóks. A második féleség kristályainak végződése egy lapos rhom- 

boéder, alapalakjaik pedig : b", d", Já (0112, 1190, 4371). Ezek is fémes szürkék, 
egymással összenöőttek, s amorf és kristályos vaskovanddal együtt fordulnak 

elő. B kristályok alakját Legvx rajzban is feltűnteti atlasának XLVIII. táblá- 

ján. (34. ábra.) A harmadik fajtának tiszta vörösszínű, apró, határozatlan 

kristályai baryton, pyrit kíséretében fordulnak elő. ZEPHARovIcH szerint cSel- 

meczbányán a pyrargyrit kristályokban is előfordul szarúkövön, vagy kvarcon, 

amelybe pyrit, rézkovand, sphalerit és galenit vannak elhintve; néha baryton 

is találhatós. 

Jowxas, Corra és Exgvv adatait TórH MIKE is átveszi, hozzáfűzvén, hogy 

a selmeczbányai akadémia gyűjteményében a helybeli bányákból eredő, kalciton 

fennőtt és vaskos pyrargyritet látott. Az általam feldolgozott kristályok finom 

szemcséjű galenit, szfalerit és pyrit társaságában képződtek ki. Színük áteső 

fényben élénk kochenillvörös. 
Bár oldási hatások nyoma alig látszik rajtuk, s lapjaik legnagyobbrészt 

símák és élénk fényűek, mégis annyira szabálytalanok, hogy az élszögek jelen- 

tékeny ingadozása néha még az alapformák megállapítását is kétségessé teszi. 

Általában azt tapasztaltam e lelőhely pyrargyritjén, hogy az alaprhomboéder 

szöge 71927 71920" közt változik, de mindig kisebb volt az általában elfoga- 

dott 71922"-nél. Hasonló eltéréseket észleltem különben az alább leírt vihnyei 

kristályokon is. Feltűnő, bár a pyrargyriten nem szokatlan sajátság a meg- 

vizsgált kristályok nagy hajlandósága vicinális lapok képzésére az er övben. 

ATtipikus alapformák mellett, vagy azok helyett igen jól fejlett, széles lapok 

is fordulnak elő, amelyek azonban kevéssé valószínű symbolumokra vezetnek. 

E vicinális alakok főleg a p közelébe. esnek. 

A megállapított formák : 

BRAVAIS MILLER NAUMANN 

a 1120 101 09P2 

m 1010 211 09.R 

v 1011 100 00 R3 

e 0112 110 —1/2R 

p 1123 210 18P2 

t 2134 310 14R3 
v 2131 201 úG8 

pg [da igegklsera T730W R 1173 

A kristályok tehát nem nagyon lapdúsak. Az a prizmán feltűnő az 

igen gyér rostozottság, amely sok esetben teljesen hiányzik is. Ehelyett a 

lapokon finomabb-durvább szemcsézet látható. Az m-t mindig teljesen símának, 

egyenletesnek találtam, még akkor is, ha az a nagyobb fokban egyenetlen 

volt. Nemkülönben tükörsímák, csak itt-ott homályosra maratottak az r lapjai 

is; ezek között csak egyet találtam a szokott er él szerinti rostozással, mely 

azonban ekkor is csupán a lapnak p-vel határos részére szorítkozott. Az e 

rhomboéder csak keskeny tompító, de nem ritkán nagyobb lapokkal is lép 
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fel; a barázdák ezeken már nagyobb mértékben mutatkoznak. Az egyik meg- 

mért kristályon e helyén két nagy kiterjedésű, fényes vicinális lap foglal 

helyet, amelyek a normális helyzettől 49"-el, illetve 

1"944"7-el térnek el. A p, akár kisebb, akár nagyobb 

méretű, mindig teljesen tükörfényes. Ugyanez áll 

a ritkábban észlelhető t lapokról is. A p-nek na- 
gyon állandó kísérője egy alak, amelynek nem 

egyszer kitűnő, széles lapját észlelhetjük. s amely- 

nek szögértékei nagyon kevés ingadozásnak van- 

nak alávetve. Az a-tól e forma  középértékben 

78912"-nyire fekszik, amely hajlásnak leginkább 

a 9112031 symbolum felel meg 78913"20" szá- 

mított értékkel. A vw kicsiny, fényes lapocskák- 1] 

ban, s az a lapokon néha mint rostozás talál- BA Abe 

ható fel. Az 1" jelenlétére egy keskeny lapnak 

"egy esetben észlelt reflexe vallott. A. selmeczbányai pyrargyrit szögtáblázata : 

Számított Mért 

mm — 609— 600— 

aa 602— 600 

am  307— 309— 

OSS 16932" 

av 94954 24950 

ar 54219 54938! 

et 19946 19937 

er 35941 alat 

vrr ZÁSA VALZAK 

ee 429 5 499 

tt 39920 399" 8 

pp 26955 26950 

Az átlagkristályok alakját a 32. ábra tűnteti fel. 

IV. Vihnye. 

A Vihnyéről származó pyrargyrit épen úgy, mint a hodrusbányai, sejtes 

kvarcon van fennőve barnapát társaságában. ZEPHAROovIcH szerint az itteni 

felhagyott bányából egykor szép oszlop- és tűalakú kristályok kerültek nap- 

fényre, amelyek aprósejtes, avagy szarúköves kvarc felületén s belsejében, 
ritkábban vaskos földpátban fejlődtek ki. 

Az alig áttetsző kristályok színe áteső fényben igen sötétvörös, külsejük 

sötét fémes fényű ólomszürke, néha irizáló futtatással. A lapok a kristályoso- 

dást zavaró hatásokra vallanak, mivel felületük, habár későbbi korroziónak 

nyoma nem látszik rajtuk, legömbölyödöttek, szabálytalanul tördeltek, vagy 

hullámosak. Főképen a prizmán feltűnő ez a szabálytalanság, amely részben 

többszörös ikerképződéseknek is tulajdonítható, amit a mérések. s a határo- 

zottabb kifejlődésű nagyobb ikrek is megerősítenek. A csoportokká összenőtt 
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kristályok ugyanis mind ikerállásban helyezkedtek el, s különálló, egyszerű 

egyén a feldolgozott anyagban csak egy-kettő találkozott; ezek is valószínűleg 

csak valamely nagyobb csoportról törtek le. A kristálylapok említett szabály- 

talansága a méréseknek sok akadályt gördített útjába, de még zavaróbb volt 
az a tény, hogy az alapformák más-más egyénen különböző hajlásokkal kép- 

zödtek ki, még olyan kristályokon is, amelyek egyébként jól tükröznek, s 

kielégítő pontossággal mérhetők. Ennek megvilágítására elég felemlítenem, 

hogy amíg például egy ilyen kristályon az alaprhomboéder három élszöge 

rr — 69926", 69935", 69924 volt, addig egy másik, igen jó, apró kristályon 

rr— 70952", 70953" és 70951". Általában úgy találtam, hogy a rhomboéder- 

szög, mint azt a selmeczbányai kristályokon is tapasztaltam, mindig kisebb 

a 71922"-nél. Az izomorf Proustit-anyag hozzákeveredésével e tény nem magya- 

rázható meg, mert hiszen ennek lapszöge nem kisebb, hanem nagyobb a 
pyrargyriténél. Mivel a megmért kristályok száma sem elegendő nagy, más- 

részt pedig a lapok egyenetlensége is mérési hibákat okozhat, célszerűbbnek 

tartottam, hogy a fentemlített észleléseket még e két lelőhely anyagára se 

tekintsem egyetemes érvényűeknek; ezért a számításoknál ís az általában 

elfogadott tengelyarányt vettem alapul, s az alakok meghatározását azokon a 

kristályokon végeztem, amelyek ezt leginkább megközelítették. A kombinációt 

alkotó kristályformák a következők : 

a 1120 101 09P2 

m 1010 201 09 R 

r 1011 100 R 

e 0112 110 —eR 

p 1193 210 :,p2 
t 2134 .8310 1// R3 
g 1671 324 5 R7/6 

A két prizma közül itt is a az uralkodó alak, míg m-et csak elvétve 

találtam meg. Az előbbinek lapjai domborodottak, felületükön szögletes kiemel- 

kedésekkel, amelyekben apróbb ikerkristályok prizmalapjait ismerhetjük fel. 

A prizmalapok igen ritkán tartják be a főtengellyel párhuzamos helyzetet, 

hanem fölfelé összehajlanak, úgy hogy egy-egy szembenálló lappáron a 180? 

helyett csak 177955"— 177958" mérhetünk. A rhomboéderlapok símák, de rit- 

kán sík felületűek. A p és t egymást felváltva, vagy egymás mellett mint 

erősen rostozott, hullámos felületek ékelődnek a rhomboéderlapok közé. A 4 

skalenoédert a kristályok alsó, fennőtt végén s a prizmalapok rostozásában 

észleltem. 

A fent említett körülmények folytán a mérés adatait egységes táblázat- 

ban alig lehet feltűntetni. Ha a 71922"-es szöget tekintjük az alaprhomboéder 

hajlásának, az alakok a mért szögek alapján más symbolumokat nyernek. 

A t ez esetben e! (7.3.10.13)-má alakúl, a p helyett pedig szintén egy más ala- 

kot kellene felvennünk. Ha ellenben az alapértéket a tapasztalatnak megfelelően 

átlag 709-nak tételezzük fel, úgy a mérések tényleg a t-t és p-t eredménye- 

zik. Összehasonlításul szolgáljon a következő néhány szögérték : 
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Bzlknténtk Bsámítoit Mért 
rr 71992 709 69924— 70053" 
et —— 19946 2193 21910" 
ep — 13098 13987 1305/ 

Az összehasonlításból kitűnik, hogy a rhomboéderszög kisebb volta ugyan- 

azokon a kristályokon a többi alakok szögértékeinek megfelelő szabályszerű 

változását vonja maga után, s így az 

eltérések nem mérési hibákból ered- 

nek, hanem a kristályok belső tulaj- 

donságain alapulnak. 

Ikrek. A vihnyei pyrargyrit 

ikerkristályainál — ikertengely az 

f (1014) normálisa, amely körül a két 
egyén egyike egy teljes fordulattal 

oly helyzetbe kerül, hogy egyik 

prizmalappárja egybeesik a másiknak 

egy prizmalappárjával. Ugyanekkor — 

mint azt MiExRs is kifejti — a két 

egyénnek egy-egy e lapja is közel 

egy síkba kerül. Az ikerhelyzetet 33. ábra. 

már e prizma- és rhomboéderlapok 

együttes felcsillanása is elárulja, de még inkább támogatják azt a meg- 

határozott ikerszögek, amelyek közül a legjellemzőbbek : 

rr — 59921"20"" szám. 581/53". mért, 
mez 36525 a 36040/4a 

Az f-nek rendszerint nemcsak egy lapja szerepel mint ikersik, hanem 

egy nagyobb kristályhoz két-három iker is illeszkedik hozzá, amelyek a maguk 

részéről szintén újabb ikrekkel lehetnek összenőve, miáltal komplikált iker- 

csoportozatok jönnek létre.! A prizmalapok említett kiemelkedései szintén 

ilyen lemezkékké redukálódott ikerkristályok. A vihnyei pyrargyrit egy kettős 

ikrét a jellemző kristályalakokkal a 33. rajzon ábrázoltam. 

V. Bojcza. 

A bojczai pyrargyritről említést HavER, Corra és AcKwNER idézett mun- 

káiban is találunk, Lévr pedig a meghatározhatatlan formák közt tárgyalja 

e termőhely cszabálytalan kristályaito, amelyek ismertetése szerint ólomszür- 

kék, a töréseken mély piros színűek, s kevés kvarccal és barna sphalerittel 

találhatók a bojczai József-aknában. 

1 Meg kell jegyeznem, hogy a kristályok az ikersíknak ugyanazon az olda- 

lán vannak kifejlődve; a másik esetre nem találtam példát. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 24 
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ZEPHAROVIOH szerint Bojczán kristályokban, vaskosan, behintve és bevonat- 

ként található a vörös ezüstérc, szfalerit, galenit és Stephanit kíséretében, 

sokszor barnapát kristályokkal bevonva, szennyes-szürke törmelékes kován, 

amely barnapáttal és agyaggal van keverve. ZEpPHAROviIcHnak ezt az adatát 

veszi át TórH MIKE is, míg KocH Awsrar a Costura telér Anna-tárnájából 
telérkvarcba hintett, pyrittől és szfalerittől kísért parányi pyrargyritszem- 

cséket és kristálykákat említ fel. A stufán, amelyről a megvizsgált egyetlen 

kristály származik, ez ásványt kvarc és barnapát kíséri. Az 1 mm vastag, 

15 mm hosszúságú kis kristály színe világos, élénk piros. Lapjai közül főleg 

a prizmák fényesek, a többiek ellenben többé-kevésbbé homályosak. Külalakja 

emlékeztet az egyszerűbb nagybányai kristályokéra, csakhogy a kombináció- 

ban itt néhány olyan forma is résztvesz, amely a rendszerint soklapú, ros- 

tozott er zónán kívül esik, s az ásványon ritkábban található meg. 

Kétségtelenül a következő 13 alakot állapíthattam meg : 

BRAvaIs MILLER NAUMANN 

a 1120 101 c00P2 
m 1010 211 09R 

kk 92110 12931 00R11 

r 1011 100 R 
u 1014 211 1/4.R 

e 0112 110 —1/2 R 

s 0221 111 —9R 

2134 310 144 R3 

1 53811 830 1uli4 

v 2131 201 R 3 

Y 74116 813 1/9 R 11 /s3 

[éj TAL 15 TOAÜS 7/10 R 1517 

g 1671 324 —5 R7/s 

A prizmalapok a jellemző, g-val párhuzamos rostozás mellett függőleges 

irányban is barázdásak. E barázdák oldala, valamint az a lapok néhány 

lépcsőzetes kiemelkedése eléggé határozott reflexe- 

ket ad, amelyek az a-tól 207107-re, 8919"-re és 

499"-re eső alakokhoz tartoznak. Egy keskeny, ros- 

tos, tompító lap az egyik élen ugyancsak 20910"-es 

hajlást mutatott, ami a. 92110-nak felel meg. 

? Ugyanezt az alakot a nagybányai pyrargyriten is 

h z2stls a "  ! — megállapítottam, a két eset tehát indokolja e priz- 

mának, mint újnak, felvételét. 

j A 8919"-es szögadatból az 5380 prizma adódik 
ki, melynek számított hajlása az a-hoz 8913". Mivel 

azonban ez egyetlen egyszer mért szögadat csupán 

34. ábra. laprostozástól ered, ezt a formát nem tartom biztosan 
megállapítottnak. Ugyancsak kérdéses a 499" hajlás- 

szögnek megfelelő 97160 prizma létezése is, noha a számított 497"407-el igen 

jól egyezik. Az r kicsiny lapjai a bojczai kristályokon erősen kimartak, s 
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homályosak. Az u, amely csak az egyik ee élen jelentkezett mint keskeny 
tompítás, hasonlóképen egyenetlen, s rosszul tükröz. Megállapítása főleg az 

(ee) és (se) zónának metszésére támaszkodik. Az e negatív rhomboéder mindegyik 
lapja többszörösen tördelt és rostozott, de aránylag jól mérhető. Szépen 
fejlett, síma, bár parányi lapocska az s, amely csak az egyik csúcson volt 

jelen. A ( és r" skalenoéderek egyenértékű alakjai a kristálynak. Egy helyütt 

a t uralkodik, s Tr" mellette csak igen keskeny szegély, másutt a viszony 

30. ábra. 

épen fordított. Mindkettő síma, vagy kissé érdes. A harmadik pozitív ska- 

lenoéder, a v, mint az a lapok rostozása, s azonkívül négy igen fényes kis lap 

alakjában van kifejlődve. 

Jellemző alakjai e pyrargyrit-kristálynak az Y és C negatív skaleno- 

éderek. Y-t elsőnek SELLa állapította meg,! utána GRorn? és Mreks$ említi. 

Mrees leírása szerint lapjai a V(12.5.17.10)-el párhuzamosan rostozottak, míg 
a jelen kristályon tökéletesen fényesek és símák. C az Yr övben, e két alak 

között fekszik; lapjai tükörsímák, némelyikük jelentékeny nagyságú. Mrexs, 

ki e formát megállapította, mint egyenetlen, kicsike lapot írja le az andreas- 

bergi vörös ezüstércről. 

1 Ouadro delle forme cristall. etc. Accad. Torino. 1856. 

2 Miner. Samml. Strassburg. 1878. 

81. c. 

248 
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A megállapított kristályalakok szögtáblázata a következő : 

Számított Mért Számított Mért" 

aa 609— 59958 eu 219 919 919" 6 

mm —609— 602— eg 36945 36947 

ma  309— 29058" tt 39920 39930 

mr 99491/9" 9950" te 36910 36919 

av 94954" 24950 YY 34919 349— 

ar 54919 54" 6 mI. 009/9 509 4 

rt 15956 16913 mY 359"9191/2 35919" 

re 17934 17932 rY 209371/2 219 6 

re 35041 . 35947 6C 23179" 239 4 

au 77210 771/a ca ru 13942 13536 

A bojczai pyrargyrit kristálykombinációját a 34. rajzon ábrázoltam. 

A 35. ábrán látható stereografikus projekcio valamennyi feldolgozott 

kristály jellemző alakját tartalmazza. 



TÁRSULATI ÜGYEK. 

A) A Magyarhoni Földtani Társulat kirándulása Nógrád 

és Szokolyahuta környékére 1910 május 26-án. 

Egy ábrával. 

A Magyarhoni Földtani Társulat május hó 26-án nagy érdeklődéssel 

kisért földtani kirándulást rendezett Nógrád és Szokolyahuta környékére 

dr. SCHAFARZIK FERENC elnök vezetésével. A kiránduláson jelen voltak : dr. ScHa- 

FARZIK FERENC műegyet. ny. r. tanár, elnök; dr. PaPPp KÁRoLrY m. kir. osztály- 

geológus, főtitkár; továbbá dr. Lóczy LaJos a m. kir. Földt. Int. igazgatója, 

Parxovirs JózsEF ny. altábornagy, TRErrz PÉTER m. kir. főgeológus, dr. LÖREN- 

THEY IMRE, egyet. ny. rk. tanár, dr. KocH NáxpoR műegyetemi és dr. STRÖMPL 

GáBoR egyetemi tanársegédek, KanmáR János festőművész, BALLENEGGER RÓBERT 

és SCHRÉTER ZOLTÁN m. kir. geológusok: a társulat tagjai. 

A Váctól Nógrád községig terjedő útvonalat a közelmúltban megnyilt Vác- 

ipolysági vasuttal tettük meg, amely Verőcétől északra a cLess völgyön megy, 

ahol az útvonal andezittufákat, breccsákat és konglomerátümokat szel keresztül. 

Berkenye község felé azután az összetöredezett alsó mediterrán platóra jut fel 

a vasúti vonal. Itten alkalmunk volt a homokkőből, konglomerátumból, agyag- 

ból felépített, alacsony platónak a rögös szerkezetéről meggyőződni. Ural- 

kodólag ÉNy—DK-i és DNy—ÉK-i irányú fiatalabb törések szeldelik ezt a 

területet, a melytől keletebbre és délebbre még a régi alaphegység néhány 

fennakadt röge is kimered. (Nagyszál, csővári és romhányi rögök). A törések 

irányát részben a mai vízhálózat jelöli meg, amennyiben ezekhez almazkodik 

a vízrendszer ; legtöbbször zegzúgosan az egyes törésvonalak mentén folynak 

a patakok. ÉÉK—DDNYy-i irányú törésvonal húzódik Tolmács-Nógrád irányá- 

ban, amelynek mentén több dácit és andezitkúp helyezkedik el. Így a Somlyó- 

hegy, a nógrádi Várhegy, Kálvária-hegy, Varta-hegy, a Vasbánya-hegy. Ezek 

közül tüzetesebben megvizsgáltuk a Várhegynek és a Kálvária-hegynek anya- 

gát. A tájképileg pompás képet nyujtó csonka kúpidomú Várhegy anyaga 

szürkeszínű, vagy vörhenyes dácit, amelyben biotit s gyéren amfiból szerepel- 

nek színes elegyrészekként. A hegykúp Ny-i és DNy-i oldalán jól észlelhettük 

a dácitpadoknak fluidális szövetét. A padozottság s a vele párhuzamos folyási 

szövet 40—509-kal a hegytömeg belseje felé irányul, ami Lóczy L. és ScHa- 

FARZIK F. urak magyarázata szerint a kitörési csatornába visszafelé folyt 
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lávaár részletének tekintendő. A dácithegység DNy-i tövében van egy kőfejtő, 

ahol szintén észlelhető a dácitnak a hegytömeg belseje felé irányuló fluidális 

szövete. A dácit egy része itt igen töredezett, breccsiás szerkezetű, ami Lóczy 

szerint oly módon magyarázandó, hogy a később kifolyt lávaárak a korábban 

folyt s megszilárdult láva darabjait magukkal ragadták s körülzárták; tehát 

sem szórt anyagról, sem dörzsbreccsáról itt nincsen szó. A dácit a mélyből 

zöldesszürke és barnás alsó mediterrán agyagdarabokat ragadott magával, 

amelyek ma zárványokként szerepelnek benne. A dácit hegytömege nyugaton 

(a kőfejtőben) egészen vertikális fallal végződik, amely mellé löszszerű anyag 

telepszik. Ebben elég bőven foglaltatik a Várhegyről származó, amelynek lejtős 

36. ábra. A nógrádi Várhegy. 

rétegzésben való elhelyezkedéséből a képződménynek vetődésszerűen lecsúszott 

voltára következtethettünk. Ennek az anyagnak pleisztocén korát igazolják a 

benne gyéren talált Pupa (Pupilla) Muscorum L. példányai. A Kőbánya déli 

oldalán már typusos löszt láthatunk, amelyben Helix (Fruticicala) hispida L. 

példányok vannak. 

A Várhegytől keletre eső Kálvária-hegy tömege mállott biotitos andezit. 

amelyben gyéren gránátszemek s itt-ott kvarc is észlelhető. Innét nyugat felé, 

a Szokolya felé vezető út mellett a felszínen szereplő podzolos talajon arány- 

lag sűrűn kisebb-nagyobb kvarcitkavicsokat észlelhettünk, amelyeket a szél 

éles kavicsokká fujt. A kavicsok az altalajt alkotó alsómediterrán rétegek- 

ből származnak s éles kavicsokká való fúvásuk dr. SCHAFARZIK F. szerint a 

pleisztocénben a lőszképződésnek megfelelő időben történt, a mikor itt sivatag- 

szerű terület volt. Nyugatabbra az út mentén a magasabban fekvő, de ma jól 

fel nem tárt mediterrán rétegekből átmosott kavics szerepel, amelyet az időn 
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kint lerohanó záporok vize hord le és halmoz fel az útmenti kis vízmosás- 
ban. Itt az uralkodó kvarcitkavics mellett alárendelten grafitos kvarcitpala, 
gránit, perm, kvarcit és koptatott kovásodott fadarabok szerepelnek. Feljebb 

az erdő határán belül a kiemelkedőbb andezit és andezittufa hegyek közt egy 

elég széles platón vezetett át útunk, a hol alul szintén az első mediterrán 

rétegek vannak jelen, de a fölszínen podzolos talaj borítja ezeket. Ebben a 

fölszíni talajban szintén számos kisebb-nagyobb, részben fújt kvarcitkavics hever 

elszórtan. Ha az itt s a Középhegységben egyébütt oly nagy mennyiségben 

szereplő alsómediterrán emeletbeli kvarcitkavics eredési helyét keressük, 
úgy mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy a mai Középhegység túlnyomólag 

mezozoi mészkőből és dolomitból felépített tömegéből nem származtathatjuk 
azokat. Okvetlenül egy régi, részben a mai Középhegységtől DK-re a Dunán- 

túlon és Alföldön, (valamint talán a mai Börzsönyi hegység táján s attól 

ÉNy-ra létezett) hatalmasan felgyűrt kristályos pala és grá- 

nit alaphegységet kell feltételeznünk, amely a felső mediterrán 

emelet előtt összetöredezett s vehemens vulkáni erupciók kiséretében lesülyedt. 

Csakis ebből a régi alaphegységből származtathatjuk az oligocénkorú hárshegyi 

homokkövet s a mediterrán emeletnek partközelségre utaló sokszor hatalmas 

nagyságú kvarcitkavicsait. 

Nyugat felé Szokolyahutánál alkalmunk volt a Gránátos-hegy gránát- 

tartalmu biotitos andezitjét megtekinthetni, amelynek mállása folytán 

számos ikoszitetraedes gránát-kristály válik szabaddá. Fölötte nyiroktalaj fek- 

szik. A Szokolyahutától lefelé Verőcére menő völgy oldalait biotitos-amfi- 

bolos andezit alkotja, amelyben ujonnan kőbányát is nyitottak. Délebbre 

az andezit és andezittufa fölé Szokolya község körül lajtamészkő telepszik. 

A kirándulásnak egyik igen érdekes pontja volt végül a Puncz-árok, 

diatomaceás paláinak megtekintése, a diatomaceás palák PANTocsEK J. 

vizsgálatai szerint! túlnyomólag Surirella striatula KE. bacillariaceák héjjait 

tartalmazzák. 

Ezt az előfordulást dr. SCHAFARZIK elnök úr, már 36 évvel ezelőtt ismerte. 

Ujabban (1899) dr. BócgknH Hucó foglalkozott vele.? A kb. horizontálisan fekvő, 

néha lokálisan kissé gyűrt, szürkés, sőt néha egész fehér, finom leveles-palás 

diatomacea-pala rétegek 2—3—6 m vastagságban vannak feltárva a Puncz- 

árokban és mellékárkaiban. Ezek a diatomacea palák szürkés agyagos homok 

és márga rétegek kiséretében lépnek fel, amelyek szintén édesvizi karakterűek. 

Koruk, miután az andezittufa fölé települnek sőt részben tufás sztratumokkal 

váltakoznak, jogosan felső mediterrán emeletbelinek tekinthető, aminek ezt 

BócgnH H. is tartja. A diatomaceás rétegek fölé néhol nyirok, másutt lősz- 

szerű barnássárga agyag telepszik. Az utóbbi közbezár olyan vékony rétege- 

ket is, amelyek mocsaras térszínre utalnak, továbbá olyant, amely az alatta 

1 PANTOCSEK J. Beitráge zur Kenntniss der foss. Bacillarien Ungarns. II. 

Nagytapolcsány, 1889. és Földt. Közl. 1891. 306. old. (német. p. 338.) 

2 BöckH HuGó: Nagymaros környékének földtani viszonyai. A m. kir. Földt. 

Int. Évkönyve. XIII. k. 1 f. 1899. 
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fekvő mediterrán-rétegek törmelékéből áll uralkodólag. Ezekben a rétegekben 

Succinea (Lucena) oblonga DRgar. példányait észleltük. A rétegek jellemzésé- 

nél, főképen képződési módjuknak magyarázatánál a jelanigtó geológusok közt 

nézeteltérés volt. 

Az eredményes kirándulásról este 7 óra 35 perckor vasúttal indult 

Verőcéről vissza a kiránduló társaság. Külön ki kell emelnem, hogy a kirán- 

dulás sikerét nagyban előmozdította az a körülmény, hogy a társaság tagjai 

egy-egy, dr. SCHAFARZIK elnök úr tollából származó sokszorosított utinaplót 

kaptak, amely térképpel és szelvényekkel volt ellátva s 8 az összes az útvonal 

mentén észlelhető geológiai objektumok részletes leírását tartalmazta. 

SCHRÉTER ZOLTÁN. 

h) A Magyarhoni Földtani Társulat szakülései. 

1. Jegyzőkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 május hó 

4-én tartott szaküléséről. Az ülés a m. k. földtani intézet előadótermében d. u. 
5 órakor kezdődött. Elnök: SCHAFARZIK FERENC dr. m. k. bányatanácsos, műegye- 

temi ny. r. tanár. 

Jelen vannak: BALOGH MARGIT dr., BRuck JózsEF, BUDINSZKY KÁROLY, GAÁL 

ISTVÁN, HORUSITZKY HENRIK, KaApIó OTTOKÁR, K. Kovács PÁL, KocH ANTAL, KocH 

NÁNDOR, KoRmos TivADAR, LóczY LAJOS, LŐRENTHEY IMRE, PITTER TIVADAR, REITHOFER 

KÁROLY, SIEGMETH KÁROLY, SZONTAGH TAMÁS, PÁVAY-VAJNA FERENC, VARGHA GYÖRGY 

tagok, ASCHER ANTAL pénztáros, PAPP KÁROLY főtitkár és VOoGL VIKTOR másodtitkár- 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri LŐRENTHEY IMRE dr. 

választmányi és KoRMmos TivADAR dr. rendes tagokat. Majd felhívja az elsőtitkárt 

titkári jelentésének megtételére. PAPP KÁROLY dr. elsőtitkár jelenti, hogy az 1910. évi 

április hó 13-án tartott választmányi ülés hét új tagot választott meg a társulat 

rendes tagjai közé. 

Elnök ezután felhívja KoRmos TIiIvApDAR dr. rendes tagot, hogy a polgárdii 

pliocén csontleletről hirdetett előadását kezdje meg. 
1. KoRmos TIvADAR dr.a polgárdii pliocén esontleletről tartott elő- 

adásában legújabban végzett ásatásának eredményeiről számolt be. Polgárdi, fejér- 

megyei község határában, a szárhegyi paleozoos kristályos mészkő üregeit egy 

helyütt réteges zöldesszürke és rozsdásveres agyag tölti ki, amelyben Lóczy LaJos 

az 1909. tél folyamán csontmaradványok nyomaira bukkant. Miután BATTHYÁNY 

Lasos gróf, a szárhegyi mészkőbányák tulajdonosa, az ásatásra a legnagyobb kész- 

séggel megadta az engedelmet, a földtani intézet igazgatósága előadót küldte ki a 

lelőhely tanulmányozására. KoRmos ez év április havában 10 napot töltött Polgárdi- 

ban s ott végzett ásatásai eredményeként most rendkívül gazdag s a baltavárihoz 

teljesen hasonló gerinces faunáról számol be. A polgárdi csontlelet kizárólag pliocén- 

korú, pikermi-típusú állatmaradványokból áll, amelyeknek részletes tanulmányozása 

hosszabb időt és külföldi összehasonlításokat igényel. A gyűjtött gazdag anyagban leg- 

több a Hipparion-, Gazella. és Antilop-maradvány ; gyakoriak azonban a Rihinoceros-, 

Tragoceras-, Sus-csontok és fogak is. Ritkábbak a Dinotherium, Mastodon, Cervus 

(Axis) Lóczyi Pont, Camelopardalis (?), Machairodus és több, közelebbről meg. nem 

határozott nem képviselői. Magyarországra nézve teljesen újak a következők : 

lehtiherium, Hystrix, Myolajies, Vespertilianus és még számos apró rágcsáló és 
rovarevő remek állapotban levő vázrészei. Az emlősökön kívül néhány madárcsont, 
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kigyók és gyíkok csoutrészei, egy nagy teknős számos bőrcsontja és apró halmarad- 

ványok is fordulnak elő a faunában, amelyben az eddigi előzetes vizsgálatok szerint 

30-nál több gerinces-állat szerepel. 

LÖRENTHEY IMRE dr. örömét fejezi ki azon, hogy a Cervus (Axis) Lóczyi PontL., 
melyet Cervus nov. sp. néven ő említett meg legelőször, oly elterjedtnek bizonyul. 

Kokwmosnak azt a nézetét, hogy a beremendi csontbreccsa esetleg már pliocénkorú, 

ő teljesen osztja. Beremend környékén ő üregeket talált, ezekben rhinocerosnyomok 

mutatkoztak, ami pliocénre utal. 

Lóczy Lasos dr. gyakran felkereste Baltavárt s szinte kétségesnek tartja, hogy 

azok a rétegek még a pannoniai emeletbe tartoznak. Mindenesetre legfeljebb a 

pannon legfelsőbb részébe kell őket soroznunk, mert szárazföldi képződmények s a 
pannon beltenger visszavonulása után keletkezhettek. Baltavárnál a csonttartalmú 

réteg alatt laza homok következik, amely Polgárdi környékén is megvan. Utóbbi 

helyen régebben Cervus (Axis) Lóczyi Pont. került ki belőle. Ami a polgárdii cson- 

tokat tartalmazó képződmény keletkezését illeti, felszólalónak az a nézete, hogy a 

csontoknak ezt a nagy tömegét ragadozó állatok hordták össze, és elsősorban a 

machairodusra gondol. A csontok itt ugyanis halmazban fordulnak elő, míg pl. 

Pikerminél szétterült réteget töltenek meg. 
KoRmos TIvaDAR dr: nem oszthatja Lóczy LaJsos dr. nézetét. A csontokat tar- 

talmazó agyag kitünően réteges, második ellenvetésül pedig felemlíti, hogy a cson- 

tok között aránylag nagyon kevés a machairodus-maradvány. Nézete szerint ezek 

az állatok, melyeknek maradványai a Szárhegy üregében megmaradtak, a pannoniai 
vizek elől menekültek erre a magasan fekvő pontra, ahol aztán elpusztultak. 

LŐRENTHEY IMRE dr. megjegyzi, hogy a polgárdiakhoz hasonló gerincesek 

nyomai Budapest környékén a Congeria rhomboidea szintjében mutatkoznak, tehát 

szintén a pannoniai emelet legfelsőbb részében. 

GAÁL Isrvás dr., dévai főreáliskolai tanár vAz Ipoly jobb partjának 

harmadkorú képződményei Ipolyság és Balassagyarmat között, 

című előadásában a Szabó-alapból 1908-ban hirdetett pályadíjjal támogatott kutatá- 

sainak eredményéről számolva be, az Ipoly jobb partján feltárt szürke homokkő 

koráról megemlíti, hogy a Kelenyéről gyűjtött fauna alapján felső-mediterrán korú- 

nak kell minősítenünk. Ez a megállapítás azonban összeütközésbe kerül a korábbi 

megfigyelésekkel, mert ez a homok az Osztrovszki első andezit erupciójának fekűjében 

van s így alsómediterrán helyzetű. Az említett két erupció közül az első területünk- 

től távolabb (É-on) történt, s ide csak finomabb hamuja ért le. Az utóbbi — mely 

kétségtelenül a felsőmediterránba helyezendő — breccsájával csaknem az Ipoly 

partját is eléri. Ennek a második kitörésnek hatását a fekű gyűrődöttsége és vetői 

tanusítják. A második erupciónál fiatalabb homokos rétegek közt vékony lignit-telep 

látható, mely egy-két helyen lencseszerűen kiszélesedik. Az egyik lencsét Közép- 

Palojtán már le is fejtették. Általában azonban nyereséges szénbányászkodásra semmi 

remény sem lehet. 
Elnök az előadóknak érdekes előadásukért köszönetet mondva, az ülést hét 

órakor berekeszti. 

2. Jegyzőkönyv az 1910 június hó 1-én, szerdán tartott szak- 

ülésről. Az ülés a m. k. földtani intézet előadótermében délután 5 órakor kezdődik. 

Elnök : SCHAFARZIK FERENC dr. 

Jelen vannak: IGLóIr SzoNrraGH Tamás dr., másodelnök, továbbá BALOGH 

MARGIT dr., BAUER GYULA, BRucK JózsEF, BUDINSZKY KÁROLY dr., EmMszT KÁLMÁN dr., 

FINGER BÉLA, HUSEK EMIL, INKEY BÉLA, KaLmáR János, K. Kovács PÁL, KRENNER 
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JózsEF SÁNDOR, LÁSZLó GÁBOR dr., LENGYEL GéÉza dr., LIFFa AuRÉL dr., LóozY 

LaJos dr., LoczKkA JÓZSEF, LŐRENTHEY IMRE dr., MARos IMRE, MARZSÓ LAJOS, MAURITZ 

BÉLA dr., PALKovIios JÓZSEF, PÁVAY-VAJNA FERENC, PITTER TIVADAR, PINKERT EDE dr., 

REINL SÁNDOR, REITHOFER KÁROLY, SIEGMETH KÁROLY, SCHRÉTER ZOLTÁN dr., SCHOLTZ 

PÁL KORNÉL, STEINHAUSZ GYULA, STRÖMPL (GÁBOR, SZÉKÁNY BÉLA, VaApÁSz ELEMÉR, 

VARGHA GYÖRGY, VENDL ALADÁR, ZIMÁNYI KÁROLY, ZSIGMONDY ÁRPÁD, ZSIVNY VIKTOR 

rendes tagok és PaPP KÁROLY dr. elsőtitkár. 
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri LÁSZLÓ GÁBOR dr. 

rendes tagot, s a hitelesítésére LŐRENTHEY IMRE dr. és MAuRITZ BÉLA dr. választ- 

mányi tagokat. 

Majd felhívja az elsőtitkárt jelentésének beterjesztésére. 

Erre Papp KÁRoLY dr. elsőtitkár névszerint felsorolja az 1910 május hó 4-iki 
választmányi ülésben megválasztott 13 rendes tagot, s megemlékezik a társulat vesz- 

teségéről is, nevezetesen STEIGER ZSIGMOND és HALMAI JózsEF rendes tagok el- 

hunytáról. 

Elnök ezután felhívja MAuRrrz BÉLA dr. választmányi tagot, hogy aMagyar- 

országi kőzetalkotó ásványoks címen hirdetett előadását tartsa meg. 

MauRirz BÉLA dr. erre a következő ásványok vegyi összetételét és optikai 

sajátságait tárgyalja: 1. oligoklasz, 2. eleolit, 3. amfibol, 4: mikroklin — valamennyi 

a ditrói elolitszienitből; 5. albit a sajóházai vasbányákból, 6. gránát a szokolya- 

hutai andezitből, 7. olivin, 8. augit, 9. oligoklasz a medvesi bazaltból. 

Ezek az ásványok a királyi József-műegyetem ásvány földtani intézetének a 

tulajdonában vannak. 

Az előadáshoz hozzászólott SCHAFARZIK FERENC dr. elnök, aki fölemlíti, hogy 

a salgótarjáni bazalt olivin zárványain kívül ismeretesek onnan a bazalttufában 

szabad olivinkristályok is. 

A második előadó HUNEK EMIL r. tag volt, aki a Nadapról származó hema- 

titot és epidotot ismertette, számos formát állapítva meg azokon. Mindakét előadás 

tartalmát Közlönyünk legközelebbi számában bővebben ismertetjük. 

A harmadik előadást Lóczy LaJos egyetemi tanár, választmányi tag tartotta 

:"A magyar királyi Földtani Intézet idei fölvételeiről s különösen 

a horvátországi és fiumei új osztályróls, vetített képek kíséretében. 

Lóczy LaJos dr. szabad előadásában a következő adatokat terjesztette elő : 

esGeologusaink nagy része már künn van a felvételeken. Intézetünk a mult év 

óta azt tűzte ki feladatául, hogy a már tanulmányozott területek geológiai térképeit, 

ezek magyarázatát gyorsabb ütemben kiadhassa, hogy így ezután az egységes terü- 

letek geológiai monografiáit elkészíthessük. Ennek a célnak érdekében az Erdélyi 

medence és az Alföld közti hegyvidékek reambulálását határoztuk el, ami annál 

inkább is szükséges volt, minthogy az ott működött geológusok közül ADDA KÁLMÁN, 

BöcKH JÁNOS, PETHŐ GYULA, PRrmics GYöRGY elhúnytak és irodalmi hagyatékuk érté- 

kesítése a visszamaradott társak feladatául esett. Agrogeológusaink közül TREIrz 

PÉTER, TIMKó IMRE, BALLENEGGER RÓBERT dr. is az Alföld keleti részében a hegységre 

támaszkodó rónaságokon dolgoznak; LászLó GÁBoR dr. pedig az Erdélyrészi Me- 

dence tőzegtelepeit tanulmányoza. A tágabb értelemben vett Biharhegységben fog- 

nak működni: SZOoNTAGH TAMÁS dr. vezetése alatt PÁLFY MóR dr., PAPP KÁROLY dr., 

ROZLOZSNIK PÁL, akikhez LÁZÁR VAZUL és PANTÓ DEzső beosztott kir. bányamérnö- 

kök csatlakoznak. Ugyanott fog Lóczy is összefoglaló és reambuláló kirándulásokat 

tenni. A krassószörényvármegyei és aldunai hegyvidéken T. RorH LaJos, HALAVÁTS 

GYULA, LIFFA AURÉL dr. és SCHRÉTER ZOLTÁN dr. társaink és SCHAFARZIK FERENC dr. 
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külső munkatársunk dolgoznak. Lóczy L. is lenn fog járni, hogy a szerb geológu- 
sok közreműködésével az aldunai szorosok geológiai történetét megvilágítsa. Az Így 

összpontosított munkaterülettől távolabb, az öregebb tagok közül csak PosEewirz 

TivapaR dr. működik az DÉszakkeleti Kárpátokban és HORUSITZKY HENRIK, a Kis- 

magyaralföld dunabalparti részében. Szükségesnek láttuk az országos felvételeket 

egy eddig figyelembe nem vett területre is kiterjeszteni. Értem Horvát- és Szlavon- 

országokat. Birodalmi jellegű intézetünknek tartozó kötelessége a részletes felvéte- 

lekben a társországokat is részesíteni, amelyek hozzájárulnak költségvetésünk java- 

dalmazásához. Az országos autonom kormánynyal és a horvát-szlavonországi geológiai 

bizottsággal megegyezésben, amely érdemes munkát végez, az átnézetes geológiai 

térkép kiadásával, a tengermelléken szerveztünk egy új részletes felvételi osztályt. 
KapIé OTTOKÁR dr., KorMos TIVADAR dr. és VOGL VIKTOR dr. május közepe óta lenn 

vannak a tengerparton. Az a szép feladat fekszik előttük, hogy az isztriai határ és 

a dalmát part közti Karsztvidék geológiáját tüzetesen tanulmányozzák. 

Külső munkatársunkként KocH FREDO dr. zágrábi múzeumi őr is csatlakozni 

fog az új szekcióboz. Ebben az évben Fiume—Buccari és Cirkvenica—Novi tenger- 

part Recina-Vinodol völgyi flis-övezetéig, vagyis a Karszt alsó lépcsőjén fognak 

dolgozni. A felvételek WAAGEN LuKkÁCS dr. osztrák geológus felvételeihez csatlakoz- 

nak, aki a Ouarneroi szigetek tanulmányozását nem régen fejezte be és most Isztriá- 

ban, Fiume s Horvátország határán működik. 

A horvátországi részletes felvételek a tengerparttól befelé a határainkba eső 

Dinaridák tüzetes tanulmányozását célozzák. Ezen a vidéken SrAcHE dr. és társai 

félszázaddal ezelőtt gyönyörű tanulmányokat végeztek. (Lásd IV, Die Gebirgs- 

spalte von Buccari, Die Eocengebiete Innen-Krain und Istrien. Jahrbuch 1864. 

B. 14.) Nemcsak geognóziai, hanem tektonikai, hidrografiai, biológiai feladatok is 

várnak lenn járó geológusainkra a tenger és a szárazföld érintkezésén. Erről az új 

területről néhány, ifj. KALMÁR Jánostól felvett fénykép és rajz bemutatásával kívá- 

nok fogalmat nyújtani. 

Külső munkatársakul SCHAFARZIK FERENC dr. és KocH FREDON dr.-on 

kívül még hozzánk szegődnek: VITÁLIS ISTVÁN dr., aki a borsodi Bükk-hegységet 

reambulálja. Noszkv JEső dr. a Mátra vidékén fog működni. VaáApÁsz ELEMÉR dr. 

a baranyai hegységet reambulálja. GaáL IsTvÁN dr. az erdélyi Mezőségbe megy. 

Külföldi munkatársaink közül fölemlítem TAEGER HENRIK dr.-t, akinek a Vértes 

geológiai leírását köszönhetjük, ő már április hó elejétől kezdve kinn van a 

Nagy-Bakonyban. AHLpURG JÁNos dr. porosz geológus pedig szeptember havában 

jön le felvidéki régi elhagyott ércbányáink tanulmányozására.) 

Ezek előterjesztése után Lóczy LAJos dr. hosszasabban vázolta Horvátország 

és a dalmát tengerpart geológiai szerkezetét és arculatát, sikerült vetített képekkel 

illusztrálva az elmondott érdekes dolgokat. SCHAFARZIK FERENC dr. elnök üdvözli az 

előadót különösen azért, hogy sikerült neki a m. k. földtani intézet hatáskörét 

Horvátországra is kiterjeszteni, amely gondolattal már elődje: BöckH JÁNnos is fog- 

lalkozott, azonban sikertelenül. 

SCHAFARZIK elnök maga is több ízben megfordult a magyar tengerparton s 

így az előadónak Fiume tájékáról közölt tektonikai adatai magát az elnököt is igen 

érdekelték. A sajátságos tektonikai völgyképződést valószínűleg majd a Grazi Me- 
dencével lehet kapcsolatba hozni. Az összeszűkülő vonulaton a Planina lábán, Gri- 

zane falunál, a Vinodol völgyében pikkelyes vetődéseket és áttolódásokat vélt fel- 

ismerni, s az Oblat-hegytől kiindulólag részletes szelvényben ismerteti a krétamész- 

kövek, eocénmeszek és oligocénmárgák települését. 

SCHAFARZIK elnök igen érdekes adataira előadó Lóczy LAJos megjegyzi, hogy 
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a Vinodol-völgyben, Grizane falunál töle is megfigyelt krétamészköveket ő inkább 
hegyomlásnak, mint elvetődésnek tartja. Egyebekben azonban ScCHAFARZIK elnök 

szelvényét maga az előadó is több helyütt észlelte a környéken. § 

Az utolsó előadást ugyancsak Lóczy LaJos egyetemi tanár, választmányi tag 
tartotta a Bakony földtani szerkezetéről megkezdett sorozatos elő- 

adásának befejezése gyanánt: "A Balaton felvidék paleogeografiája és 
tektonikájas címen. Ebben a nagyérdekű előadásban Lóczv tanár a többek 
között a következőket mondotta : 

"A mult évben (március 2-án és 16-án) megismertettem a Balatonvidék al- 

talaját alkotó közeteket a fődolomitig. Ezzel végződik is a felvidék geológiai szint- 

sora, hogy a tulajdonképeni Bakonyban a norikumi fődolomittal kezdődve, a felső 

mezozoikummal és a paleogén harmadkori rétegekkel a magasabb térszint felépítse. 
A norikumi fődolomitot FREcH megkísérlette szintekre osztani: 1. Megalodus 

Hoernesi, M. trigueter dolomiticus; 2. Dicerocodium eupalliatum, M. Damesi, 

Laczkói GŰMBEL; 3. Megalodus Böckhi, M. trigueter acuminatus vezérkövületek 

szerint, amelyekre azután a Dachsteinmész ; 4. Megalodus Majiveri, M. ampezzanus ; 

5. Dicerocardium Jani, Curioni és Ragazzoni; 6. Dicerocardium meditafasciatum, 

Lycodus hungaricus zónákkal következik. 

Nálunk még a kösseni rétegek is beékelődnek a fődolomit és a dachstein- 

mész közé. Rezitől Keszthely vidékén Szőcs, Öcs, Nagyvázsony, Szentgál 

vidékén át úgylátszik összefüggő vonulatban rejtőzködik elfedett vagy kevésbbé 

járható területen az Avicula contorta és Cardita austriaca szintje. A Pilishegység 
Fehérkövén elnökünk, dr. SCHAFARZIK tanártól 1882-ben felfedezett lumasella a szőci 

kösseni mészkő hasonmása. 
A jura- és krétalerakodások alig hogy érintik a Balatonfelvidéket a Csinger- 

völgyben és Sümeg vidéken. Vapász dr. leírta a jurarétegeket Urkut, Városlőd vidé- 

kéről. A kréta, jura még mesterére vár. A nagy Bakonnyal kapcsolatosan kerülhet- 

nek sorra. Figyelembe kerülnek még a szórványos eocén-transzgressziók és a neogen- 

takaró, valamint a bazaltok is. Ezek leírása a vidék paleografiájának keretében tör- 

ténhetik. Miként és milyen fizikai-geológiai mediumok közben alakultak rétegeink ? ezt 
a kérdést a mai földi fizikai állapotokból tárgyalhatjuk. Szárazföldön alakul a permi 

homokkő. Sikér partközeli, tengeri lerakodások a werfeni rétegek, hullámverések és 

férgek nyomai bizonyítják ezt. A középtriasz mélyebb, de part közeli szintjében gyak- 

ran változott a tenger üledéke. Koralligenképződmények a dolomitok és főleg a fő- 

dolomit. Klasztikus lerakodások az egész triasz-sorozatból hiányzanak. A jura és 

kréta is ilyen jellegű: partközeli tiszta tengeri lerakodások vastag kagylókkal. 

A fauna-faciesbeli jelleget inkább a délalpesi triasz- és krétalerakodások szolgáltat- 

ják közbeilleszkedő északalpesi szintekkel a kagylósmészben, a karniai emeletben 

és a liaszban is. 

A Bakonyban a déli és északalpesi triaszszintek egy másik dachsteinmész- 

hez hasonló tipusát is fölleltük. Nagy transzgresszióknál az alsótriasztól a felső- 

krétakorú tengerekig nem lehet a Bakonyban szó; az összes lerakodásokat a víz- 

szín rithmusos, eusztatikus ingadozásai jellemzik. Klasztikus, littorális vagy szub- 

littorális lerakodások hiányzanak és a kőzetalkotó organizmusok rokon facieszüvé 

tették a kagylómésztől a fődolomitig terjedő, több 100 mm vastagságú rétegsoro- 

zatot. Csak a szórványos cefalopodalencsék ütnek el némileg az általános faciesztől, 
amely részletekben partmenti különbségeket árul el csupán. Nevezetesek a vala- 

mennyiben mutakozó dolomitközbetelepedések az ő helyettesítő jellegükkel. Hol volt 

a partja a bakonyi mezozooi tengereknek ? minden valószínűség szerint délkeleten, a 
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Magyar medence felé. Ahol fillitek, granitok és a permi rétegek alkották az alaphegy- 
ségüket. Habár nagy vastagságukkal ezek a rétegek az alpesi ekvivalenseket utánoz- 
zák is, általános jellegükre mégis inkább a littorális közép- és déleurópai tipu- 

sokra ütnek. 
Az eocénlerakodások szolgáltatták az első nagy és általános transzgressziót 

és az erős abraziót támasztó tényezőket. Nyugatról, északnyugatról és északkeletről 

szolgált reá az eocen transzgresszió a Balatonfelvidékre. Egy második transzgresszió 

a mediterrán időbe esett, a harmadik a régibb pliocén-korban volt. Nagy száraz- 
földi lerakodásokat ismerünk a Bakonyban a mediterrán-kor elejéről és végéről. 

A mediterrán-kor végén még magas hegység állhatott, a Balaton helyén és a kör- 

nyező lapályon ennek a magas hegységnek magnolia erdők borította meredekségei- 

ről messzire leszállították északnyugat és nyugat felé a vadvizek a nagy paleozoos 
görgeteget. A pannoniai (pontusi) elegyesvízű tenger ismét eustatikus ingadozással 

magasra emelkedett, de már csak délkeletről lepte el a Balaton felvidék tengeri- 

szinlős oldalait. Az eocénkorban és a pannoniai időben már hasonló légáramlások 

voltak mint ma, uralkodó észak-északnyugati széliránynyal. 

A Balaton felvidék szerkezete az alpesitől merőben különbözik. Valóságos 

röghegység NE—SW irányú hosszanti törésekkel, amelyek a krétakorig keletkeztek 

és NW—SE és N—S irányú harántos repedésekkel, amelyek valamennyi lerakodást 

különböző időben a permitől a neogén-korig értek és valószínűleg ma sem szüntek 

meg teljesen. Köröskörül lesülyedt rögök veszik körül az egész Bakonyt és az 

egyes rögök, amelyek a Balatonfelvidéken általában NW-nek hajlanak, pikkelye- 

sen, ferdén vannak kilódítva eredeti csapásukból. Közbenmaradt harántos rögök, 

helyi boltozatok, csapásmenti ráncolódás, beszakadó árkos vetődések, eltolódások, víz- 

szintes rétegrátolódások bőven vannak. Bazalterupciók és vulkáni tufaerupciók élén- 

kítik a Balaton mellékét. A pannoniai tenger elhalásával kezdődtek az erupciók, 

jobbára azonban szárazföldön ömlött szét a bazaltanyag. Görgetege, mozgó vízi 

tufája, nincs sehol. A vulkáni működés végét gejzirerupciók és tömérdek forrás- 

mészkő lerakodása jelzik. Azután a sivatag korszaka, majd a lösz lerakodása követ- 

kezett a Balaton meder beszakadásával, amellyel pleisztocén nagyon kevés módo- 

sulattal lépett át a löszkorszakból a jelenkorba.  " 

Lóczy LaJos választmányi tagnak igen érdekes és vetített képekkel illusztrált 

előadásáért elnök köszönetet mondva, az ülést esteli §/-8 órakor berekesztette. 

(/) A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányi ülései. 

1. Jegyzőkönyv az 1910 május hó 4-én tartott választmányi ülés- 

ről. Az ülés a m. k. földtani intézet előadótermében, d. u. 7 órakor, közvetetlenül 

a szakülés után kezdődött. 

Jelen voltak: SCHAFARZIK FERENC dr. elnöklete alatt HORUSITZKY HENRIK, 

KocH ANwNTaL, Lóczy LaJsos, LŐRENTHEY IMRE, TELEGDI RórH LaJos vál. tagok, 

SZONTAGH TAMÁS másodelnök, PaPP KÁROLY elsőtitkár és VoGL VIKTOR másodtitkár. 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri KocH ANTAL 

és HORUSITZKY HENRIK választmányi tagokat. 

Majd felhívja az elsőtitkárt titkári jelentésének beterjesztésére. 

PaáAPP KÁROLY dr. elsőtitkár erre a következő jelentést terjeszti elő : 

sMélyen tisztelt Választmány! Rendes tagokká való fölvételüket kérik : 

1. Nemzeti Kaszinó könyvtára, Budapest, ajánlja: Lóczy LaJos dr. v. tag. 
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2. M. k. Pénzügyminisztérium bányászati ügyosztálya, Budapest 

(1908 óta előfizető), ajánlja: Lóczy LaJos dr. v. tag. 

3. M.k. Főbányahivatal, Marosujvár (1890 óta előfizető), ajánlja a titkárság. 

4. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (1901 óta előfizető), ajánlja 

a titkárság. 

5. Állami főreáliskola, Déva (1890 óta előfizető), ajánlja a titkárság. 
6. M. k. Bányakapitányság, Oravicabánya, ajánlja a titkárság. 

7. Kontinentale Tiefbohrgesellschaft (ezelőtt THumaNw-féle Mélyfúró- 
vállalat), Halle a. S., ajánlja a titkárság. 

8. Osztrák Bánya- és Kohótársulat, Teschen, ajánlja a titkárság. 

9. Witkovitzi Bánya- és Vaskohótársulat, Ötösbánya, ajánlja a titkárság. 

10. SEIFERT KÁROLY államvasuti mérnök, Budapest. ajánlja: BRuckK JózsEF r. tag. 

11. BÉKEY IMRE GÁBOR miniszteri hivatalnok, Budapest, ajánlja: JORDÁN KÁROLY dr., 
r. tag., a Barlangkutató-Bizottság társelnöke. 

12. PLÖKL ANTAL kereskedő, Budapest, ajánlja JORDÁN KÁROLY dr., r. tag, a Barlang- 

kutató-Bizottság társelnöke. 

13. ScHoLrz PÁL KORNÉL hivatalnok, Budapest, ajánlja: JORDÁN KÁROLY dr., r. tag, 

a Barlangkutató-Bizottság társelnöke. 

Kérem a nevezett uraknak, illetőleg testületeknek megválasztatását.n 

A választmány valamennyi felsoroltat egyhangúlag rendes taggá választja. 
Elsőtitkár a következőkép folytatja: aSzomorúan jelentem továbbá, hogy 

STEIGER ZSIGMOND aknaszlatinai bányafőmérnök f. évi április hó 20-án meghalt. 

Ugyancsak elhunyt HaLmai JózsEr nagybányai főgimnáziumi tanár. STEIGER ZSIGMOND 

1904 óta és HALMAI JózsEr 1876 óta volt társulatunk rendes tagja. Kilépését bejelen- 

tette RuFFINY JENŐ bányatanácsos, aki hajlott életkorára és betegségére való tekin- 

tettel kéri, hogy kilépését május hó elejétől vegyük tudomásul. Április hó 16-án 

Dobsinán kelt levelével egyidejűleg az öt hónapra esedékes tagsági díjat is meg- 
küldötte.s ; 

Elnök javaslatára a választmány elhatározta, hogy RurFFrIsy JENő nagyérdemű 

tagtársunknak a Közlönyt élete-fogytáig megküldi. Elsőtitkár ezekután a következő- 

ket mondja: Tiszteletteljes javaslatom volna a mélyen tisztelt Választmányhoz. 

Nevezetesen az, hogy a Földtani Közlönybe írt cikkek különlenyomataiért a nyomdai 

költségeket a szerzők tiszteletdíjából levonhassam. Ezt a javaslatomat azzal indo- 

kolom, hogy a szerzők gyakran 3—4-oldalas értekezésükből is óhajtanak külön- 

lenyomatot, s miként a bemutatott számla mutatja, ily módon tetemes költség hárul 

társulatunkra. Egy íven alul ugyanis a magyar, német különlenyomat 9 K 20 f, 

egy íven felül ugyancsak a magyar s német szöveg 16 K. Ha most minden apró 

cikkecskéből óhajt a szerző különlenyomatot, úgy a Közlöny nyomdai költsége 

10—15 százalékkal megdrágul olyankor, amikor kisebb cikkek jelennek meg. 

Ha most már azt tekintjük, hogy pár év óta úgyis 2590 áremelkedési pétlé- 

kot kell állandóan fizetnünk, igen méltányos az a kívánság, hogy a szerző a külön- 

lenyomat díját fizesse meg. Kérem tehát a Választmány szíves határozatát olyan 

értelemben, hogy a szerzők tiszteletdíjából, a magyar s német 50—50 különlenyomat 

fejében egy Íven alul 10 K, egy íven felül 20 K levonassék. Ezzel szemben minden 

különlenyomatát boritékkal ellátva, s csinosabb formában kapja a szerző. Kérem 

egyuttal, hogy a Választmány utasítsa a szerkesztő-titkárt arra, hogy minden egyes 
szerzőtől kérdezze meg, hogy óhajt-e különlenyomatot.s 7 

A választmány a titkár javaslatát egyhangúlag elfogadja, és utasítja őt, hogy 

ezt a határozatot a munkatársakkal tudassa. 
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eVan szerencsém végül jelenteni — végzi az elsőtitkár jelentését — hogy a 

SzaBó JózsEr-emlékalapból hirdetett nyilt pályázatra és megbízásra április hó 30-ig 

egy-egy pályamunka érkezett. A) A nyilt pályázatra GAÁL ISTVÁN dr. r. tag, B) a 

megbízásra PávaY-VaJsa FERgExc r. tag pályázott. Kérem a tek. Választmányt a 
Bizottság kiküldésére. A Szabó-ügyrend 10. §./) pontja szerint a választmány a be- 
érkezett tervezetek megbírálására három- vagy öttagú bizottságot kér fel.s 

Elnök indítványára a választmány a bizottság elnökéül: IGLÓI SZONTAGH 

Tamás másodelnököt, tagjaivá pedig KocH ANTAL dr. tiszteleti tagot, LŐRENTHEY 

IMRE, T. RorH LaJos választmányi tagot és PAPP KÁROLY elsőtitkárt kéri fel. 

SCHAFARZIK FEREXC dr. elnök felhívja a választmány figyelmét a társas kirán- 

dulásokra. Ajánlja, hogy az idei tavasz végén Nógrád vidékére tegyünk egynapos 

kirándulást. Petrografiailag igen érdekes és tájképileg meglepően bájos ez a vidék. 

A nógrádi szép dacit-kup közelében mindjárt ott látjuk az alsómediterrán-agyagra 
borulva a kavicstelepet, amelynek durva szemeit a szél erősen megdolgozta. Nagy 

területen látjuk itt az éles kavicsokat. Azonkívül az agrogeológusok számára igen 

érdekes löszképződést is látunk, amely a nógrádi Várhegyen vetődésszerűen le- 

csúszott. 

A választmány a társulati kirándulást elhatározza, s rendezésével megbízza 
az elsőtitkárt. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést félnyolc órakor berekeszti. 

2. Jegyzőkönyv az 1910 június hó 1-én tartott választmányi ülés- 
ről. Az ülés a m. k. földtani intézet előadótermében esteli nyolc órakor kezdődik. 

Jelen vannak: SCHAFARZIK FERENC dr. elnöklete alatt SZONTAGH TAMÁS dr. 

másodelnök, Lóczy LaJos, LŐRENTHEY IMRE, MAuRIrz BÉLA választmányi tagok, 

PaPPp KÁROLY dr. elsőtitkár, LÁSszLó GÁBOR dr. rendes tag és ÁSCHER ANTAL pénztáros. 

Elnök a jegyzőkönyv vezetésére LÁászLó GÁBOR dr.-t, s a hitelesítésre Lóczy 

Lajos és SZONTAGH TAMmÁs urakat kéri fel. 

Majd felhívja az elsőtitkárt, hogy jelentését terjessze elő. 

PaPP KÁROLY dr. elsőtitkár erre a következőket jelenti : 

eIgen tisztelt Választmány: Rendes tagokul óhajtanak társulatunkba lépni: 

1. M. kir. Bányakapitányság, Igló, ajánlja a titkárság. 

2. M. kir. Bánya- és Kohóhivatal (1890 óta előfizető), Oláhláposbánya, ajánlja 
a titkárság. 

3. Dr. MapaRAssY BEck GYULA báró, vezérigazgató, Budapest, ajánlja a titkárság. 

4. ERTL LAJos bányamérnök, Pécsvárad, ajánlja: ROZLOZSNIK PÁL r. tag. 

5. FARKASFALVI KORNÉL áll. főreáliskolai tanár, Temesvár, aj.: KoRMos TIVADAR. dr. 

6. Kgausz BÉLA dr. ügyvéd, Budapest, ajánlja: BRuck JózsEF r. tag. 

7. LENGYEL GÉzA dr. asszisztens, Budapest, ajánlja: VADÁSZ ELEMÉR. 

8. MixLós Öpövx gimnáziumi tanuló, Székesfehérvár, ajánlja a titkárság. 

9. PazáR Isrvás a közművek igazgatója, Miskolc, ajánlja: PaPP KÁROLY dr. 

10. RAINER FERDINÁND architektus, Wien, ajánlja: SERÉNY GYULA FERD. r. tag. 

11. STRASSER VILMOos bányavállalkozó, Budapest, ajánlja a titkárság. 

12. WIEGNER Guszráv bányaigazgató, Budapest, ajánlja a titkárság. 

Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy társulatunkba örökítő tagul belépett 

13. KALAMAZNIK NÁNDOR vízműépítési vállalkozó, Budapest, ajánlotta: SZONTAGH 

Tamás dr. másodelnök. 

A választmány valamennyi ajánlott tagot egyhangúlag rendes tagokká, illető- 

leg örökítő taggá választja. "A beérkezett fontosabb iratok im ezek: a ma. kir. föld- 

tani intézet igazgatósága, 1910 május hó 26-án kelt 368. sz. ügyiratában megköszöni 

a 184 drb. kövület és 26 drb. kőzet ajándékozását, amelyeket VApÁsz ELEMÉR dr. a 
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SzaBó JózsxrF-alapból gyűjtött, s a választmány határozata értelmében a m. kir. föld- 
tani intézetnek ajándékozott. Tudomásul szolgál. Elsőtitkár jelenti, hogy a düssel- 

dorfi és stockholmi geológiai kongresszusok társulatunkat az ülésekre meghívták. 
A választmány társulatunk képviseletére felkéri Lóczy LaJos választmányi tagot, 

aki ezt el is fogadja. A :Helmholtzs című folyóirat (Neustadt a. d. Haardt) csere- 

viszony kötését kéri. A választmány a csereviszonyt megköti. 

Elsőtitkár jelenti, hogy SEMSEY ANDOR dr. úr őméltósága, társulatunk tiszte- 

leti tagja, a május hó 26-án tartott nógrádi kirándulás költségeinek fedezésére 

70 koronát adományozott. A választmány az adományt köszönettel fogadja, 8 SEMSEY 

AwDpokR úrnak átiratban köszönetet szavaz a lelkes támogatásért. 

Elsőtitkár jelenti, hogy ILosvav LaJsos dr. választmányi tagot épen a mai 
napon választotta meg a magyarláposi választókerület országgyűlési képviselővé. 

Elnök indítványára a választmány a lelkes régi tagtársat üdvözli, s ennek 

tolmácsolására felkéri az elnökséget. 

Elsőtitkár jelenti, hogy a Szazó JózsEr-emlékalapból beérkezett pályázatok 
elbírálására felkért bizottság a következő jelentést terjesztette elő: 

Jegyzőkönyv az 1910 június hó 1-én tartott bizottsági ülésről. 
Jelen vannak: SzorracH Tamás dr. másodelnök elnöklete alatt TELEGDI ROTH LAJOS, 
LŐRENTHEY IMRE dr, választmányi tagok és PAPP KÁROLY dr. elsőtitkár. KocH ANTAL dr. 

választmányi tag halaszthatatlan teendői miatt meg nem jelenhet. 

Elnöklő másodelnök üdvözölvén a megjelenteket, előadja, hogy a f. évi május 

hó 4-én tartott választmányi ülés határozata szerint a jelen bizottság feladata a 

Szentmiklósi Szabó József-emlékalapra beérkezett pályázatok megbírálása. Felszólítja 

elsőtitkárt, hogy ez ügyben jelentését terjessze elő. Elsőtitkár jelenti, hogy a 

Magyarhoni Földtani Társulat 1910 februárius hó 10-én tartott közgyűlése 
Szabó József-emlékalapból a földtan körébe tartozó és szabadon választható 

munkára 400 korona összegben nyilt pályázatot hirdetett és 200 ko- 

rona összegben megbízást adott. A pályázati hirdetéseket elsőtitkár úgy a 
szaküléseken, mint a Földtani Közlöny 1910 jan.—februáriusi számában kihirdette. 

A pályázati határidő lejártáig, 1910 április hó 30-ig, a titkári hivatalba két pálya- 

munka érkezett, és pedig a következők : 

1. A 400 koronás nyilt pályázatra GAÁL Isrváws dr. dévai főreáliskolai tanár, 

társulatunk rendes tagja: Délmagyarország szarmataképződményeinek 

elterjedése és faunája címen részletes tervezetet nyújtott be, amely szerint a 

pályázat elnyerése esetén három hetet töltene Krassószörény vármegye nevezetesebb 

lelőhelyein, két hetet pedig Hunyad vármegye déli felén Puj környékén. A pálya- 

munkát 1911. év december hó 31-ig sajtó alá rendezve beszolgáltatná. 

2. PÁvaY-VaJNa FERENC rendes tag Erdélyrészi lösztanulmányainak 

folytatására, két hónapi külső munkájának tartamára, 300 korona összeget kér. 

A bizottság beható eszmecsere után elhatározza, hogy mindkét pályázót egyenlő 

összegben, 300—300 koronában részesíti, s minthogy mind a két pályázó kuta- 

tása tetemes költségekkel jár, őket az alapszabályszerű előleggel jutalmazandó- 

nak tartja. 

Ezek szerint a Bizottság ajánlja a tekintetes Választmánynak, hogy GAÁL 

Isrvás dr. dévai főreáliskolai tanárnak a Délmagyarország szarmataképződményei- 

nek elterjedése és faunája című pályázatára háromszáz koronát adományozni, s őt 

a tanulmány megírásával megbízni szíveskedjék, másrészt PÁvaY-VAJNA FERENC bízas- 

sék meg az Erdélyrészi Medence lösztanulmányainak folytatásával, azonkívül azon- 

ban a Marosvölgy áttörése kérdésének geológiai tanulmányozásával is. 

Mindkét pályázat kidolgozásának és benyújtásának határidejét 1911. év decem- 
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ber hó 31-ére javasoljuk kitűzni, amikor a megajánlott 200—200 korona előleg le- 

vonásával a hátramaradt összeg kiutalványozandó lesz. Kelt mint fent. SZONTAGH 

Tamás dr., a kiküldött bizottság elnöke, PaPP KÁROLY dr., elsőtitkár; T. Rora LaJsos 

és LŐRENTHEY IMRE dr. választmányi tagok.v 

A bizottság eme határozatára LŐRENTHEY IMRE dr. megjegyzi, hogy bár ő 

maga is aláírta ezt, azonban mégis azt ajánlja a választmánynak, hogy GAÁL 

IsrváN dr.-nak csak 200 koronányi összeget szavazzon meg a társulat, minthogy a 

bizottsági ülés óta arról értesült, hogy GAÁL dr. már úgy is tetemes összeget kap 

a nyári fölvételre, mint a m. kir. földtani intézet külső munkatársa. Ellenben PáÁvaY- 

Vasa minden költség nélkül kénytelen kutatásait végezni, s mint szorgalmas kezdő 

kutató nagyon is rászorul a társulat támogatására; ajánlja tehát, Bogyi az ő kuta- 

tásait 400 koronával jutalmazza a választmány. 

SCHAFARZIK elnök hozzájárul az indítványhoz annyival is inkább, minthogy 

a bizottság PÁvaY-VaJNa FERENC feladatául nemcsak az Erdélyrészi Medence lösz- 

képződményeinek a tanulmányozását tűzte ki, hanem őt a Marosvölgy áttörése kér- 

désének a tanulmányozásával is megbízta. Már pedig két ilyen feladat megoldására 

még 400 korona is igen kevés összeg. 

A választmány erre elhatározza, hogy a 400 koronás nyilt pályázattal 

PÁvAY-VAJNA FEREXCcet, s a 0O0Okoronás pályázattal GAÁL Isrvávx tanárt bízza 

meg, s utasítja az elsőtitkárt, hogy a megbízóleveleket a részletes tervezettel, s az 

előleg kitüntetésével, a nevezetteknek állítsa ki. 

Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést estéli félkilenc órakor berekeszti. 

D) Pótlás a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 febr. 

10-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéhez. 

A Földtani Közlöny f. évi 1—2. füzetének 56—67. oldalán közölt köz- 

gyűlési jegyzőkönyvből, a Titkári jelentés befejezése után következő 

fejezetből (63. oldalon alul) kimaradtak a következő sorok : 

cMajd ILosvavx LaJos vál. tag reámutat a titkársággal kapcsolatos nehéz- 

ségekre, amelyek sokszor megakadályozzák a titkárt kitűzött céljainak elérésé- 

ben. Megvagyunk győződve, hogy lelépő titkárunk, LŐRENTHEY IMRE, teljes oda- 

adással szolgálta társulatunk ügyét, ezért nem válhatunk meg tőle anélkül, 

hogy neki köszönetünket ne nyilvánítsuk és ennek jegyzőkönyvben is kifeje- 

zést ne adjunk. A közgyűlés ehhez helyeslőleg hozzájárult. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 7 91 



KÖZLEMÉNYEK 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ 

BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Barlangkutató Bizottság 1910 május 7-én tartott 

ülésének jegyzőkönyve. 

Elnök : SIEGMETH KÁROLY, előadó: Kapic OTTOKÁR dr. 

Előadó jelentést tesz arról a kirándulásról amelyet a Bizottság nehány 

tagja JogRpáÁN KÁRoLy dr. másodelnök vezetésével a budai hegységbe, a szép- 

völgyi Scholtz-barlangba tett. A jelentésből kitünik, hogy ez a barlang 

nagy kiterjedésű és geológiai, valamint turisztikai tekintetben igen érdekes; 

ásatásokra azonban nem igen alkalmas. Ennek a barlangnak több szakasza 

csak nagyon nehezen, kötelek segítségével járható. A tervezett kimérés tehát 
bányateodolittal nem lesz keresztülvihető, hanem csak busszolával. Jelentést 

tesz továbbá arról a kirándulásról, amelyet az elnök és az előadó az Agg- 

teleki-barlangba tett. Itt az ásatásnak igen kedvező eredménye lehet. 

A szakülés elhatározza, hogy szeptemberben a barlang cCsontházs nevű mel- 

lékágában megkezdi a rendszeres ásatásokat. Az elnökön és előadón kívül az 

ásatáson a Nemzeti Múzeum részéről MÁRTroN dr. múzeumi őr, archeologus fog 

résztvenni. A Magyar Kárpát-egyesület keleti osztálya késznek nyilatkozott, 

hogy az ásatások idején 100 napszámot sajátjából megfizet, a Nemzeti Múzeum 

régészeti osztálya pedig 500 koronányi támogatást helyezett kilátásba. A szép- 

völgyi Scholtz-barlang kimérése, valamint az aggteleki barlangban végzendő 

ásatások szerepelnek tehát a barlangkutató bizottság 1910. évi munkaprogramjá- 

ban. Az Aggteleken való tartózkodás alatt az ásatást vezető bizottság a környék 

más barlangjait, a domiszai barlangot, a Rabló-barlangot, a szilicei jégbarlan- 

got, az egerszegi barlangot, valamint a komjátii Kerembükkpatak környékén 

levő prehisztorikus lelőhelyet is meg fogja látogatni. Több közigazgatási kér- 

dés elintézése s új tagok felvétele után PáÁvar-VaJsa FERENxc rendes tag úr az 

aranyosvölgyi Lucsia-barlangról tart előadást. 

Több alaprajz és keresztszelvény bemutatása után előadó a földtani 

viszonyokról szól s a barlangból való csontleletekről is említést tesz. A bar- 

lang több kürtő utján közlekedik a felülettel s ép ezért feltehető, hogy a 

barlangban talált csontok ezeken a kürtőkön át kerültek mai lelőhelyükre. 

Részletes megbeszélés után, amelyen különösen dr. TÉGLÁS GÁBOR főigazgató és 

Kapic OmrTokÁR vett részt, a bizottság csatlakozott ehhez a nézethez. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XL, BAND, MAI—IUNI 1910, 5—b, HEFT. 

SOURCE DE MÉTHÁANE A KISSÁRMÁS (COMITAT DE KOLOZS) 

par CHARLES de Papp. 

(Avec les planches I. II. et les figures 10 4 15.) 

Introduction. 

Dans Vexploitation des mines il arrive souvent gue pendant le cours 

des fouilles de recherche on trouve tout autre chose gue ce gue Von 

cherchait. Cest ce gui est arrivé a Kissármás, au coeur de la eMező- 

ségv. Ici, le gouvernement hongrois a fait exécuter des fouilles de 

recherche en vue de sels de potassium, et Von a trouvé du méthane. 

Leffectuation des foncages dans la uwMezőségi est liée aux noms 

de MM. L. de Lóczy, professeur a VUniversité et ALEXANDRE de MÁLy, 

conseiller au ministére des finances. M. de Lóczy a donné Vidée gwil 

faut effectuer les foncages en vue djobtenir des sels de potassium au 

centre du bassin transsylvanien, cette idée a été mise 4 exécution par 
M. de Mány. 

Je mentionne en parenthése gue dans mon expertise du 12 juillet 

1906 faite en collaboration avec M. E. PazÁR ingénieur d"hygiéne public 

et adressée a M. de DARÁNYI, alors ministre de Vagriculture je conseil- 

lais le foncage a Mezőszentmihálytelke dtun puits de 800 métres pour 

remédier au mangue d eau. Ce gue je nai pas pu obtenir malgré mes 

avis répétés! M. de CHOLNOKY, professeur a Vuniversíté de Kolozsvár, 1a 

obtenu dun coup par un article de 30 lignes paru dans le numéro du 

10 novembre 1906 du cErdélyi Hirlapv, sous le titre cSels de 

potassium en Transsylvanies; il a réussi 4 attirer vers la Trans- 

sylvanie Vattention du gouvernement et notamment de M. de WEKERLE, 

alors ministre des finances. 

! PAPP KÁROLY-PAZÁR ISTVÁN: A Mezőség vízhiányának orvoslása. Bányászati 

-és Kohászati Lapok 1907. No. 19. 
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Les autorités compétentes chargent M. de Lóczy de Vétude de la 

guestion. Le 30 avril 1907 M. de Lóczy remet üá M. A. de Popovics, 

álors sécrétaire d"État au ministöre des finances, son expertise dans 

laguelle il démontre gue les résultats des analyses deau faites depuis 

1900 par M. A. KALgcsiNSZKY, chimiste de VInstitut de géologie le con- 

firme dans son opinion guten Hongrie il faut rechercher les sels de 
potassium dans le bassin tertiaire transsylvanien. Les assises du bassin 

forment avec leurs puissantes couches de sel et lentilles de gypse le 

type du bassin djeau évaporé. Les couches de sel aux bords du bassin 

et les nombreuses sources deau salée permettent d"espérer gue les 

fouilles de recherches -seront suivies de résultats. Mais on doit effectuer 

les fouilles non pas aux bords, mais au centre du bassin. Au printemps 

1907 M. de Lóczy ayant fait un voyage en Transsylvanie avec MM. 

J. de CHOLNOKY et (Gy. de SzáDpEczkY, professeurs á Vuniversité de Kolozs- 
vár, recommande d"exécuter le premier foncage dans la sMezőségs, entre 

Budatelke et Nagysármás. Pour préciser les détails, le ministére des 

finances, sur la recommandation de M. de Lóczy ma délégué en mettant 

a ma disposition comme aides MM. F. Bönm, ingénieur des mines et 

E. Bupav ingénieur de métallurgie. En compagnie de ces messieurs, 

jai exécuté entre le 16 juillet et le 16 octobre 1907 une levée détaillée 

de la partie nord du bassin transsylvanien. A la fin de mon voyage 

jai fixáé a Nagysármás Vendroit du I" foncage, djaccord avec M. de 

Lóczy. Puis aprés Vachévement du I" foncage, j ai conseillé le 8 juillet 

1908 dexécuter le II9 sondage prés des bains d eau salée du baron 

BÁNFFY situés sur le territoire de Kissármás. Cest le puits gui donne 

le gaz. En outre, Vété passé on a commencé un III" sondage á Vendroit 

fixáj par F. Bönm, sur les indications de M. de Lóozy, á Nagysármás, 

prés du I" sondage. 

Maintenant jetons un coup d"oeil sur les environs de Nagysármás. 

Géologie des environs de Nagysármás. 

La eMezőségi située entre les riviéres Szamos et Maros est un 

plateau ondulé sillonné de profondes vallées. On trouve une certaine 

régularité dans Vorientation des vallées principales, en tant gwelles 

s"étendent du NEN vers S0S. Le ruisseau de Sármás coule aussi dans 

la méme direction. Il est 4 remarguer gue les directions tectonigues sont 

perpendiculaires á la direction des vallées, parcegue á Sármás et dans 

ses environs les axes des anticlinales et les failles sont dirigés du NO 

au SE. Les fonds des vallées de la eMezőségs sont situés á une alti- 

tude de plus de 300 m. ; les collines sont hautes d"environ 500 m. et, á 

la ligne de partage des eaux du Maros et du Szamos, á Budatelke, on 
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trouve méme des hauteurs de 542 m. Dans les environs de Sármás, il 

y a aussi des sommités considérables ; aussi, entre Kissármás et Tuson, 

les grös de Vétage sarmatien arrivent 4 506 m. Le fond de la vallée de 

Sármás oü se trouvent les puits est au dessus de 320 m. La hauteur 

au dessus de la mer du I" foncage situé dans la vallée principale est 

de 320 m, celle du II" foncage á Kissármás est de 335 m., et le III" 

foncage, dans une vallée secondaire, est á une altitude de 330 m. 

Ainsi dans les environs de Sármás, á partir de 506 métres jusgu" 

ü la hauteur des foncages, c"est-á-dire dans une épaisseur de 180 métres, 
les assises sont au jour. Sans parler de Vargile rouge pleistocéne re- 

couvrant le cőté sud de la ecréte de Sármás, on observe les couches 

suivantes (du haut en bas): a la hauteur de 506 m. il y a du grés 

jaunátre en couches presgue verticales. A 439 m., on voit un grés láche 

a mica, djun jaune-gris, avec une déclinaison de 37" SE. Cette forma- 

tion persiste jusgue dans le centre de Nagysármás, á 380 m. Je classe 

encore ces grés dans Vétage sarmatien et je ne considére comme 

appartenant aux schistes de la aMezőségs, classés par M. 

A. Kocn dans Vétage méditerranéen supérieur gue les schis- 

tes commencant vers le milieu du territoire de lacommune. 

Ces schistes grisátres montrent une déclinaison de 67 $0 au des- 

sous du cimetiére de Nagysármás. Au tournant de la route gui longe 

la base de la colline de 361 m., 4 Km. a Vest; sur les collines du 

Bolygórét de Kissármás, on voit ces mémes sehistes dans une décli- 

naison contraire, c"est-á-dire 5 4 69" NE. Donc nous devons supposer ici 

ou bien une anticlinale ou une faille dont Vaxe va du NO au SE. 

Dans la méme direction il y a deux petites tranchées gui se dirigent 

ensuite du Bolygórét Tune NON, Vautre SE. Dans ces tranchées, mais 

surtout sur la Bolygórét, il y a beaucoups de petites mares, dans les- 

guelles on observe des émissions de méthane. An milieu des champs 

il y a un petit établissement de bains deau salée appartenant au baron 

BáNnrrv. (fig. 11). 

Dans Veau de ces mares MM. 8. KALEcsisszky et E. BupaYx ont 

dosé les sels suivants: 

szán MAÜSZANE KT L 
I. . Bám. deau Saléö4 zet ANN OZIK KOBRA OTAB AA 

IZE tá FGÜVBEG e (Ea Ze 00054 (OF SBS ZO ÉKOLÜÜZN 

III. c avec des exhalaisons de gaz... . 17004 — 0-58799 — 070509 

Dans mon rapport du 8 juillet 1908, jjai signalé gue dans la con- 

tinuation du Bolygórét vers le NO et le SE on voit en plusieurs en- 

droits des sources d"eau salée. Ainsi vers le NO a Pusztakamarás, vers 

le 5E dans la vallée Hodálya, puis á 7 km. dans les communés Mező- 
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domb et Mezőszentgyörgy il y a des sources salantes et améres. Selon 

les dosages de M. S. Kanzcsisszky, le poids spécifigue de lVeau salée 

de Mezőszentgyörgy est de 17033; sa teneur en NaGl est de 570349 
et en KCI 0-14199. IL est á regretter gue la magnésie ne fut pas 

dosée. 

La ligne du NO—SE passant entre les communes de Puszta- 

kamarás, Kissármás, Meződomb et Mezőszentgyörgy indigue une faille 

ou une anticlinale, le long de laguelle il y a des sources salantes. En 

continuant dans cette direction M. H. de BöckH a aussi observé en 

Fig. 11. L/établissement de bains salés du baron BÁNFFY sur la Bolygórét 

4 Kissármás, le 9 septembre 1907. 

novembre 1909 le méthane a Mezősámsond, au NE de la commune, 

comme il Vécrit dans sa lettre ejuste dans la continuation de Vanti- 

eclinalev. Cette anticlinale NE—SO, gwon peut trés bien suivre de 

Kissármás á Mezősámsond, est fort altérée dans la direction NO de 

Nagysármás. Ainsi dans la proximité du III" sondage, nous trouvons 

une déclinaison de 69" NE. 
En ce gui concerne les mares á exhalaisons de gaz a Kissármás, 

je notais le 9 septembre 1907 ce gui suit : cA Kissármás, au sud de la 

ligne de chemin de fer, dans le bain BÁNrrv couvert dune construc- 

tion en bois, dans un bassin long de 2 m. et large de 1 m. j"ai trouvé 

á une profondeur de 2 m.,4 de Veau salée amére a 57" Baumé dont 
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la température était de 1870 á midi. On observe une légöre émanation 

de gaz. A cóté, il se trouve une fosse ouverte djun diamötre de 6 m. 

Les bords de la fosse sont recouverts de sel, Sai pris une photogra- 

phie de cet endroit intéressant. A 250 métres á Vouest, au nord du 

chemin de fer il y a une fosse entourée dune előture de bois. Le niveau 

de Veau se trouve ü 2 métres, Von observe une forte émanation de 

gaz. On affirme gulauparavant Veau de la fosse était salée, maintenant 

elle contient trös peu de sel. Sa température était de 1970. Intre la 

ferme et le chemin de fer, dans une fosse ouverte Veau est aussi a 

2 mötres et Von observe des émanations de gaz á lodeur d"hydro- 

géne sulfuré.) i 3 

Voilá tout gui faisait présumer Vexistence dun immense réser- 

voir de méthane sous le Bolygórét de Kissármás. C"est djaprés ces indi- 

cations de la nature méme gue j/ai fixé á la lisiére du champ Vendroit 

du II" sondage, gui a donné une puissante source 4 la profondeur de 

92 métres. 

Avant de faire connaitre ce sondage je trouve indigué, au point 

de vue chronologigue, de traiter le I" sondage a Nagysármás. 

Sondage No. I. á Nagysármás. 

Le sondage se trouve a la lisiére de la place du marché, sur 

Vemplacement de Vancienne brigueterie, a 60 métres du chemin de fer, 

á une altitude de 320 mötres. Le sondage a été effectué par la maison 

H. THUMANN sous le contróle de M. F. Bönm, ingénieur des mines. 
Le forage a été commencé le 6 février 1908 a 2 heures de Vaprés- 

midi et achevé le 8 octobre 1908 a 10 h. du matin, 4 une profondeur 

de 627 mötres. Le forage a été fait avec une méche de foret longue de 

370 mm., on Va commencé avec des tuyaux dun diamétre de 400 mm. 

et on Va terminé avec un trépan á pointes en diamants de 62 mm. Les 

assises transpercées sont les suivantes: 

Alluvion: Comme tous les anciens fonds de marais, les pre- 
miers 4 métres consistent en argile noirátre. 

Etage pleistocéne: A partir de 4 möétres, il y a un argile 

sableux calcigue, jaune, avec des grains arrondis de guartz, de feld- 

spath, de calcaire et djépidote, gui nous font supposer guil a été trans- 

porté de loin. En outre on observe encore des plagues de biotite et 

des aiguilles de rutile. Ce gui est remarguable, cjest guil ne contient 

pas de minéraux lourds, tels gujamphibole, magnétite ou zircone, gui 

sont trés fréguents dans le less de la Hongrie. a 

Etage vindobonien: A une profondeur de 8 m. et demi 

commencent les couches de la aMezőségv caractérisées par des marnes 
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argileuses grises se divisant facilement en plagues minces. De 34 a 

55 métres, il y a des grés de guarcite marneux, micacé, dune couleur 
grise avec des grains de guartz de la grosseur dune graine de pavot. 

Les grains sont cimentés par de la chaux; sous le microscope, on ob- 

serve beaucoups de grains de calcite et de feldspath, surtout de pla- 

gioclases, de mieroclin et d"/orthose, puis un peu de magnétíte, de mus- 

covite et de biotite. A 60 métres commence une marne sablonneuse 

grise; les grains de guartz ont un diamétre de 0706 a 0-15 mm., puis 

elle contient encore des grains de magnétite, de calcite, de feldspath 

et guelgues rares fragments de tourmaline et de biotite. A partir de 

70 métres les marnes argileuses grises dominent. A 133 métres M. F. 

Bönm a fait forer un noyau sur leguel on pouvait trés bien observer 

la disposition des couches avec une inclinaison de 59. Le noyau du 

niveau de 174 métres montre des feuilles de marne grise avec une 

inclinaison de 87. Entre 179 et 182 métres on observait un grés avec 

des grains de guartz et de feldspath djun demi millimétre et des frag- 

ments de mouscovite et de tourmaline. Ce grés a donné de Veau á 

290 de sel, et s"est élevée a 65 cm. au dessus du plancher de la tour 

du sondage; selon les déterminations de M. F. Bönm son débit était 

de 3 litres 25 par minute. M. E. BupaY a dosé dans Veau du ehlorure 

de sodium et de potassium, du sulfate de calcium et de magnésium. 

Les résultats des dosages se trouvent dans les colonnes 1 et 2 du 

tableau ci-contre. A partir de 182 métres, il y ade nouveau une marne 

argileuse grise, tenace, avec une inclinaison de 107 a 215 métres, et 

de 157 a 245 métres. Les échantillons de marne ont un goűt salé. Au 

niveau de 281 métres, M. F. Börnm a mesuré avec le stratométre une 

inelinaison de 3 heures, efest-á-dire se dirigant vers le NE; mais plus 

tard on a trouvé fue cette détermination était fausse, parce guja cette 

profondeur Vinclinaison des couches est de 187 vers le S0 (185. 

Léchantillon rapporté de la profondeur de 320 a 321 métres est formé 

dune marne argileuse micacée, dune couleur gris-bleuátre, dont les feuilles 

montrent une inclinaison de 227 ; tandisgu"á une profondeur de 393 mötres 

Vinclinaison est de 259, elle s"véléve a 39" sur le noyau de 438 m., 1 a 438 m., 7. 

II est remarguable gue léchantillon provenant de la profondeur de 

46179 a 463-2 présente une stratification moins inclinée, puisgue Vincli- 

naison des feuilles de la marne micacée grise est seulement de 32". 

Méme Véchantillon de la profondeur de 483 m., 55 a 485. m, 10 natte- 

int pas le maximum, Vinclinaison nétant gue de 377. Cest dans cet 

échantillon gue M. F. Bönm a recueilli le premier fossile, gui sest 

trouvé étre un Mactra triangula hen. 

Les couches minces de sable marneux a la profondeur de 460 a 

470 métres ont de nouveau donné de Veau salée gui s"est écoulée par 
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Vorifice supérieur du tube de sondage situé á 1 m., 45 au dessus du 

plancher; sa guantité était de 1 1. 4 par minute avec une tempéra- 

ture de 13 €C". L/analyse s"en trouve dans les colonnes III, IV et V 

de la planche ci-jointe. Sa teneur en sel sfélévait au dessus de 799. 

Notons gujau cours du sondage cfest ici gue le gaz a été observé pour 

la premiöre fois, comme le relate M. F. Bönm dans son rapport du 13 

juillet 1908: aLes couches sablonneuses de 460 á 470 métres ont donné 

de Veau salée ascendante á 67 Beaumé, accompagnée dune forte éma- 

Fig. 12. Le sondage No 1 4 Nagysármás, dans le voisinage de la station du chemin 

de fer. La fotografie a été prise le 26 juin 1908, lorsgue le trépan s"est enclavé en 

une profondeur de 487 m. 

nation de gaz. Le gaz est inodore, sa guantité était de 01,8 par 

minute ; il brúle avec une flamme jaunes. 

Le 13 mai 1908, a une profondeur de 487 métres le trépan s7est 

tellement enserré dans le fond du sondage gue lenfoncement a été 

interrompu prés de 2 mois (Fig. 12). II a été repris le 3 juillet a cőté 

du forét cassé avec un forét de noyau de 87 mm, dans une direction 

déviant légérement de la verticale. Les échantillons ainsi obtenus sont 

formés de marnes argileuses micacées, grises, avec des intercalations 

dassises bitumineuse épaisses de 3 á 6 em et de débris de plantes 

carbonisées. A partir de 490 métres, Vinclinaison des couches est de 407. 
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Dans la marne argileuse provenant de 512 métres on a pu déterminer 

Vespéce  Buliminus Buchiana w7ORp. A 513 métres9 il y avait une 
mince couche danhydrite; puis á 514 métres, un grés guartzeux láche, 

dans leguel la pénétration du forét a été si rapide gujon pensait avoir 

atteint une couche de sel. Dans léchantillon provenant de 542 métres 

jai trouvé une couche blanche de tuf épaisse de 2 cm, dans laguelle 

on observait des fragmenis de biotite. A la profondeur de 544 m., 7, 

Vappareil a apporté une coguille de mollusgue gujon a déterminée pour 

une Lucina cf. Dujardini DEsn. 
Entre 520 et 567 méötres, il y a des grös, avec des couches min- 

ces de gypse, entre 578 et 579 métres une plague de tuf micacé épaisse 

de 2 cm. Les grés marneux de 570 ü 580 métres de profondeur don- 

naient par minute 1 litre 26 deau salée a 97 Beaumé et d"une tempé- 

rature de 1390. L/eau était transparente, dune couleur vert-bleuátre et 
déposait nn sédiment verdátre. Les chiffres de lVanalyse chimigue se 

trouvent dans les colonnes VII et VIII du tableau ci-joint. En méme 

temps le trou du sondage laissait fuir un gaz inodore. A partir de 581 
jusguá 627 métres des marnes argileuses schisteuses grises alternent 

avec des couches minces de grös et de rares fragments végétaux carbo- 

nifiés. [/inclinaison des couches était de 459. La forte pression des 

couches sableuses a rendu impossible tout travail ultérieur avec le forét 

ineliné, et, le 8 octobre 1908 á 10 h. du matin, on a cessé le travail 

á une profondeur de 627 métres. Immédiatement aprös la cessation des 

travaux M. F. Bönm a mesuré la guantité dveau salée, gui s-est trouvée 
de 6 litres 6 par minute; tandisgue sa température était de 1456" et 

sa densité de 9 degrés et demi selon Baumé. 

TI faut mentionner gulalors les tubes n"étaient enfoncés gue jusguá 

une profondeur de 576 métres 4; ainsi Veau ascendante de la derniére 

observation pouvait provenir de plusieurs couches sablonneuses entre 

les profondeurs de 576 a 627 meétres. 

Je donne encore les valeurs intéressantes déterminées par M. F. 

Bönm : 

Poids spécifigue de la marne argileuse : 

2-31 a une profondeur de 281 métres 

934 a a [(j c 39290 a 

DD 44 EA a c 350 fi 

AY AELSAK a c 438 a 

950 a a a c 484 a 

DDT úg Va c c 530 fi a 

949 a a a a 600 a 
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Selon les indications du géothermometre la température était dé 

1779 CC" á une profondeur de 300 méires 
UZ"g? va egyet a (dor c 

2025 dee a c 380 a 

99-35 c a a c 500 fi 

Maintenant, pour suivre Vordre ehronologigue, il faudrait parler 

du II? sondage, mais comme les conditions du III? sondage ont montré 

beaucoup danalogie avec celles du Ier, je donne d"abord, inversement 

a Vordre chronologigue, les résultats du III? sondage. 

Le III€e sondage dans la commune de Nagysármás. 

Aprés Vachévement du IIf sondage donnant le gaz, le ministére 

des finances a fait eflectuer sur Davis de M. pr Lóczy le III? sondage, 

de méme a Nagysármás. Le sondage se trouve á 2 km. vers le NO du 

Ier sondage, a la hauteur de 300 m. au dessus de la mer. L/on a com- 

mencé les travaux le 22 juin 1909 avec un tube de 508 mm. La suc- 

cession des couches est la suivante: de 0 a 0 m, 4, terre argileuse 

brune; de 0 m,4 a 4 m, 5 du sable fin jaune argileux. Puis il y a 

une marne argileuse, schisteuse, grise. Le noyau gagné á la profondeur 

de 49 m, 70 a 52 m, 40 était formé de grés friable, micacé, gris, avec 

une inclinaison de 59, puis venait une couche de marne argileuse 

sehisteuse, grise, épaisse de 56 em, avec des plans de glissement polis ; 

ensuite une marne argileuse grise de 80 cm, fortement plissée. Dans ce 

noyau linclinaison des couches variait de 60 a 909"; il faut donc sup- 

poser un fort plissement a la profondeur de 52 m. Entre 95 et 104 métres, 

il y avait des couches minces á anhydrite et le noyau de 100 á 102 mötres 

ne présente guune inclinaison de 59. Je mentionne en parenthése 

gyentre la profondeur de 51 m, 10 jusgwá 94 m, 80 on a employé un 

tube"de 458 mm, et jusguwa la profondeur de 142 m, un tube de 400 mm ; 

puis, a partir de cette profondeur, un tube de 370 mm. Á cause de 

la ténacité et du gonflement de la marne argileuse on navancait gue 

fort lentement. A partir de 100 m. on a trouvé une marne argileuse avec 

des inclusions de tourbe et d anhydrite et de 143 a 149 m des interposi- 

tions de marnes schisteuses grises et de sable. Le noyau obtenu á la 

profondeur de 150 a 151 m. est formé de marne argileuse, gerise, 

dure, micacée. Puis on reirouvait de la marne avec des lits de grés. Le 

noyau de 200 a 201 m,60 montre une marne argileuse schisteuse, 

grise, micacée, sur laguelle M. F. Börnm a déterminé avec le stratomötre 

une inclinaison de 14 a 16? dirigée vers 131 cJest-á-dire SOS. II est 
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donc probable gue les couches du 19r sondage se dírigent aussi vers le 

50. Notons gue dans le 1er foncage il y avait de Veau salée ascendante 

á partir de 180 m; dans le IIIf sondage, il ny en avait pas. Entre 

236 et 265 m. on a trouvé une marne argileuse grise, d"une inclinaison 

de 109 mesurée sur le noyau de 254 m, 5 á 255 m, 5. A la profondeur 

de 265 4 304 m, la marne contenait des lits minces de sable fin. Entre 

304 et 347 m. il y avait une marne argileuse grise avec des couches 

micacées. L/inclinaison des couches est de 20" á la profondeur de 320 m, 

ce gui concorde avec Vinclinaison de 22" observée á 320 m. dans le 

Ier sondage. A 340 m, 5 Venfoncement ultérieur du tube de 320 mm 

étant devenu impossible, on a enfoncé le tube de 279 mm, gui s"est 
enclavé a 398 m, et Von a été obligé dvenfoncer celui de 241 mm guwon a 

remué plusieurs fois par jour au moyen dune presse hydrauligue pourguil 

ne s"enclave pas trop vite. Les couches sableuses usaient tellement le 

forét gue dans Vespace de neuf heures avec un avancement de guatre 

métres, le forét susa de 8 mm. De 347, á 349 m. il y avait une 

marne argileuse schisteuse grise; de 349 a 378 m. on a observé, des 

lits minces de grés, avec des débris de plantes carbonisées; entre 378 

et 437 m. on a perforé une marne argileuse, schisteuse, grise, avec des 

couches épaisses de grös. M. F. Bögm a mesuré á 349 m. une inclinaison 

de 16 á 19" dirigée vers le 505. Le 9 janvier 1910, la température 

était de 2072 C" a la profondeur de 414 m. Á 449 a 450 m. Vinclinaison 
était de 189 vers 11b. A partir dici jusguja 465 m, des marnes argi- 

leuses schisteuses grises alternaient avec des strates de sable fin. Dans 

le Ier foncage M. F. Böngnm a observé le gaz a 460 a 470 m, et il est 

curieux gue dans le IIIe sondage le gaz a été observé dans le sable 

á 460 m; sa pression était si faible gulelle était inférieure a celle des 

eaux de lavage, et M. F. Bögm na pu Vobserver gue pendant une rup- 

ture de tuyau. Entre 465 et 489 m, la marne argileuse, schisteuse, 

grise est la roche dominante, avec des interpositions de minces couches 

de sable donnant du gaz. 

A 450 m. le forét s-est tellement enclavé gujon a cessé les travaux 

le 1er avril. Sur Vavis de M. DE Lóczy, on exécute a cőté un nouveau 

foncage. 

L/expérience par laguelle on a déterminé la déviation de la ver- 

ticale du tuyau est trés intéressante. Selon la description de M. F. Bönm, 

la déviation a été déterminée au moyen dun systéme de tuyau de 

50 métres, dun diamétre 165 mm. avec, au milieu, une boíite longue de 

40 cm contenant un poids lourd. Lorsgufon jetait une piéce de fer dans 

le tube, le mécanisme laissait échapper le poids muni dune pointe a la 

base. Cette pointe laissait une trace sur une plague de plomb placée 

au bout du tube. La distance de cette trace au centre de la plague 
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montrait la déviation de la boíite et, par calcul, on obtenait la déviation 

du systöme entier. II est a regretter gue Vinstrument ne montre pas la 

direction de la déviation. Voici les résultats des expériences : 

entre 0 a 50 m la déviation est de 0 m, 90 

tol 4 AO0V e d ri tú GB TT 

a ALDO ABN tét ( € 14 LD 6 BZ 

c 200 c 300 a a ( d. G-al0g e 2 

c 300 c 400 c a ( E. "sale 28 EZ 

c 400 c 500 a a a c "ek Br s10 

Si ces déviations avaient toutes la méme direction, la déviation 

de Vaxe excéderait 56 métres. Cela n7est pas probable ; il est bien plus 

vraisemblable gue les déviations étaient dirigées en plusieurs sens. 

Aprés avoir fait connaítre ces deux sondages voyons le 29 sondage 

donnant le gaz. 

Le IIe sondage á Kissármás, donnant le gaz. 

Ce sondage a été commencé le 26 novembre 1908 a 2 km.9 du 

Ier sondage. sur la propriété VESZPRÉMY située sur les confins de la 

commune de Kissármás. L"emplacement est a 60 métres de la ligne du 

chemin de fer, au bord djun champ. Le forage a été commencé avec 

un tube protecteur de 458 mm. et achevé, a partir de 301 m, 9 avec un 

tube de 252 mm. La succession des couches est la suivante : 

Alluvion: Terre noire, épaisse de 1 m. 
Alluvion amcien: A partir de 1 m. jusgujá 2 m, 5 nous trouvons 

de Vargile sableuse dune couleur brun-foncé; de 2 m, 5 a 83 m. il y a 

une couche de cailloux. 

Etage vindobonien: A 3 m, 5 commencent les couches de la sMező- 
ség, par une marne argileuse á grains fins, dune couleur gris cendré. 

A partir de 9 métres, la marne est foliacée. A 22 métres, ily avait un 

grés láche gui donnait par minute 10 litres d/eau salée iodigue de 

5" Baumé. Cest ici guon a observé le gaz pour la premiére fois. Mais 

examinons d abord la succession des couches. Entre 30 et 50 m. le forét 

a transforé une couche de marne argileuse schisteuse, micacée, grise. 

De 50 a 55 m. il y avait une marne sableuse jaune-grisátre. De 50 a 

75 métres Von observait une marne argileuse schisteuse, grise avec des 

rayures noires; de 75 a 125 meétres, il y avait de la marne argileuse, 

vert-gris. 

L"échantillon provenant de 124 m,6 á 124 m, 85 présentait une 

disposition par couches dune inclinaison de 27 á peine, gui est de 8" 
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a 150 mötres. Ici, Véchantillon contenait une aiguille de sapin bien con- 

servée, gui, selon la détermination de M. G. LászLó, appartenait a. 

Vespéce Pinus Douglasi. A 150 meétres, il y avait une couche de lignite 
épaisse de 1 cm, á laguelle succédait de la marne argileuse friable, grise, 

contenant beaucoup de débris de plantes carbonisées. A partir de 

160 métres domine une marne argileuse dtun goüt salé, contenant des 

plantes marines, gui, á Vétat sec, brúlaient avec une forte odeur de 

soufre. De 175 a 218 métres, on a trouvé une marne argilo-sableuse, 

gris foncé, donnant du gaz; entre 218 a 227 m, 50 une marne argileuse, 

sechisteuse, tenace, sans gaz, et, entre 227 m,60 a 301 m,90 une 

marne sablo-argileuse contenant du gaz. A cette profondeur, le puits 

a un diamétre de 252 mm. II fallut cesser le travail le 22 avril 1909 

a la profondeur de 302 métres, parce gue le gaz sjéchappait avec une 

violence gui rendait tout travail impossible. 
Le principal résultat du sondage a Kissármás, cest 1ob- 

tention du gaz, gulon a observé pour la premiere fois a la profon- 

deur de 22 métres, le 28 novembre 1908. A la méme profondeur on a 

aussi trouvé une nappe gui donnait par minute 10 litres djeau salée 

iodigue a 59" Baumé. En méme temps gue leau on a observé le gaz. 

gujon pouvait encore allumer sans danger. En avancant dans le sondage 

la pression du gaz devient toujours plus forte. Le 14 décembre á 9h du 

soir le gaz a fait éruption et sest allumé a la famme de la lampe. 

Le feu a détruit la tour et la force du gaz a jeté par terre les deux 

ouvriers gui s"y trouvaient. Ce n"est guaprös un travail de 9 heures guon 

a réussi a maítriser le feu. L/eau se trouvant dans le puit était en 

ébullítion et jetait des vagues de 20 a 40 em. Le 5 janvier 1909, le 

gaz s"échappait de nouveau avec force de la profondeur de 150 m. entre 

Vespace des deux tubes de 400 et 360 mm. Craignant les explosions, 

on a cessé le travail de nuit et on navancait gue le jour et avec de 

grandes précautions. Le 17 janvier 1909, M. F. Bönm écrit dans son 

rapport gue le gaz sjéchappe constamment avec un grand bruit en 

jetant des vagues de 1 métres. Le 12 janvier, la force du gaz a projeté 

á une hauteur de 20 métres Veau se trouvant dans le puits dont on ne 

put sapprocher guau bout de 4 heures, cest-á-dire lorsguil eut été 

complétement vidé par le gaz. Le 30 janvier a 3 heures de Vapres- 

midi, le gaz échappe avec un bruit de tonnerre et avec une force telle 

gwil rompt le tube éconducteur de Veau du lavage. Le gaz projetait a 

une hauteur de 15 métres Veau salée de 77" Baumé. 

Aprös cette violente éruption on interrompit les travaux parce gue 

le chauffage de la machine á vapeur á proximité du sondage était devenu 

dangereux. Pendant cette interruption, le 4 février, MM. F. Bönm et 

J. NEumaYR ont essayé de mesurer le débit du gaz. Dans ce but, ils 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 26 
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munirent le bout du tuyautage de 320 mm. dun robinet de 40 mm. 

Le manomötre placé sur le robinet montra 10 atmosphéres, guoigu" une 

grande guantité du gaz séchappát par Vautre bout du tube. [/aiguille 

Fig. 14. La tour du sondage détruite par Vexplosion du gaz. 

du manomötre montait encore lorsgue les ingénieurs craignant une 

rupture de Vappareil ont ouvert le robinet. Le gaz séchappait alors 

par le tube de 40 mm. avec un tel bruit guon Ventendait 4 2 km 5. 

Selon les calculs, il séchappait á la seconde au moins 1 m? de gaz de 

cette profondeur de 207 m., 4. 
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Pour fixer Vordre des travaux ultérieurs, le 9 février il eut 4 Buda- 

pest sous la présidence de M. S. MÁny chef de la section des mines au 
ministére des finances, une conférence a laguelle prirent part MM. L. 

pe Lóczy, directeur de VInstitut géologigue, F. Vwurskó, conseiller des 

mines, J. THUMANN ingénieur-entrepreneur, F. Bönm ingénieur des mines 

et Vauteur de ces lignes. La conférence a décidé sur lVavis de M. DE 

Lóczy de continuer le sondage tant gue ce sera possible. 

Pour réaliser ce programme, on a apporté les modifications suivan- 

tes: Vappareil de sondage est actionné par une locomobile placée a 

6 métres du puits; mais Von na pas chauflé la locomobile, la vapeur 

nécessaire étant fournie par deux chaudiéres systéme Wolff placées a 

40 métres de distance. Les chaudiéres ont été chauffées par le gaz méme. 

Pour pouvoir travailler méme de nuit on a installé Véclairage électrigue. 

A cause de ces transformations les travaux nont pu étre repris gue 

le 25 mars. 

Pendant le cours des transformations M. I. PFEIFFER, " professeur 

a VEcole polytechnigue, a pris des échantillons du gaz en vue de 1ana- 

lyse chimigue. Selon M. PFEIFFER Véchappement du gaz nest pas uni- 

forme, le courant devenant plus fort dans des périodes de 5 a 6 secon- 

des. Selon les déterminations faites a lVanémométre la vitesse de 

Véchappement varie de 32 a 42 mötres ; la vitesse moyenne est de 39 m 2. 

Le gaz séchappait avec cette vitesse par un tube de 185 mm 

dont la section transversale avait une surface de 268 ecm?. Ainsi il 

échappait par cette section 1054 litres par seconde. La puissance calori- 

figue du gaz est de 8600 calories. Selon Vanalyse de M. PFEIrrER, le 

gaz est du méthane presgue pur. Sa composition est de 99-2599 de 

méthane (CH) et de 0-7590 doxygéne et dazote. Selon une autre 

analyse faite par R. ScHELLE, la composition du gaz est la suivante : 

Méthane (CH) — 997009 
Hydrogöne (H) — 040 - 

Oxygöne (0) - 040 c 

Azote (42) szt1020va 

GO, GAH., CO; néant. 

II est remarguable gwil contient trés peu dazote et ne contient 

pas du tout de dioxyde de carbone. Il différe donc des gaz des puits 

artésiens de la grande plaine hongroise, gui contiennent 7 a 1590 

dazote et, en général, 199 de dioxyde de carbone. cSa grande pureté 

et Vabsence du dioxyde de carbone et de Vazote — écrit M. PFEIFFER — 

rendent probable gue ce gaz njest pas le produit de décompositions, 

auxguels on doit attribuer lVorigine des gaz de la grande plaine hon- 

26 
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groise. Jusgulici Von ne connaissait pas une source de gaz aussi abon- 

dante et aussi pure. Les gaz gui sjéchappent par intermittences des 

fentes des gisements de carnallite de Stassfurt contiennent 25 á 3095 
d hydrogénev. 

L/eau projetée avec le gaz contient par litre 74. g. de matiöres. 

fixes. Selon Vanalyse de M. PFEIrrER, Veau contient du 

KCI —- 041009 

NH CI — 072845. 

NaCl — 647653 a 

CaCl, — 387784 

CaCO,— 0-1125 a 

MgCI, — 48763 a 

Nal. c. 000834 

Selon Vavis de M. PFEIFFER cVabondance du gaz et le fait 

guil est accompagné de sel, puis la composition de Veau salée font 

conclure gue ce gaz est en connexion avec du pétroles. 

Le 26 février 1909, M. J. de CHoLwxokY, professeur a Vuniversité 

de Kolozsvár, a examiné le puits de méthane. Selon ses observations, 

le gaz a une faible odeur, rappelant la choucroute. La guantité du gaz 

échappé est de 2-5 m? par seconde. cOn doit se demander — écrit 

Véminent savant — si le débit du gaz sera constant. II s"échappe déja 

depuis un mois avec violence et Von nobserve pas de diminution de 

la guantité; au contraire elle augmente. En Hongrie, il y a des sour- 

ces de gaz guon utilise depuis des dizáines dannées. Nous pouvons. 

donc espérer gue la guantité de gaz durera des années. Si lon ne sup- 

pose gujun bassin de 10 km? et dune épaisseur de 100 métres, Von a 

déja 1000 millions de m", gui dureront 12 ans avec la vitesse djéchap- 

pement actuelle. Mais le bassin doit étre au moins dix fois aussi 

étendu, á en juger par la pression du gaz.) 

Les rapports de MM. PrEIrrER et CHorwxokY sont dautant plus 

précieux, gue clest Vobservation directe gui legs leurs a dictés. 

M. F. Bönm les a beaucoup aidés dans leurs expériments, et il a 

été presgue victime de son dévouement. Il a recu au visage et aux 

mains de graves brűlures dont la guérison a exigé plusieurs mois. 

Ces expériences ont été faites avec le gaz s"jéchappant du sondage de 

207 métres. Aprés les modifications apportées a la machinerie, on a 

repris le travail le 25 mars 1909. On a enfoncé de 2 métres le tube 

intérieur de 279 mm; pendant cette manceuvre sa base a été complé- 

tement obstruée par la vase, et le gaz sjéchappait par les interstices 

des faux de doublure. M. F. Börnm a fait obstruer ces interstices, mais. 
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la fermeture imparfaite laissait encore échapper le gaz avec un siffle- 

ment aigu. Une fois cependant — écrit M. F. Bönm -— la fermeture 

fut compléte et pendant guelgues secondes, il y eut un silence absolu. 

Puis on entendit un bruit de tonnerre et Von vit une nuée blanche 

monter du puits; ensuite il en remonta de la vase épaisse avec une 

force telle gujelle démolit en plusieurs endroits la construction en bois. 

Cela se passa le 30 mars 1909 lorsgue le sondage était profond 

de 207 m., 4. La vase salée était formée d/argile sableuse et de frag- 

ments de marne argileuse grise. A 218 métres, on atteignit une couche 

de marne argileuse, schisteuse, ne contenant pas de gaz ot on réussit 

par Venfoncement du tube de 279 mm. a localiser le gaz a lextérieure 

du tube. 

A 227 métres, Von parvint de nouveau a une couche sableuse 

contenant du gaz. Ouoigue la sonde avancát rapidement dans les cou- 

ches meubles, Vintroduction et le retrait en étaient trés difficiles. Pour 

montrer guelle était la force de Veau poussée par le gaz je cite le cas 

suivant: il tomba par hasard dans le puits une barre de fer longue de 

30 cm. et épaisse de 26 mm. gui fut coupée par le trépan en mor- 

ceaux de 80 a 137 grammes. Ces fragments furent tous rejetés par Veau. 

Le débit du gaz augmentait chague jour. L"on ne pouvait pas jeter des 

pierres dans le puits, le gaz les rejetait tout de suite. Sa pression était 

si forte gulelle projetait de cőté les lourds outils tenus au dessus du 

puits. Cest pour ces raisons gue M. F. Bönm a cessé le sondage le 

22 avril 1909 a une profondeur de 30179 m. 

Pour gue le gaz combustible ne sécoule pas a la surface de la 

terre par suite dune pression barométrigue élevée ou du vent, on a 

fixé sur le tuyau de 279 mm. un tube de 5 métres, ainsi Vorifice se 

trouve a une hauteur de 6 m., 37. La plus grande guantité du gaz 

s"écoule donc par le tuyau de 279 mm, plongeant a une profondeur de 

278 m., 8. Les espaces entre les tubes de 279, 320 et 360 mm. sont 

obstrués et le gaz gui sjy accumulerait est éconduit par un tube de 

100 mm., fixé sur le tube de 360 mm. La faible guantité de gaz ascen- 

dant entre les tuyaux de 360, 400 et 450 mm. s"écoule dans le puits. 

Par un temps humide on entend le bruit du gaz gui s"échappe 

jusguja 8 á 10 km. 

Pour le moment, on travaille a arréter Véchappement, ce gui est 

fort difficile. Le barrage de Veau salée et du gaz montant a Vextérieur 

du tube de 450 mm. a été surtout malaisé, parce guils passaient a tra- 

vers le béton encore mou. Maintenant on essaye de Vasphalte. 

II est remarguable gue le débit du gaz augmentait toujours. Ainsi 

M. PFEIFFER gui a examiné le gaz le 16 et 18 février 1909, lorsgue le 

sondage était profond de 207 métres, signale gue le gaz sséchappe avec 
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une telle force gulon ne peut penser ü en mesurer le débit selon la. 

méthode usuelle; c"est pourguoi il a essayé de la déterminer en mesu- 

rant la vitesse djéchappement. Ainsi il est arrivé á un résultat de 1054 

litres par seconde, ou de 91,000 m" en 24 h, ce gui correspond ü une 

force de 12,000 chevaux. 

Ouelgues jours aprés, le 26 février M. de CHOLNOKY mesure une 

pression de 30 athmosphéres et en calecule un débit de 2-9 m". En mo- 

tivant son calcul, il écrit: vcVu gue le gaz rejette des pierres de la 

grosseur du poing il est certain gue sa vitesse excéde celle des oura- 

gáns. Nous savons gue les vents les plus forts ont une vitesse de 25 

á 30 métres par seconde.s Pour cause de sűreté, il ne prend gue 
2 m?" 5 par seconde. 

Pendant le sondage recommencé le 25 mars, le débit du gaz a 

augmenté de jour en jour jusgutau 22 avril oü Von a cessé le sondage 

á une profondeur de 301 m., 9. Selon le rapport de M. F. Bögm du 

14 juillet, le débit du gaz a doublé depuis les déterminations de MM. 

PFEIFFER-ÜHOLNOKY. En sjappuyant sur les déterminations de M. PFEIFFER 

il signale 2 m? par seconde, ce gui éguivaut 4 20,000 chevaux. M. I. 

THUMANN estime la pression du gaz § 100 atmosphéres. Et M. THUMANN 

ne se trompait pas. Les nouvelles mensurations Vont démontré dune 

maniere frappante. Le ministére des finances a délégué au commen- 

cement du mois de novembre MM. H. de BöcgkH, M. HERMANN et R. 

SCHELLE, professeurs á la Haute Ecole des Mines pour faire Vexamen de 

ce phénoméne extraordinaire. M. HERMANN c"est occupé exclusivement 

de mesurer le débit du gaz. Le 14 novembre, il a mesuré la vitesse du 

gaz avec un tube Piror et Va trouvée de 193 métres par seconde. Par 

calcul, la guantité du gaz échappé se trouve étre de 10 m? 5 par se- 

conde, ce gui fait 912,124 m? par 24 heures. D/aprés une estimation 

approximative le gaz échappé représente une force de 120,000 chevaux. 

Depuis le 25 décembre 1909, MM. les ingénieurs F. Bönm et N. 

SZMOLKA mesurent constamment la vitesse du gaz selon les indications 

de M. HERMANN. Les résultats se trouvent réunis dans le tableau suivant. 

La tableau montre gue la guantité du gaz a diminué guelgue peu 

du 12 février au 15 mars. Cette diminuation est causée par des ébou- 

lements de roches au fond du puits. Mais lorsgue le gaz eut rejeté 

Vobstacle sous forme dune véritable éruption de sable il a regagné sa 

force premiere. 

Du.15 mars au 5 avril, on a fixé au bout du tuyau de 279 mm. 

un tube de 30 mm. afin dobtenir du gaz pour le chauffage des chau- 

diéres. Pendant ce temps la section horizontale du tube de 279 mm a 

été diminuée un peu, cette diminuation a augmenté la pression du 

gaz, gui a élevé la colonne de mercure dans le tube Piror. Ne pouvant 
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pas caleuler séparément cette agmentation, on Va ajoutée á la vitesse, 

cest pourguoi on trouve dans le tableau des valeurs un peu fortes. 

Comme le rétrécissement du tube a été définitif dös lors, les valeurs du 

tableau sont comparables entre elles. M. N. Szmonka a construit un 

diagramme des variations du débit du gaz. (Fig. 15.) 

Variations du débit de la source de méthane 4 Kissármás, daprés 
les observations de MM. F. Bőhm et N. Szmolka. 

Pression Température Débit d Débit du gaz 

Date almo- en centigrades Vitesse moyenne l kés KV réduit 
de Vobservation (/ sphérigue FE et en mi C et une 

Hz par seconde ] Pression atm. 
mim, de Vair du gaz de 760 mén 

esni 

14 nov. 1909 e —- — 193"— 10557 -— 
25 déc. 1909] 730-5 -H 39 -H 49 195-25 10680 Éz 
1 janv. 1910 7357 - 19 45 194"— 10:612 — 
8 a 1910/ 7351 — 30 42 190-05 10402 — 

i5.a. 19101 738-1 — 49 44 191740 10-477 — 
90. : 19100 719-6 — 19 43 195-70 10-712 -— 
92 c 19101 0 7140 — 0-7 41 19709 10-788 — 
29 c IYI0O[] 7307 c 14 42 192:85 10:556 — 
1 févr. 19101 718-0 -H 6-2 43 190:-56 10-448 — 
5 a 1910] 723-I 1-6 43 195:20 10:685 — 

12 c 1910[/ 7275 370 43 191-58 10-487 — 
19 ac 1I910[] 7338 5-2 4.4 184-40 10-094 - 
26 a  1910][] 7255 12-0 47 18114 9:916 —— 
5 mars 1910/ 7347 6-5 47 177-7417 9:712 9-229 

12" az 19101 7363 8-1 47 174-821 9:570 9-114 
14 c 1910] 7329 12:6 47 177196 9:699 9194 
15 c " 19101 7361 11-6 475 183:537 10-047 9563 
17. 08 ASLON 7967 1770 465 190-852 10-447 9:821 
18" a SAO 72370 8-4 48 190:625 10-435 9:755 
9 191073 8 1570 465 190-227 107413 9750 
21 c 19101 0 723-9 9:2 4-5 195-657 10-710 10-035 
Sasi 910 7235 1177 43 199-417 10:916 10-229 
23 a " I910[/ 7235 5-8 43 200-458 10973 10-282 
94 a  1910/ 7228 71 4-25 204-944 117218 10:504 
BET a TI910 72857 10-0 44 204696 11-205 10573 
96 c : 1910 ! 729-0 10-3 44 203:601 11145 10:520 
29 c 1910] 7302 5-5 435 202-927 117108 10:504 
30 a 1910] 7259 2-8 435 ]) — 202-784 11098 10-433 
31 a  A910[[77320 5"1 450 202-960 117110 10526 
1 avr. 1910 J 71325 702] 445 202-052 117060 10-488 
2 c . I910[/] 7362 7-2 46 201711 117041 10:517 
3.7 619101 "7363 1170 4-6 203737 117152 10:625 
4 c -1910[ 7305 (751 46 204-837 117213 10598 
5 a " 1910] 729-2 16-70 43 191:200 10-466 9:884 
6 a 1910/7255 17-5 43 194063 10:623 9983 
7 c 19101 7215 150 44 194.011 10:620 9:921 
8 c 1910/ 7214 8-7 44 193:556 10595 9-:597 
9. c 19101 7239 2170 44 192:404 10532 9872 
i.e 191017242 104 44 191143 10463 9:770 
12 a 1910] 7258 50 44 192:898 10:559 9:924 
13 a 1910] 7256 10-0 455 191304 107472 9:834 
14 a 1910] 7260 155 440 191123 10-462 9:834 
15 e 19101 722:3 20-8 45 192244 10523 9838 
16 a  I910Í 7219 19-0 45 194-647 10:655 9955 
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Ce tableau montre gue le débit du gaz ne baisse pas et, prenant 

en considération les causes mentionnées des différentes variations, nous 

pouvons dire guil est en relation avec les petites variations de la tem- 

pérature et de la pression atmosphérigue. La température du gaz est 

de 4" C. 

Pour montrer guelle énorme guantité de gaz il y a a Kissármás 

je cite guelgues données comparatives. Le puits artésien de Püspök- 

ladány profond de 208 métres donne par jour 38 m" de gaz, les puits de 

la maison Neumann a Arad (425. m) en donnent 864 m?. Le premier 

puits artésien de la bourgade de Wels en Autriche foré en 1891 donne 

par jour a la profondeur de 240 m. 150 m? de gaz accompagné d"eau 

légérement iodée. Dans les contrées pétroliféres de la Galicie, de la Rou- 

manie et de la Russie on ne connait pas de puits gui donne par jour 

100,000 m? de gaz. II faut aller jusguten Amérigue pour trouver une 
source comme celle de Kissármás. Le puits le plus abondant d"Ohio, 

le puits Karg de Varrondissement de Findlay donne par heure 14,255 m? 

de gaz; le puits Bloomfield dans Vétat de New-York donne par heure 

18,860 m?, le puits Delamater en Pennsylvanie donne 26,900 m? de 

gaz par heure. Le puits creusé en 1885 prés de Pittsburg avec un débit 

de 83,000 m? estle seul gui donne plus de gaz gue celui de Kissármás, 

avec ses 36,000 m? dans le méme espace de temps. 

Pour étudier ce phénoméne extraordinaire, outre les experts men- 

tionnés plusieurs savants ont visité le puits de Kissármás. Ainsi au 

printemps 1909 M. de Lóczy, directeur de VInstitut Géologigue, puis 

M. T. de SzosTÁGH, sous-directeur du méme institut ont étudié ce phé- 

noméne; M. de Máry, chef du service des mines au ministére des finan- 

ces, et M. I. PazáR, ingénieur dhygiéne publigue ont aussi visité la 

source de méthane. Sur Vavis de ces savants, VÉtat a décidé de eréer 

un grand établissement électrigue pour lexploitation du gaz. Dans ce 

but VÉtat a acheté pour 100,000 couronnes la concession de Vexploi- 

tation. 

Au printemps de Vannée courante VÉtat fit fermer Vorifice du 

puits pour éviter un gaspillage de cette force naturelle et il a envoyé 

en Amérigue une commission pour létude de Vexploitation du gaz des 

puits de Pittsburg. Parlons maintenant des eaux ascendantes du puits 

de Kissármás. Il est curieux gue leau rejetée par le gaz de la profon- 

deur de 145 m., mais gui pouvait aussi jaillir de la profondeur de 22 

a 30 métres a la méme composition gue lVeau salée provenant de 464 

4 470 métres dans le 1er sondage de Nagysármás. Je donne ici la com- 

position de Veau djaprés MM. PrFEIFFER et BupaAY: 
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Sondage No 1. Sondage No 2, 
eau de la profondeur ! eau de la profondeur 
de 464 4 470 m. de 224 30 m. ou ev.. 

1 lítre dfeau salée contient / (Bunax, 145 m. (PrErrren, 

(1617 juin 1908) le 14 mars 1909) 

en grammes 
—— —— ——— ——  ——  — —— 

Potadsitm a. - 0"4620 0"-2151 

Sodium .. . x 25"2800 25:5920 

Walciúna 22. FELYERNESE 1"6180 174050 

Magnésium . .. 1"0750 1"2372 

DONE zös ka a 0:1390 - 

Jode st - 0-0071 

OR]Orá : erez ÉS. 45"1720 45" 6500 

Acide sulfurigue.. .. 0:0250 — 

DEL tát a — 0-0957 

12. KB 8 ROS SKÉTOGE s 0"4777 —- 

SE tel je) sáetés — 0-0495 

Greg Sz ézg a blyey 3 — 0-0630 

OGAl sz za 74"2487 743146 

Dans son rapport du 13 juin 1908 sur le premier sondage, M. 

F. Bönm écrit: eLe 17 juin 1908, aprés une interruption de travail de 

11 jours la colonne deau se trouvant dans le trou de sondage était 

restée la méme. A Vorifice du tube de 165 mm. á 1 m., 45 au dessus 

de terre il sécoulait par minute Í litre 4 d eau salée a 139 C. accom- 

pagnée de gaz. Leau salée avait une densiíté de 6" Baumé. Le lieu 

dorigine de Veau est probablement la couche sableuse de 460 á 470 

degrés. Le débit du gaz est de 0 litre 8 par seconde; le gaz est ino- 

dire et brűle avec une flamme jaune.; Nous connaissons donc la couche 

donnant le gaz et Veau dans le premier sondage. Mais nous ne sommes 

pas aussi renseignés sur la couche donnant le gaz du 29 sondage. II 

est certain gue la couche sableuse de 22 a 30 métres du 2? sondage 

donnait de leau salée iodée de 57" Beaumé accompagnée de gaz, mais 

on ne Va pas analysée. Ce nest gulen atteignant la profondeur de 

145 métres guon a analysé Veau projetée par le gaz. Mais selon Vavis 

de M. F. Börnm, cette eau ne jaillissait pas de la profondeur de 145 

métres, mais le gaz projetait Veau gui sinfiltrait de la couche de 22 

a 30 métres. L/avis de M. F. Bönm est corroboré par le fait gue les 

couches situées entre 460 et 480 métres dans le leér sondage ressem- 

blent beaucoup au point de vue pétrographigue aux couches gsituées 

entre 22 et 30 métres dans le 2€ sondage. 

La comparaison des couches est rendue trös difficile par le fait 
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gyon na réussi 4 obtenir gujune seule fois (de 150 m) un noyau dans 

le 28 sondage, et gue la collection d"échantillons de limon méme fut 

presgue impossible parcegue Veau poussée par le gaz rejetait le limon 

avec une telle force gujon pouvait á peine en recueillir. On ne pouvait 

méme pas constater les couches aguiföres. IL est certain gue de la pro- 

fondeur de 22 métres il jaillissait de Veau salée de 5" Beaumé, et des 

profondeurs de 145 et 207 métres, de Veau salée de 77" Beaumé; leur 

origine est cependant incertaine. A partir de 207 métres le gaz mon- 

tait sec. IL est possible guwil se trouvait de Veau dans les couches plus 

profondes et guil était refoulé par le gaz á grande pression. 

Je donne encore les analyses du gaz, faites par MM. I. PFEIFFER 

et R. ScHELLE. Pour titre de comparaison je cite aussi les analyses des 

gaz de Bázna et de Wells, dtun méme origine géologigue. La descrip- 

tion de la source de gaz de Bázna (nouvellement Felsőbajom) situé 

dans le comitat de Kisküküllő a été donné par M. 0, PHLEPS, pro- 

fesseur a Nagyszeben, tandisgue celle de Wels (Autriche) par M. G. 

KocnH, professeur viennois. 

3 § Kissármás Felsőbajom Wels (Autriche) 
(Bázna) 

Composition du gaz ! ——— 
I I. Pfeiffer R. Schelle R. Jeller (/ Sondagede / Sondage de 
114. III. 1909 (1. XII. ell Leoben 1904 1892 j 1895 

Méthane CH, —- — 99:25 99-00 97"02 95:55 96" 20 

Hydrogéne H.. . — 07-40 [ — — — 

Oxygáns O. , — aszt 71 — j 0-40 0"31 0"62 0-63 

iSzota dcz ese E ze] 0:75 0-20 1:36 2:96 2:32 

Dioxyde de carbone CO, — — 0:20 0-17 0-16 

Elhane CH ez sesstsés 161 

Ethilöne CH, — — at sal ő 7 
— Ses 

Total — —[[ 100-00  ]) 100-00 — (/ 100-00 99-30 99-31 

Malgré des observations attentives on na réussi a trouver des 

traces de pétrole ou de bitume ni dans le gaz, ni dans les échantillons 

du sondage. 

Résultats. 

Les résultats des sondages faits dans la aMezőségs nous permet- 

tent den tirer les conclusions snivantes : 

Le 1ler sondage, § Nagysármás, a traversé dans toute sa profon- 

deur de 627 métres, des couches dites de la sMezőségvs, des marnes 

argileuses alternant avec des bancs de sable et, dans les profondeurs 
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de 510, 540 et 578 meétres, avec de minces couches d un tuf de dacite. 

A partir de 500 métres il y avait des débris de végétaux, des globigé- 

rines et des empreintes de mollusgues marins. Les fossiles sont les 

mémes gue ceux trouvés dans le Schlier de Wieliczka et surtout dOtt- 

nang. Les couches en guestion correspondent donc á la formation 

Sehlier, en un mot les couches de la Mezőség sont des formations 

marines du bassin miocéne moyen. 

Dans le 2£ sondage, a Kissármás, il y avait de 100 á 150 métres 

beaucoups de débris de végétaux, entre autres une aiguille de pin, ce 

gui est fréguent dans les schistes de la aMezőségs. Simultanément 
avec les débris de végétaux parut le gaz. Les couches sableuses á gaz 

de 500 a 530 métres du 1er sondage correspondent aux couches de 20 

4 50 métres du 2e sondage, tandis gue les débris de végétaux indiguent 

gue les couches de 500 a 530 métres du ter sondage correspondent 
4 celles de 150 a 120 métres du 2€ sondage. En tous cas, entre les 

emplacements du 1er et du 2? sondage il y a des couches s"élévant vers 

le NE. 

Les débris de végétaux ne donnent pas lexplication de Vimmense 

guantité de gaz mis au jour par le sondage á Kissármás ; il nous faut 

supposer une faille gui emmagasine le gaz des couches plus profondes. 

Le centre des émanations est situé dans les environs de Vétablissement 

de bains salés du baron BáwsrrY á Kissármás, oü il y a des sources de 

gaz naturelles. Cest par ici gue doit passer la faille ou Taxe de Vanti- 

clinale supposée, gui est signalée du NO au SE, de Pusztakamarás á 

Mezősámson par plusieurs mares salantes et émanations de gaz. 

Sur dautres points de la wsMezőségs je connais encore les son- 

dages sSuivants: eTout prés du bord NE du bassin, a Teke, dans la 

cour du moulin a vapeur il y a un sondage de 195 métres gui guoigue 

situé seulement á 6 km. de la saline de Szászpéntek ne recélait point de 

sel. Le sondage de 94 métres sur la pente de la colline de Fundature 

entre Marosludas et Szengyes traversait dans toute sa profondeur des 

marnes argileuses. A Székelyparád á la ferme du comte TELEKI (360 m. 

alt.) on a foré jusguja 172 métres dans des marnes alternant avec 

des gröés, mais on na obtenu ni eau potable, ni eau salée. Au bord 

NO du bassin, a Szamosújvár, le sondage le plus profond a atteint 

50 métres dans de largile salée. Dans la aMezőségiy aucun sondage 

na atteint des gisements de sel gemme et ainsi Von peut en conclure 

gue dans le bassin tertiaire transsylvanien il n existe probablement pas 

de gisement continu de sel. Les gisements sont tous situés aux bords 

du bassin. Il est possible gue ces couches de sels se trouvent refoulées 

aux bords du bassin par des causes tectonigues, tandisgue sil y en a 

au centre elles doivent s"y trouver 4 une grande profondeur; parcegue 
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sil y en avait, le sel devrait se montrer dans la grande anticlinale de 

Sármás-Sámsond et les nombreuses failles. 

Tous les signes indiguent donc gulau centre du bassin dans la 

mer miocéne il ne s"est pas formé de gisement de sel, lVeau de la mer 

ne s-est évaporée § sec gue dans les baies fermées et les lagunes. 

Ouant a la présence du pétrole, a mon avis, on ne saurait 1es- 

pérer, puisgue malgré des observations attentives on na réussi 4 en 

trouver des traces ni dans le gaz, ni dans les échantillons du sondage. 

Et sil y avait du pétrole dans les profondeurs, les gaz du pétrole 

devraient arriver au jour par les failles mentionnées. 

Ouoigue Veffectuation de guelgues sondages trés profonds au mi- 

lieu du bassin de la eMezőségs soit trés désirable, au point de vue de 

la recherche des sels de potassium il faudrait effectuer un foncage dans 

les gisements de sel gemme. Lexemple de la Galicie orientale montre 

gyil peut y avoir des sels de potassium partout oü il y a des gisements 

de sel gemme. Le forage dun gisement de sel gemme reste donc á 

faire. Mais oü faudrait il effectuer le sondage? Comme Va démontré 

M. A. Kocn, au milieu du bassin de la sMezőségv, entre Marosvásár- 

hely et Dicsőszentmárton et dans sa partie sud, Vabsence du tuf blanc 

de dacite est trés remarguable, ce gui prouve gujau niveau supérieur 

des couches de la sMezőség, a Vépogue de la formation de ces couches 

les volcans de dacite nont plus fait djéruptions de cendres. A Vépogue 

vindobonienne, les bords nord et ouest du bassin étaient en voie d"élé- 

vation, et la mer intérieure commencait a se retirer vers le bord sud. 

La partie sud parait avoir été plus favorable a la déposition des sels 

de potassium. Mais vu gujau sud au dessus des couches vindoboniennes 

il y a dépaisses formations sarmatiennes et méme pontiennes, le son- 

dage devrait pénétrer plus profondément gujau nord. Selon mes éva- 

luations dans les environs de Marosvásárhely et Dicsőszentmárton, un 

sondage gui traverserait le systéme entier des couches de la sMezőségi 

devrait étre profond de 2000 métres. II faudrait donc comméncer par 

le nord, ou Von pourrait atteindre les sels de potassium au moyen de 

sondages moins profonds. 

Pour ne pas nous écarter du principe posé en 1907 par M. de 

Lóczv, je conseille de faire exécuter le 48 sondage dans les gisements 

de sel gemme les plus proches des sondages de Sármás, súr les confins 

de la aMezőségv. Ces gisements sont ü Kolozs et a Szék; le premier 

est a 30, et le deuxiéme a 26 km. de Sármás. Je conseille donc 

gue VÉtat fasse exécuter le prochain sondage au Sósrét a 

Kolozs, tout prés des salines abandonnées. 

Budapest, le 21 juin 1910. 
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Supplément. 

A peine avais-je terminé mon article gue M. de Mány, chef du 

service des mines au ministöre des finances, ma envoyé d urgence á 

Kissármás, ou le 23 juin, lors de la fermeture de la source de méthane 

il s"était produit des phénoménes extraordinaires. Le ministére des 

finances, sur lVavis des professeurs de la Haute Ecole des Mines á 

Selmecbánya, avait fait fermer les robinets de retenue placés sur la 

source, mais 14 heures aprés le gaz a fait éruption dans un champ 

voisin, ce gui constituait un danger pour la contrée. Je suis arrivé 

sur les lieux le 27 juin et jjai observé les faits suivants : 

Le gaz s"échappant par la source fait un bruit semblable 4 celui 

dune chute d"eau, gui de prés est assourdissant: on dirait une scierie 

á vapeur. Aprös avoir posté des gardes sur la lisiére du champ on a 
fermé les robinets de retenue. Pendant guelgues secondes il eut un 

silence absolu. Puis on entendit un bruit sourd, ressemblant á celui 

d un tremblement de terre lointain. Au bout de 30 secondes, 4 38 métres 

du puits des bulles de gaz sortent de terre et les lieux djéchappement 

deviennent toujours plus nombreux dans la direction H—S—E. Le gaz 

a une odeur désagréable, rappelant la choucroute. Les taupiniéres et 

les trous de vers dans le champ deviennent autant de centres d"échap- 

pements et, de Vautre cőté de la ligne du chemin de fer, il se forme 

de véritables petits volcans de limon. Le sens des éruptions reste un 

peu au sud de la maison de garde-voie No. 13, et se dirige vers la 

route sous un angle de 7b. Aprös avoir atteint le champ du baron BÁNFFY, 

il se divise en plusieurs branches, á la jonction des ruisseaux le méthane 

projette Veau sous forme de grosses bulles. L"éruption la plus puissante 

se produit á 100 mötres vers VEst de la maison du garde-voie, oü une 

taupiniére est transformée en fontaine de 1 métre. La limite des érup- 

tions est a 350 métres du puits. Il faut encore noter gue les mares á 

gaz du champ Báwrrx ne subissent aucun changement. Perpendiculaire-: 

ment á la direction. ESE déja mentionnée, il y a aussi des éruptions 

venant de fentes larges de 10 a 20 cm, et parfois longues de 1 métre. 

Aprés avoir fait le plan topographigue ci-joint représentant exactement 

Vendroit des éruptions, on a fait ouvrir les robinets, gui ont été fermés 

pendant une heure. Les éruptions durent encore guelgues minutes dans 

le champ puis elles cessent, les fentes et les bandes humides sont töut 

ce gui reste du phénoméne relaté. De cette expérience on peut con- 

elure ce gue suit: 

L[/appareil de fermeture fonctionne dune maniére parfaite, mais le 

sondage nayant pas été fait en vue de gaz, le systéme des tubes nest 

pas étanche. On na compris dans Vappareil de fermeture gue les 3 tubes 
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intérieurs, c"est-á-dire les tubes de 360, 320 et 279 mm. Ainsi nous 

devons chercher Vendroit doü sjéchappe le gaz refoulé entre les pro- 

fondeurs de 122 a 302 métres. Mais comme sur les 5 tubes le tube 

extérieur de 450 mm. seul est étanche, et gue la base de ce tube nest 

gujá 11 mötres du sol, á partir de cette profondeur le gaz peut partout 

s"échapper par les interstices entre la paroi extérieure des tubes et la 

terre. Le puits de Kissármás traverse entre 3 et 22 métres une marne 

argileuse tenace, a laguelle succéde la premiére couche sableuse. Il est 

donc bien probable gue le gaz refoulé montait par les interstices entre 

la paroi des tubes et la terre jusgula cette couche sableuse ; dici il arrive 
au jour par les failles. Ces failles se prolongent aussi vers les profondeurs 

et par conséguent le gaz peut aussi accéder au jour par des couches 

sableuses plus profondes. Il résulte aussi de lVexpérience gue les mares 

a gaz du champs BÁNFFY sont en communication avec une autre faille. 

Pour la sűreté du Bolygórét et de la ligne du chemin de fer, je 

conseille dexécuter un sondage á 300 métres ESE du puits, a la 

jonction des deux ruisseaux, avec un tube de 252 mm et jusgua 

une profondeur de 150 métres. Je le conseille djautant plus guon peut 

sattendre a laugmentation du débit du gaz durant 3 ans; 
puis le débit deviendra constant, et au bout de 15 ansil 

diminuera rapidement. Aprés le tarissement de la source, on pourra 

penser aux mares a méthane du champ BÁNFrxt, gui fourniront 

selon toute probabilité du gaz en abondance. 

x 

La traduction de cet article a été faite par M. R. BALLENEGGER, 

géologue de I Etat, gue je prie de vouloir bien agréer mes remercie- 

ments pour son amabilité. Le Rédact. 
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ÜBER DEN URSPRUNG DER MEZŐSÉGER SBEN, 

Von Dr. KoLoMaANN ERkőpI. 

Mit zwei Figuren. 

Die dominirenden Gesteine der Siebenbürger Mezőség bestehen aus dem 

der obermediterranen Periode stammenden lehmigen und sandigen Mer- 

gel, welche der Gegend typische Einförmigkeit verleihen. Sie bilden flache 

Bergrücken, sanít geneigte Abhünge und unentwickelte canonfőrmige Tüler. 

Diese Binförmigkeit der Mezőség wird nebst den subaerischen Abstürzen, Rut- 

schungen und Wasserrissen auch durch die sehr reichen Seenbildungen unter- 

brochen. 

Die Mezőséger Seen reihen sich in den einzelnen Töülern kettenfőrmig 

aneinander, Es sind in der Lünge des Füzes Baches 8, im Komlód und Me- 

zőséger Bach je 3 Seen vorfindlieh. Der NE liegende Barátfalvaer See ge- 

hört noch zu den gröBeren. Die übrigen kleineren Seen und Teiche stehen 

vereinzelt da. Sümtliche befinden sich im Innern der Mezőség. Die gröBern 

haben einen Umfang von 60—200, die kleineren von 2—5 Katastraljoch. Die 

Lünge der zwei gröBeren Seen betrügt 3—5 km. Die Breite hingegen wech- 

selt zwischen 200—800 m. Sie sind verhültnismábBig sehr tief. Die mittlere 

Tiefe des Csukás-Sees ist 5 m. Bei den übrigen wurde 1—3 m gemessen. Die 

Höhenlage derselben ist 280—300 m über dem Meerspiegel der Adria. 

Früher war die Zahl der Seen eine bedeutend gröbBere. Ihre Spuren 
sind in den engen Tálern heute noch erhalten. Auffallend flache Seeböden 

mit mehr oder weniger üppiger Vegetation und stellenweise Moorgrund, wei- 

sen unzweideutig auf die Anwesenheit einstiger stehender: Gewüsser hin. Die 

heutigen Seen sind nur kümmerliehe Überreste der einst viel gröbBeren, ihr 

Ursprung jedoch greift in eine lange Vergangenheit hinein. HxaADp. SZTRIPSZEY 

hat in seiner Abhandlung: Die Siebenbürger Fischereisr! nachgewie- 

sen, dab unter den heutigen, so wie unter den schon entwásserten Seen einige 

in den Dokumenten der Árpádenzeit als Fischseen genannt wurden. Ihr Zeit- 

alter führt er bis in die Römerzeit, und gestützt auf die práhistorisehen Funde 

des AwpR. ORosz und Lupw. MÁRrowri und auf Grund der Mezőbánder archeo- 

logisehen Forschungen, sogar bis in die Bronzezeit zurück. Über den Zustand 

der Seen aus früheren. Zeiten gibt uns die geologische (Geschichte der Mező- 

ség Aufklürung. Als das Gebiet der Mezőség in der Tertiürzeit trocken wurde, 

hörte nach Abflu8 der Gewüsser die Tülerbildung auf; weil in der Diluvial- 
. 

1 Pag. 68—71. 
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zeit in den Becken ebensolches Steppenklima herrsehte, wie im Alföld. (CHor- 

voxy: cAusflüge in der Schweiz.s]! Spüter bei erhöhten Niederschlügen ünderte 

sich das Klima so wie das Aussehen der Mezőség. Sie bildete sich zu einer 

Savanne und die abflieBenden groBen Wassermengen begannen ihre stark ero- 

dierende Titigkeit. Wahrscheinlich am Ende des Diluviums und zu Anfang 

der Alluvialzeit erhielt die Mezőség ihr heutiges Bild, mit den unentwickelten 

Tülern, welche unzühlige Seen aufweisen. Ihr Alter können wir also beilüufig 

bestimmen, aber über ihren Ursprung kann noch so manches bestritten werden. 

In den Abhandlungen über den Ursprung der Mezőséger Seen sind die An- 

sichten versechieden: Lap. Kövánry, HAvER und SracHE, ferner P. HUNFALVY 

MEGSE ZS S EEETE 

há 

Fig. 16. Der Bálder See im Tale des Sármás-Baches (künstlich gestaut). 

weisen darauf hin, daB sich die Sümpfe, Teiche und Seen in den schmalen 

Tálern wegen dem geringen Gefölle bildeten. A. Kocn, J. ORssrem und L. 

MÁRToNwFI sind der Ansicht, daB die Seen durch die Wassermengen, welche 

sich in den Vertiefungen des wasserhaltigen Lehmboden ansammelten, gebil- 

det wurden. 0. HERMawx hült die meisten fir künstlieh hervorgerufene Becken,. 

welche bei den Talstufen durch Dömme zu Fischscen angeschwellt wurden. 

Hxapog SzrTRrPpszkY hült sümmetliche eher für künstlich als natürlich. Awnp. 

ORxosz der gute Kenner der Mezőség, ist nach den obigen Meinungen der An- 

sicht, dab die Mezőséger Seen natürlichen und künstlichen Ursprung haben, 

Aus dem bisherigen resultiert, dab bei dem Entstehen der Mezőséger Seen 

verschiedene Umstánde mitwirkten. 

1 Földrajzi Közlemények Band XXXVI. Pag. 356. 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910. 27 
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In erster Reihe sind die schmalen, unentwickelten Tüler anzuführen, 
in welchen blos das Bachbett seinen Platz findet, die StraBe mu8te man am 
Hügelabhange erbauen. Sehr bemerkenswert ist das "Tal des Széker Új- 
Sees, welches nur wenig Erweiterung und ein muldenförmig ausgehöhltes 
ideales Seebett besitzt. Derartig ist auch der Osukás-See. Stellenweise wird 
der Talausgang durch Bergabstürze verengert, z. B. bei den Szovátaer Berg- 
kegeln. 

Der Mezőséger Lehm- und Mergelboden hat die Bigenschaft, da8 er 
das Regenwasser nach Durchtrünkung nicht nur behült, sondern den gröBten 

Teil der Niederschlüge auch ableitet, wodurch sich die Tüler bei groBen 

Regengüssen sehr schnell anfüllen. Von den kahlen, baumlosen Bergen und 

groBen Wasserrissen stürzt die Wassermenge brausend herab und die Büche 

erweitern sich zu Seen. Besonders beim ZusammenfluBe der Seitenbüche bil- 

den sich im Haupttale die gröbten Seen. 

In den gröberen Vertiefungen sammelt sich der Niederschlag und bil- 

det kleinere Seen, die keinen Abflu8B haben. Der Inhalt derselben kann nur 

durch die Verdunstung abnehmen. Solche sind: der Mezőczikuder, der 

Apahidaer Darvas- und die Uzdiszentpéter-Mezővelkérer Seen. 

(Fig. 17.) 

Bei Erörterung der Entstehung der Seen ist das Hauptmotiv das geringe 

Gefülle. Eben durch die Verschiedenheit des Gefülles werden die zahlfeichen 

Seen in der Mezőség hervorgerufen. 
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§ Von den erwühnten Autoren ist blos 0. HERMmawx der Ansicht, da8 die 

. Mezőséger Büche ein groBes (Gefülle haben. Er nennt den Füzes-Bach, wel- 

cher bei einer Lünge von 37 km 47 m Gefülle besitzt. 

Nach meiner Berechnung hat: 

der Mélyes — Bach bei einer Lünge von 2575 km circa 90 m Gefülle 
a  Komlód a tg sgt a c 400 c c 100 c a 

a  Mezőséger c KEI € fi c 420 a c 140 c a 

Wir finden aber auch sehr oft minimale Gefülle. Die Teiche und Sümpfe 

sind an diesen Stellen entstanden. Das (Gefülle ist.:besonders oberhalb den 

gröberen Seen am geringsten. So ist z. B. 

her  Záher 500. De Km sze éze és sza sze 294 dom 

c — Katona-Gyekeer See per km. . . .. 952 c 

cz  Sámsonder See per km .. .. a c — 156 e 

c" EHodosí5eB BOE kiül - nettot az ze HD "e 

Hingegen ist das Gefülle unterhalb der Seen bedeutend gröler : 

beim Hodos See N-lich per km... . . .21m 

t/ Sámsondér e" s-heh- vere Sat. 10 a 

a  Záher KNZLEGDISNÉSZ Getz ze uz VÖ) 1 

Aus den hier angeführten Daten ist ersichtlieh, dab an der Stelle der 

jetzt sehon künstliehen Seen die Mögliehkeit zur Bildung natürlicher Seen 

vorhanden war. Umso eher, da bei Entstehung derselben das Gefülle ein be- 

deutend geringeres war als gegenwürtig. Seither hat die Nivellirung diesen 

Unterschied verringert. Der Bach hat sein Delta bei der Mündung stets er- 

höht, und die Seitenbüáche und Wasserrisse formten in den Seen Halbinseln. 

Das Wasser hat hiedurch abgenommen. Die Existenz der Urfischer und der 

Hirten wurde in diesen wasserarmen Gebieten gefáhrdet. Dieser Umstand ver- 

anlaBte, daB der Abnahme des WaBers in den Seen durch Dümme und 

Schleu8en Einhalt getan wurde. Durch die zanehmende Versumpfung muBten 

die Dámme und ScehleuBen zeitweise gehoben werden, wodurch der anfangs 

natürliche See sich zu einem künstlichen formte. Die Hindámmung war daher 

nur auf die GröBe der Seen einfludnehmend. Auch H. Szrgrrszkx ist der 

Ansicht, daB die GröBe der Seen durch die Natur begünstigt und durch 

kiünstlicehes Zutun zustande gekommen ist. 
Bei eventueller Entfernung der Dömme würden die Seen allmülich ab- 

nehmen und aufhören, weil das ursprüngliche Seebett durch die Ablagerun- 

gen der Büche aufgeschüttet wurde und sich dem Damme entsprechend um- 

geformt hat. Die gröbBte Tiefe des Sees ist geringer als das Niveau des Ab- 

fluBes unter dem Damme. 
Ein interessantes Beispiel bildet der Hodos See, in welchem eine ein- 

275 
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strömende Wasserader ein Delta formte und das Becken in zwei Teile teilte. 

Durch die Intfernung der SchleuBe würde nicht nur der untere Teil, son- 

dern nach Durchbruch des deltaförmigen Sehuttes würde auch das Wasser 

des oberen Sees abflieBen. 

Hingegen findet man in der Mezőség auch natürliche Seen, zu denen 

künstlich nichts beigetragen wurde. Zu diesen gehőren auBer in den verschie- 

denen Regionen vorkommenden kleineren Seen: der wunderschöne, 7 m tiefe 

Csukás See (75 kat. Joche), der Barátfalvaer See (30 kat. Joche) und die 

Teiche von Mezővelkér. (Fig. 17.) 

Nach meiner Ansicht sind daher die Seen der Mezőség natürlichen 

Ursprunges, es sind abbr einige darunter, welche zu künstlichen Seen umge- 

ündert wurden. ; 

Budapest, den 6 Mai 1910. 

DIE GEOLOGISOHEN VERHÁLTNISSE DER UMGEBUNG VON 

OLÁHLAPÁD, 

Von FRanz v. PÁvaY-VaJNa. 

(Mit zehn Figuren.) 

Die Umgebung von Oláhlapád am NE-Rande des Siebenbürgisehen BErz- 
gebirges gehört geologisch gröbBtenteils za jenem Zuge von litoralen Mediterran- 

bildungen, der sich von der Umgebung von Túr mit grölBeren oder kleineren 

Unterbrechungen bis Ompolyica verfolgen lübt. 

Da es sich um litorale Bildungen handelt, ündern sich die Lagerangs- 

verhültnisse und die petrographische Beschaffenheit der Sedimente sozusagen 

auf Schritt und Tritt. Demzufolge erhült man vom geologischen Bau auch 

kleinerer Gebiete nur nach minutiösen, langwierigen Beobachtungen und Auf- 

sammlungen ein klares Bild. Hierzu tritt noch der Umstand, daB die Orien- 

tierung besonders in der pannonischen Stufe bei Oláhlapád durch hüufige 
Rutschungen noch ersehwert wird. 

Weiter im E aber gibt es, wie dies die lehrreichen Profile der Büche 

von Miriszló, Örményes und Oláhapahida zeigen, mit dem Grundgebirge gleich- 

sinnig streichende junge Schichtenfáltelungen, an denen auch die sarmatischen 

Schichten in betrüchtlichem MaBe teilnehmen. Da sich diese Fültelungen auBer- 

halb meines Gebietes befinden, will ich mich mit ihnen diesmal nicht nüher 

befassen. Zuweilen sind die Gesteine üuBerst fossilreich, ein andermal wieder 

finden sich gerade an Stellen, wo die petrographischen Unterschiede von ver- 
schieden alten Bildungen nur allzu verschwommen sind, nur sporadisch ein- 

zelne, schlecht erhaltene Fossilien, so da8 man sich gar hüufig auf Analogien 

ntttttuuuLttmt kami. 

kersz 
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stützen muB. Auf dies ist der Umstand zurückzuführen, da8$ — wührend 

K. v. HExepEYxY, der die Umgebung von Nagyenyed jahrzehntelang studierte, 

zwischen dem Mediterran und der unteren pannonischen Stufe überall auch 

das Sarmatische feststellen konnte — L. Rórn v. TELEGD als Aufnahmsgeologe 
auBer bei Örményes und dem Hügel Akasztófadomb bei Nagyenyed in dieser 

Gegend nirgends sarmatische Bildungen fand. Dieser Umstand ist schon des- 
halb überraschend, weil Prof. A. Kocn in seinem Werke über das Siebenbür- 

gische Becken schon früher auf Grund von Fossilien, die teils von ihm, teils 

von anderen gesammelt wurden, auf das Vorhandensein von sarmatischen 

Schichten in diesem Teile des Mezőség hinwies. Diese einander widerspre- 

chenden Angaben bewogen mich dazu, an dieser Stelle der Umgebung von 
Nagyenyed eingehende geologische Untersuchungen anzustellen und die Frage 

womöglich zu klüren. In erster Reihe sollen jedoch die obermediterranen 

Bildungen auf Grund der Literatur und meiner eigenen Beobachtungen be- 

sprochen werden, um vom geologisehen Bau des ganzen kleinen (Gebietes ein 
womöglich klares Bild zu gewinnen. 

Am schönsten wird das Gebiet durch den Bach von Oláhlapád aufge- 
sehlossen, welcher bei seinem starken (Gefülle die Sedimente des Holozün, 

Pleistozün, des Pannonischen, Sarmatischen und des oberen Mediterrans bis 

zum triadisehen Melaphyr des Grundgebirges der Reihe nach aufsehlieBt. 

Dieses Massengestein ist nümlich die ausschlieBliche Basis der neogenen 
Litoralbildungen, insofern auf demselben in den auch landsehaftlieh schönen 

Aufsehlüssen eParau buhis und cParau lazuluis unmittelbar die Leithakalk- 

steinfazies des oberen Mediterran lagert. Übrigens beweisen diese beiden Báche 

das Lóczysche Gesetz, wonach flieBende Gewüsser ihr Bett immer in hürtere 

Gesteine statt den weichen einschneiden. (Fig. 18.) 

Am schönsten ist der Leithakalk im tiefen Graben des Parau buhi auf- 

geschlossen. In der Literatur dieses Punktes wird von den Autoren (HEREPEY, 
KocH, LÖRENTHEY, RorH v. TELEGD) einhellig eine untere lithothamnienführende 

und eine obere kalkmergelige Ausbildung erwáhnt. Dem gegenüber beobachtete 

ich im Parau buhi und auf der oberhalb desselben befindliehen waldigen 

Weide noch zwei petrographisch sowohl, als auch faunistisch verschiedene 

Ausbildungen der obermediterranen Litoralfazies. Dem Melaphyr lagert nüm- 

lich nicht unmittelbar der wirkliche Leithakalk auf, sondern zwischen den 

beiden findet sich an der Basis des AufschluBes ein grau-braunes, 3—4 m 

michtiges Konglomerat, das nach oben zu allmáhlich kalkiger wird. Die 

Melaphyrstücke in diesem Konglomerat sind meist günzlich abgerollt, was 

auf ganz strandnahen Wellenschlag hindeutet. Von Fossilien, die der Entste- 

hung des Gesteines entsprechend, meist schlecht erhalten sind, kommen 

ebenso wie in den unteren $Schichten des mittleren Horizonts bei Felsőorbó, 

am hüufigsten Echinodermenschalen vor, jedoch selten gut erhalten. Hüufig 

ist ferner Cellepora globularis Be., die sich besonders am rechten Abhang 
des Grabens Parau buhi recht oft fand. 

Diese Bryozoe ist übrigens auch in dem auf das Konglomerat folgenden 
c Lithothamnienhorizontes nicht selten. 
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Die hűrteren Bünke des Líithothamnienhorizontes fallen nach Prof. 

I. LőRENTHEY mit 17" gegen das Becken zu ein. Besonders schön ist dies im 

NW-lichen Teile des AufsehluBes zu sehen. Wenn man nümlich dem Bach 

entlang talaufwürts schreitet, so zeigt sich, da8B die am Anfang des AufschluBes 

kaum 0-5—10 m 6 michtigen harten Kalksteinbűnke versehmelzen und all- 

műhlich eine Máchtigkeit von 6—10 m erreichen. 

Die Fossilien dieses Horizontes, sowie des darauffolgenden Kalkmergels 

worunter Isocardia cor., L. und Terebratula cf. ampulla Be. (—grandis BLum) 

charakteristiseh sein sollen, wurden schon öfters aufgezühlt und es erübrigt 

Fig. 18. Der Aufschlu8 Parau buhi bei Oláhlapád. 

2 — Lithothamnienführender Leithakalk (Ob. Medit.) X — Pannonischer Ton. 

nun blo8b die Bemerkung, daB die letzangeführte Art auch in den oberen 

Schichten des Lithothamnienhorizontes hüufig ist, so z. B. in den Gráben 

N-lich von Parau buhi, lüngs der FahrstraBe. In demselben Graben gibt es 

dort, wo derselbe mit einem Male steil abzufallen beginnt, zwischen den 

Lithothamniumbünken eine Schichtengruppe von blüulichgrauem Kalkstein, 

welcher sehr viel kleine Fossilien führt, darunter Heterostegina costata d ORE. 

sozusagen gesteinsbildend. Hier fand ich auch Megathyris decollata CHEMN. 

sp., welche bisher von hier nicht bekannt war, dann eine Krebsscheere und 

65 verschiedene Fischzühne. Bezüglieh dieser Zühne soll nun blo8 bemerkt 

werden, dab solche von Oláhlapád noch nicht erwühnt wurden. 

Der Lithothamnienhorizont bildet in NW-lichen Teile einen zusammen- 
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hüngenden Zug und setzt sich im N gegen Hidas fort, wührend er im $§ in 

der Richtung gegen Felsőorbó zu zu verfolgen ist. Der Terebratulamergel hin- 
gegen kommt nur auf einem kleinen Gebiete an dem gegen das Becken zu 
gelegenen Rande der Lithothamnienzone vor. 

Der Terebratulamergel wurde bisher als SchluBglied der litoralen Medi- 

terranbildungen betrachtet, wie dies im Aufschlu8e Parau buhi auch wirklich 

der Fall ist. Wenn man jedoch auf dem Fahrwege bis zum Rande der Weide 

hinanschreitet, so findet man auf dem Terebratulamergel einen lockeren, 

sehieferigen, blüulichgrauen, sandigen Mergel in 3—4 m Michtigkeit. In die- 

sem Gestein kommt vornehmlich blo8 Ostrea (Pycnodonta) cochlear Ponr vor. 

Auch die Schlimmung ergab nur wenig Foraminiferen und Ostracoden, 

A. Kocn beschreibt vom Czibrehegy bei Sinfalva einen blüulichgrauen, 

sehlammigen Sand, welcher wahrscheinlich ident mit meiner Schicht ist. 

s SZAVZLS N 

Mertek a hosszusagnai "1. 500 
Merteka magassagna! 14907 

Fig. 19. Profil der Oláhlapáder Parau buhi. 

a — Melaphyr, b — obermediterr. Konglomerat, c — obermediterr. Lithothamnium- 

bünke, d — obermediterr. loser Leitha-Kalk, Ah — obermediterr. Sandstein mit Dazit 

g — Gyps, e — obermediterr. Mergel mit Terebrateln, f — Mergel mit Ostrea (Pycno- 

donta) cochlear, j — pannonischer Ton. 

Der Dazittuff führende, kalkige Sandstein, welcher auf dem Gebiete 

des Mergels mit Ostrea (Pycn.) cochlear Porr und des Gyps auftritt, dürfte 

als eine lokale Fazies des Lithothamnienhorizontes betrachtet werden. 

Dem gesagten gemüáB lábt sich also im oberen Mediterran in palionto- 

logiseher, besonders aber in petrographischer Hinsicht ein tieferer und ein 

höherer Horizont unterscheiden. Aus dem tieferen Melaphyrkonglomerate und 

Lythothamnieskalk kamen viel Foraminiferen, Bryozoen, Echinodermaten, 

Wirbeltierreste zutage, wührend der gelblichgraue, bituminöse Kalk und der 

Mergel des oberen Horizontes Terebratula ampulla Bn., Isocardia cor. L. 

und Ostrea (Pycnod.) cochlear Pozr führt. Dieser zweite Horizont scheint auf 

ein zurückweichendes Meer hinzuweisen, was auch natürlich ist, da die nun 

folgenden sarmatischen Bildungen auch mit ihrer Litoralfazies viel tiefer 

unten beginnen, als die entsprechende Fazies des Mediterrans. In dem Parau 

barsa genannten N-lichen Zweige des Baches von Oláhlapád findet sich nüm- 

lich sowohl an der rechten Seite der Stra8Be von Hidas, als auch in dem 

tiefen Graben des Waldes aTravas; eine Folge von sandigem Ton, grobem 



424 FRANZ V. PÁVAY-VAJNA 

Sand, sandigem Schotter, Schotter und Konglomerat. Mit Ausnahme der 

obersten Partie, welche eine pannonische (pontische) Fauna führt, kommen 

in diesen Sedimenten reichlich sarmatische Fossilien vor. 

Als tiefste anstehende Bildung des Sarmatischen ist auf dem Gebiete 

ein dunkel blüulichgrauer, sandiger Ton zu betrachten, in welchem sich an 

der StraBe von Hidas Bruchstücke von Cardium, Modiola, Cerithium pictum 

Basr. und Trochus sp. fanden. Diese Tonschichten treten lüngs des Baches 

P. barsa mehrfach zutage und keilen sich in dem dritten linksseitigen Graben 

a 

Fig. 20. Der Graben Parau Barsa bei Oláhlapád nüehst des dritten linkseitigen 

Seitengrabens. 

a — sarmatischer Ton; b — sarmatischer Sand und Gerölle führender Schotter ; 

c — pannonischer í(pontischer) Sand und Schotter; (x) — pleistozüner löBartiges 

Gestein ; e) — pleistozünes roter Ton. 

zwischen fossilführende sarmatische Bildungen ein. Das Alter dieser Tone ist 

also entschieden sarmatisch. 

Bin ühnliches (Gestein findet sich bei cChisetoares (P. lazului) unter 

den bereits von HEREPEY festgestellten fossilführenden sarmatischen Bildun- 

gen; in diesem Gestein zeigten sich zwar bisher noch keine Fossilien, doch 

dürfte es nach seiner Ausbildung und Lagerung geurteilt, ebenfalls sarma- 

tisch sein. 

Am schönsten sind die sarmatischen Bildungen im oberen Abschnitt 

des Parau barsa aufgeschlossen; die groBe Manmnigfaltigkeit in der petrogra- 

phischen Ausbildung der Schichten weist auf ganz strandnahe, fluviatile Ent- 
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stehung. Dieser rasche Wechsel zwischen harten und lockeren Gesteinen hat 
im Bache sieben Wasserfülle verursacht. 

Zur Gliéderung dieser sarmatiscehen Bildungen erwiesen sich die petro- 

graphischen Unterschiede als wenig geeignet, weshalb ieh mich entsehloB, 

nach Niveaus zu sammeln, jedoch zu keinem besonderen Ergebnis gelangte. 

Höchstens kann erwühnt werden, dab sich in der mittleren Partie der auf- 

geschlossenen Sedimente viel mehr Fossilien vorfinden, als in den tieferen 

und höheren Regionen, obzwar sie auch hier nicht selten, sondern blob 

infolge der petrographiscehen Beschaffenheit der Ablagerung meist fragmen- 

tar sind. j 8 

Abgesehen von den obersten an die pannonischen (pontischen) Bildun- 

gen angrenzenden Schichten fanden sich im Sarmatischen des Parau barsa 

und des Travas folgende Arten : 

Heliastraea  Reussana M. Epw., Astraea sp.. Ervilia podolica Brcmw., 

Ervilia cf. trigonula Socor., Mactra podolica BrcHw., Mactra cf. podolica 

Eicuw., Tapes gregaria PaRrscn., Tapes cf. gregaria PaRrscn.. Cardium ob- 

soletum Ercuw., Cardium sp., Pectunculus pilosus PaRrscn., Modiola volhynica 

Ercnw., Congeria sp., Anomia ephippium L., v. ind., Ostrea fimbriata 

Gnar., Ostrea sp., Buccinum baccatum Basr., Murex (Occenebra) sublavatus 

Basr., v. grundensis R. Hönrw. Er Av., Pyrula sp., Cerithium pictum Basr., 

Cerithium  rubiginosum Ercnw., GCerithium disjunctum Sow., (?) Cerithium 

nodoso-plicatum  Hőónws., Cerithium lignitarum Ercnw., Cerithium Buboici 

Hönrs., Cerithium pictum Basr. v., Cerithium rubiginosum Brcuw. v., (Geri- 

thium sp. aus dem Formenkreise von C. disjunetum, Cerithium sp., Turvitella 

Archimedis BRowG., Trochus podolicus Dus., Trochus sp. ef. T. (Strigosellaj 

sírigosa v. substrigosa Sacc., Trochus sp., Neritina cf. Grateloupana FÉR., 

Neritina sp., Melanopsis (Lyrcaea) cjf. carinatissima Sacco., Melanopsis (Lyrv- 

caea) impressa v. Bonellii Sism. Hierunter ist Cerithium pictum Basr., C. 

rubiginosum  Ercuw., Trochus podolicus Dus., ferner Melanopsis (Lyrcaca) 

impressa v. Bonellii Sism. am hüufigsten. Der gröBte Teil der hier vorkom- 

menden Arten ist, abgesehen von seltenen, eingesehwemmten Mediterran- 

formen, sarmatiscb. Die betreffende Bildung ist also sarmatisch. 

Ganz ühnliehe sandig-sehotterige Sedimente gibt es auch am Anfang 

der StraBe von Hidas, im AufschluBe bei der Puszta, über den sarmatischen 

sandigen Tonschichten, aus denen folgende gemischte Fauna hervorging : 

Modiola volhyjnica ErcHw., Pecten sp., Lithodomus sp., Ostrea fimbriata GRAT., 

Buccinum ef. baccatum Basr., Cerithium ef. pictum Basr., Trochus cf. po- 

dolicus Duz., Melanopsis (Lyrcaca) impressa v. Bonellii Sism., Calappa sp. 

Die eingesehwemmten mediterranen Formen kommen neben sarmatischen 

Fossilien vor, übrigens lagert die Bildung auf einem entschieden sarmatischen 

Sedimente, so daB ihr Alter au8Ber Zweifel steht. 

Auch HEREPEY stellte bereits sarmatische Bildungen auf Grund von Fos- 

silien fest, u. z. an der 8-Lehne des aFreusels auf dem Punkt cParau Lazuj 

la chisetoars. Auch weiter §-lieh kommen diese Schichten vor, dieselben wur- 

den von HEREPErY und A. KocH aus der Umgebung von Felenyed erwühnt. 
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L. Rorn v. TErecp aber fand (Jahresbericht 1901) an der Landstrabe nach 
Enyed ebenfalls eine kleine Partie von sarmatischen Bildungen. 

Von Oláhapahida erwühnt HERepgx Ervilien, Cardien und Tapes gre- 
garia PaRrson, die ich in dem tiefen Bachgraben auch selbst antraf. Hier 

fand ich eine 70? einfallende, aufgefaltete sarmatische Sandsteinbank. 

Die sarmatischen Schichten von Oláhlapád setzen sich ohne Unter- 

brechung gegen E fort. Von Miriszló angefangen sind es Sandschichten, die 

bereits entfernter vom Strande zum Absatz gelangt sind. Fossilien sind darin 
sehr selten, blob einige Ervilia-, Cardium- und Modiola-Exemplare fanden sich. 

Aus dem gesagten geht also nun als wichtigstes hervor, dab sich die 

sarmatischen Bildungen von Örményesi über Miriszló und Oláhlapád zu- 

mindest bis Felenyed fortsetzen. 

N s 

Fig. 21. Profil des Parau Barsa bei Oláhlapád nüchst des dritten linken Seitengrabens. 

a — sarmatischer Ton; b — sarmatisceher Sand, Schotter mit Gerölle und Konglo- 

merat ; c — pannonischer (pontischer) Sand und Schotter mit Gerölle; d — panno- 

nischer Planorbismergel ; e — pleistozünes lössartiges Gestein und roter Ton. 

Es muB noch erwáhnt werden, dab es zwischen den erwüáhnten Gestei- 

nen Breccien gibt, in denen einige der angeführten Arten massenhaft auf- 

treten. Bine soleche Breccie war jene Kalksteinscholle an der linken Uferwand 

des Baches unweit vom AufsehluB, in welcher Modiola volhynica und eine 

langgezogene Tapecsart fast eine brecciöse Masse bildet. Aus dieser Scholle ist 

ferner noch Cardium cf. lithopodolicum zu erwühnen. 

Auch weitere solchartige Schollen fanden sich im Bachgraben und den 

Seitengrüben. Es kommen darin Cardium, Modiola, Cerilhium, Melanopsis 

(Lyrcaeca) impressa vor. 

Viel wichtiger sind jedoch die Fossilnester nüchst des ersten und zwei- 

ten Wasserfalles. Bin solches Nest fand ich zehm Schritte talabwárts vom 

ersten Wasserfall, und sammelte daraus: Serpula guinguesignata v. tubulus 

ROvERETOo., Serpula cf. vermicularis L. und noch drei Serpula sp., dann Ervi- 

lha podolica Ercnw., Ervilia podolica v. dissita Brcnw., Jrvilia cf. pusilla 

Puin., Ervilia trigonula Socor., Ervilia sp., Tapes gregaria PaRrscn., Tapcs 

sp., Adacna (Cardium) cf. plicatum Ercuw., Cardium cf. lilhopodolticum v. 

1 L. RorH v. TELEGD : Aufnahmsbericht für 1898. 
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Ruthenica Hizs., Cardium sp., Modiola volhynica Ercuw., Modiola marginata 

Eicnw., Modiola sp., Congeria sp., Cerithium ef. pictum Basr., Cerithium cf. 
disjunctum Sow., Turritella sp., Trochus podolicus Dus.,, Trochus pictus 
Eicnw., Trochus papilla Brocc., Trochus cf. marginatus Ercuw., Trochus sp. 

Jt] 
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Fig. 22. Karte der Umgebung von Oláhlapád. 

1 — Melaphyr; 2 — obermediterranes Konglomerat; 3 — obermediterraner litho- 

thamnienführender Leithakalk; 4 — obermediterraner Terebrateln führenden Kalk- 

mergel; 5 — obermediterraner Mergel mit Ostrea (Picnodonta) cochlear; 6 — ober- 

mediterraner  Sandstein mit  Dazitmaterial; 7 — obermediterrane Gipslinse; 

8 — sarmatischer Ton, Sand, Sehotter Konglomerat; 9 — pannonischer Schotter 

mit Gerölle und Sand; 10 — pannoniseher Planorbenmergel und -Sand; 11 — pan- 

nonische Melanopsis (Lyrcea) vindobonensis- und Congeria banatica-Schichten ; 

12 — pleiztozáner roter Ton und LöB ; 13 — holozüne Sedimente. 

Hydrobia sp., Bulla convoluta BnRocc., Bulla cf. convoluta BRocc., Tornatina 

(Bulla) Lajonkaireana Basr., Bulla sp., Retusa truncatula BuRG. 

Das zweite Nest, welches dem ersten in jeder Hinsicht ühnlich war, 

befand sich ebenfalls an der rechten Uferwand, 36 Schritte oberhalb des ersten 

Wasserfalles. Aus demselben sammelte ich folgende Arten: Triloculina sp. Ro- 
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talina sp., Nonionina sp., Serpula Ficiwaldi RovERero., Serpula cf. scalata 

Bicnw., Spirorbis heliciformis Ercnw., Firrvilia podolica Eronw., Prvilia podolica v. 
dissiíta  Eicnw., Jrvilia pusilla Pan, Ervilia trigonula SocoL., Tapes gregaria 

PaRrscn , Adacna (Cardium) plicata Bicnw., CGardium ef. obsoletum Ercnw., 
Cardium ef. hthopodolicum Duxs., Gardium ef. hithopodolicum v. Ruthenica Hruw., 

Cardium  sp., limnocardium — Andrussowi TLÖRENTHEYx, Limnocardium sp., 
Modiola volhynica Bicnw., Modiola marginata Eicnw., Modiola sp., Cerithium 

pictum Basr., Cerithium sp., Trochus podolicus Dus., Trochus pictus Ericuw., 

Trochus cf. papilla Ficnw., Hydrobia sp. Neritina sp., Tornatina (Bulla) 
Lajonkaireana Basr., Retusa truncatula Buxa., Retusa truncatula v. clavata 

Bulla sp., sehlie8lieh Ostrakoden und Fischzühne. 

Das dritte Nest befand sich oberhalb des letzteren, unterhalb des drit- 

ten WaBerfalles. Ich sammelte daraus: Serpula heliciformis Brcnw., Serpula 

scalata Bicnw., Serpula Fichwaldi RovEREro, Adacna (Cardium) cf. plicata 

Bicnw., Cardium obsoletum Bicnw., Cardium sp, Limnocardium Andrassowi 

LöntEsxTHEY, Limnocardium cf. Andrussowi LöR., Limnocardium Andrussowi v. 

spínosum Löxr., Limnocardium sp., Modiola volhynica Brcuw., Modiola ef. 

marginata Ficuw., Modiola sp., Congeria n. sp., Murex craticulatus HÓRx., 

Cerilhium  disjunctum Sow., Cerithium nodosoplicatum HóRwx., Cerithium 

pictum Basr., Cerithium sp. Trochus papilla Eicaw. Trochus pictus Eronw., 

Trochus cf. marginatus Ercuw., Trochus sp., Hydrobia sp. Tornatina (Bulla) 

Lajonkaireana Basr., Retusa truncatula Bunc., Bulla sp., Adacna compres- 

siuscula Brcuw. 

Zwischen der Fauna dieser Nester einerseits und jener Fauna. die sich 

in den Schichten findet andererseits besteht ein interessanter Unterschied, 
indem in ersteren Serpula-, Ervilia-, Hydrobia- und Bullaarten vorherrschen, 

wührend in den Schichten selbst diese Formen kaum oder doch nur spora- 

diseh vorkommen. Es besteht also zwischen der Fauna der Nester und jener 

der Schichten derselbe Unterschied, welcher im §-lichen Teile der Bucht von 

Mehádia-Karánsebes zwischen den oberen und unteren Schichten der dortigen 

sarmatischen Bildungen beobachtet wurde.? Die sarmatischen Sedimente des 

Parau barsa entsprechen wahrscheinlich dem oberen brackischen Sarmata- 

horizonte in der Bucht von Karánsebes-Lugos, wáhrend die Ervilien führende 

Fauna auf den unteren Horizont verweist. Dies stimmt übrigens auch mit 

Awspkussows Beobachtungen an den sarmatischen Schichten Südruf8lands über- 

ein, wo als tiefster Horizont des Sarmatischen ebenfalls Ervilien führende 

Schichten vorkommen.? 

Aus dem Gesagten geht mit groBer Wahrscheinlichkeit hervor, dab sich 

das Meer gegen Ende der sarmatischen Periode zumindest aus einzelnen 

Buchten zurückzog, und daB das ültere Sediment in gröbBeren oder kleineren 

Schollen abgebröckelt, in die jüngere Bildung hineinfiel. 

1 7. SCHRÉTER: Die geol. Verh. d. südl. Teiles der neogenen Bucht von 

Mehádia-Karánsebes. e 

2 SimroNEscu: Über die Verbreitung und Beschaffenheit der sarmatischen 

Schichten der Moldau (Ruminien). 
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Vom sechsten Wasserfall aufwürts durechschneidet der Bach bereits mehr 

lockere und hellere Schotter-, Sand- und Gerölleschiehten, in denen besonders 

nüchst der Mündung des oberen, linken Seitengrabens mehrere Meter groBe 

Blöcke des ülteren Sedimentes vorkommen (Fig. 6). Aus diesen Scehichten 

kamen Fossilien spürlicher zutage, und es konnten von den meist sehlecht- 

erhaltenen Formen folgende bestimmt werden : 

Tapes gregaria Pangrscn, cf. Tapes gregaria PaRrscm., Venus cf. um- 
bonaria Lam., Cardium n. sp., Cardium sp., ILucina columbella Lam, Con- 

Fig. 23. Der Gruben Parau Barsa in der Gegend der ersten linken Seitengrabens. 

Gerölleführender pannonischer Schotter. 

geria Partschi CzszEk, Congeria ornithopsis BRgus., Congeria subglobosa 

PaRrrscn,  Congeria cf. Batuti BnRus., Congeria sp., Cerithium  pictum 

3asT.,  Cerithium sp., Tuvitella cf. vermicularis BnRocc., Trochus patulus 

Bnocc., Melanopsis (Lyrcaca) impressa v. Bonellii S18m., Melanopsis (Lyrcaea) 

cf. carinatissima Sacc., Melanopsis (Lyrcaca) Martiniana Fé, Melanopsis 

ef. Fuchsi Beus. 

Die jüngsten unter diesen Formen bestimmen das Alter der Bildung ; 

es sind für die unterpannonische (pontische Stufe) charakteristische Con- 

geria- und Melanopsisarten, wührend die abgeriebenen mediterranen und sar- 

matischen Formen als eingesehwemmt zu betrachten sind. 

Dieser gerölleführende sandige Schotter lagert dem Sarmatischen überall 
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in ansehnlicher Műehtigkeit auf. Sehr schön sind diese Sedimente an der 

Strabe nach Hidas im Hangenden der sarmatischen Bildungen zu beobach- 

ten. Hier sammelte ich auch Congeria ef. ornithopsis Bnus. 

Nachdem ich nun im Hangenden der sarmisehen Bildungen unzweifel- 

haft pannonische Schichten naechgewiesen habe, wollte ich feststellen ob es 

zwischen den pannonisechen und sarmatischen Bildungen gibt. Herr Oberberg- 

Fig. 24. Die E-Lehne des Treusel bei Oláhlapád. 

1 — pannonischer Congerienschotter und -sand ; 2 — pannonischer Planorbismergel. 

rat L. Rory v. TELEGpD nimmt nümlich in seinem Aufnahmsberichte von 1898 

lüngs des Baches von Csákó-Miriszló müotische Bildungen an u. z. auf Grund 

dessen, dab sich dort Congeria Partschi und triangularis zusammen vorfinden. 

Am schönsten ist die Grenze zwichen der von mir soeben für panno- 

nisch angesprochenen Bildung sowie dem 6 Sarmatischen bei dem sechsten 

Wasserfall sowie bei der Mündung des dritten Seitengrabens zu beobachten. 

An ersterer Stelle findet sich zu unterst ein fast 2 m michtiger Sand 

hierauf folgt jener feinkörnige sandige Schotter, in welchem ich mehrere Fos- 

silien (Tapes, Cerithium, Trochus sp. und Melanopsis (Lyrcaea) impressa v. 
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Bonellii Sism.) fand, darunter jedoch keine Congerien. In dem darüber fol- 

genden und vom Liegenden scharf abgetrennten mehr lockeren, groben san- 

digen Schotter kommen jedoch bereits sehlecht erhaltene Exemplare von Con- 
geria Partschi Czsz. und Melanopsis (Lyrcaea) impressa v. vor, 

60—70 Schritte von der besehriebenen Stelle talabwürts oberhalb des 

nüchsten Wasserfalles war die Grenze bereits nicht mehr so augenfüllig, wes- 

halb ich hier wieder gesondert sammelte. Solcherart konnte auch hier die 

sarmatische und darüber die pannonische Stufe nachgewiesen werden. 

Fig. 25. Der pannonische Aufsehlu8 sOláns bei Oláhlapád. 

1 — sandiger Ton mit Melanopsis (Lyrcxea) vindobonensis; 2 — sandiger Mergel 

mit Congeria banatica. 

Überhaupt fand ich auf meinem Gebiete nirgends eine Übergangsschicht 

zwischen dem Sarmatischen und Pannonischen. Stets sind es typische panno- 

nische Bildungen, die den sarmatisehen Schichten auflagern. 

Auf die litoralen pannonischen Bildungen folgen — wie dies im ersten 

linken Seitengraben und an der H-Lehne des Treusel deutlich zu sehen ist, 

ein dünn geschichteter, hell blüuliehgrauer Tonmergel, weleher mit dünnen 

sandigen Scehichten abwechselt, oder stellenweise auch selbst sandig ist. In 

dieser machtigen Bildung sammelte ich eine einzige Planorbis sp. In dem 

tiefen Wasserrib an der E-Lehne des Treusel lagert jedoch zwischen 

den Mergeln eine Schichtgruppe, in welcher kleine Cardium und Congeria 

sp., eine wohlerhaltene Congeria Makovici BRus. und mehrere Planorbis und 

Hydrobia-Reste vorkommen. 
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Über diesen Planorbisschichten folgen oberhalb des berecits erwáhnten 
Wasserrisses an der B-Lehne des Treusel feinkörniger Schotter, in welchem 

ich Melanopsis (Lyreaca vindobonensis Fucus sammelte L. Rormv. TELEGD 

erwühnt aus dem mergeligen Ton nüchst der Kote 532 m Congeria Partschi 

Ozoz.,  Melanopsís (Lyrcaeca) Martiniana FéR. und M. (L) vindobonensis 

Fucns, wührend er bei der Koöte 591 m Congeria Partschi Czsz. und Mela- 
nopsis (Lyrcaca) vindobonensis Fucns sammelte, weleh letztere ich ausge- 

sehwemmt in der (Gesellschaft von Congeria subglobosa aueh selbst antraf. 

Schon hieraus geht deutlich hervor, dab die Melanopsis (Lyrcaea) vin- 

dobonensis Fucus führenden Sedimente bei Oláhlapád als Hangendes der 

Planorbismergel auftreten. Da8 dies wirklich so ist, zeigt in dem grobBen Auf- 

sehluBe vOláns bei Oláhlapád (Fig. 8 u. 9). Im unteren Teile dieses Auf- 

W Puszta Olán (0) 

Fig. 26. Profil durch die Puszta und den AufschluB Olán bei Oláhlapád. 

a — sarmatiseher Ton; b — sarmatiseher Sand, Gerölle führender Sehotter und 

Konglomerát ; c — pannonischer Sand und Gerolle fübrender Schotter; d — panno- 
nischer Planorbissand und sandiger Mergel; / — pannonischer sandiger Ton mit 

Melanopsis (Lyrcea) vindobonensis; g — pannonischer Congeria banatica führen- 

der sandiger Mergel. 

sehluBes herrsehen in dem blüulichgrauen sandigen Tone neben Congerien 

Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana FéR. und M. (L.) vindobonensis FucHs vor. 

Im oberen Teile aber, in dem dünngeschichteten Sand und sandigen Mergel, 

besonders aber in den Zwischenlagen tritt Congeria banatica massenhaft aut. 

Der Horizont mit Congeria banatica ist also jünger als der durch Melanop- 

sis (Lyrcaea) Martiniana Fék. und M. (L.) vindobonensis FucHs charakteri- 

sierte Horizont.! 

Die ültere Literatur behauptet das Gegenteil, und dürfte die Frage erst 

durch noch eingehendere Untersuchungen geklürt werden. Es sind zwei 

Möglichkeiten denkbar. Entweder wechseln die Schichten mit Melanopsis und 

1 TI. LŐRENTHEY : Bericht über die Ergebnisse meiner im Auftrage des Sieben- 

bürgischen Museum-Vereins im Sommer 1891 unternommene geologische Exkur- 

sion. (Ungar.) tú 

A. KocH: Die Tertiárbildungen des Siebenbürgisehen Beckens. 

K. HEREPEY: Die geologisehen Verhültn. d. Komitats Alsó-Fehér. (Ungar.) 
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Congeria banatica ab, oder wurden die früheren Untersuchungen durch jene 
lange Rutschung (ala poduris) beeinfluBt, auf die Prof. J. LÖRENTHREY auf- 

merksam macht. 

Wenn man nun das über die sarmatisehen und pannonischen Bildun- 

gen gesagte zusammenfabt, so ergibt sich, daB die untere Partie der Auf- 

sehlüsse aus sarmatischem blüulichgrauen sandigen Ton besteht, hierauf eben- 

falls noch sarmatisehe, litorale Schotter und Konglomerate folgen. Über die- 

sen lagern in wechselnder Müchtigkeit pannonische Schotter und Sandbildun- 

gen. In diesen kommen nebst spürlichen und stark abgerollten mediterranen 

und sarmatisehen Formen charakteristiseh unterpannonische Congerien und 
Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana FéR. haufiger vor. 

An die Stelle dieser litoralen Bildungen treten nach oben zu dünn- 

geschichtete Mergel- und Sandschiehten, in welchen stellenweise u. a. Hydro- 
bien und Planorben zu finden sind. Erst auf diese folgt die sandige Ton- 

sehichtenfolge mit Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana FéR. und M. (L.) vindo- 

bonensis FucHs, welche wieder von dünngeschichtetem Sande und sandigem 
Mergel mit viel Congeria banatica bedeckt wird. 

Höher im 6 Terrain, also wahrscheinlich im Hangenden der vorigen 

tritt auf den Anhöhen Magulice (502 m) und Kote 591 bei Oláhrákos Sand 

als das letzte Glied der pannonischen Bildungen auf meinem Gebiete auf. 

Fossilien fanden sich hier bisher nicht. Übergangsbildungen zwischen der 

sarmatischen und pannonischen Stufe konnten nicht nachgewiesen werden, 

charakteristiscehe amüotisches Fossilien brachte ich nicht zutage. DaB sarma- 

tiscehe und pannonische Bildungen zusammen vorkommen, kann nicht als 

mabögebend betraechtet werden, da erstere in diesem Falle stets abgerollt, offen- 

bar eingeschwermnmt sind. Im den Tülern von Oláhlapád und Miriszló gibt es 

Übergangsschiehten zwischen der sarmatischen und pannonischen Stufe schon 

umsoweniger, als auch schon nach den bisher ermittelten, zu Ende der sar- 
matischen Stufe eine Erosionsperiode anzunehmen ist (Fig. 4). Genauer wird 

dies erst nach eingehenderen Untersuchungen ermittelt werden können. 

Auf die pleistozünen und holozánen Bildungen soll nur ganz kurz ein- 

gegangen werden. 

Zu Anfang des Pleistozáns hat der Marosflu8B bei Miriszló sein Bett, 

welches schon bis dahin auf etwa 200 m eingeschnitten war, in seiner gan- 

zen Breite um 40—50 m vertieft. Auch die in den Marosflu8 mündenden 

Büche hielten mit dem FluB Sehritt und schnitten ihre Betten bis zu dem 

wasserundurschlássigen sarmatischen und mediterranen Ton ein. Die jünge- 

ren, lockeren Sedimente verloren nun ihren Halt und rutsehten an den Tonen 

ab. Hierauf sind jene Gráben zurückzuführen, welche an der NE-Lehne der. 

Weingürten Pusztaszőlők und bei Chisetoare zu beobaehten sind und die in 

der zweiten Hülfte des Pleistozáns mit Flugstaub, LöB ausgefüllt worden sind. 

Dieser LöB ist mit seinen charakteristisehen Fossilien in den erwühnten 

Gráben auch heute in seiner ursprünglichen Beschaffenheit erhalten, wáhrend 

er von der Oberfláche durch die Erosion zum grölBten Teil abgetragen wurde. 

Zu Ende des Pleistozáns und zu Beginn des Holozüns beginnt der 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 98 
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Marosflub Hand in Hand mit der Verringerung seines (Gefülles Anschwem- 

mungsmaterial abzusetzen, und füllt sein tiefes Bett ebenso wie die ihm zu- 

flieBenden Büche neuerdings auf. Gegenwürtig (im Ouintár) schnéiden sich 

sowohl der MarosfluB, als auch der Bach von Lapád. neuerdings in die holo- 

zünen Bildungen ein, und der Bach von Lapád schlie8t dieselben bisweilen 

in4—5 m Michtigkeit auf. Das 10 m hohe Steilufer des MarosfluBes bei der 

Fig. 27. Der Graben Parau Barsa nüchst des letzten Wasserfalles. 

(r) — pannonischer Schotter mit Gerölle; x) pleistozaner Ton. 

Mündung des Baches von Miriszló besteht durchwegs aus holozünen Sedi- 

menten und unter dem FluBe lagert noch immer eine 2 m miüchtige holo- 

züne Schottersicht den pleistozünen Bildungen auf. 

Mit Betracht darauf, dab das Siebenbürgische Becken und demnach auch 

die Umgebung von Oláhlapád gegenwürtig ein Erosionsgebiet ist, trifft man 

hier rezente Bildungen kaum an. 

Budapest, den 1. Mai 1910. 

Ausgeführt im geologischen und palüontologischen Universitátsinstitut. 



KRISTALLOGRAPHISOHE EIGENSOHAFTEN UNGARISOHER PYRARGYRITE. 435 

KRISTALLOGRAPHISCHE EIGENSÜHAFTEN UNGARISCHER 
PYRARGYRITE. 

Von Dr. Z. v. ToBoRrFrr.! 

ki (Mit acht Figuren.) 

Ungarns Pyrargyrite wurden bisher in der mineralogischen Literatur nur 

nngenügend beschrieben. Obzwar ZresER,? Jownas,? Corra,t ACKNER? und HAuER 6 

in ihren Werken, welche die geognostiscehen Verhültnisse der Monarchie be- 

handeln, Pyrargyrite mit erwáhnen"und manche Vorkommen auch bei ZEPHA- 

ROVICH,7" M. TórHS und A. Kocn? beschrieben werden, beschrünkt sich die 

Bearbeitung derselben meist nur auf die Aufzáhlung der Begleitmineralien. 

Einige unserer Rotgültigerze wurden zwar auch schon eingehender untersucht, 

jedoch sind die Bigenschaften dieses Minerals von manch bedeutenden unga- 

rischen Fundorten unbearbeitet geblieben. Ich scehulde deshalb Herrn Professor 

Dr. ALEXANDER JosEF KRENNER meinen verbindlichsten Dank, daB er mir aus 

dem Material des Nationalmuseums geeignete Kristalle einiger Pyrargyrite 

gütigst zur Verfügung stellte, und mir auch zur Bearbeitung derselben im mi- 

neralogischen Institut der Universitát Gelegenheit gab. 

Die bearbeiteten Kristalle stammen teils aus den Bergwerken in der 

Umgebung von Selmecbánya, namentlich Nagybánya, Hodrusbánya (Hodritsch), 

Vihnye (Eisenbach) und Selmeczbánya (Schemnitz), andernteils aus dem sieben- 

bürgischen bergwerk Bojcza (Komitat Hunyad). In den folgenden sind die 

Pyrargiritkrystalle dieser Fundorte der Reihe nach beschrieben.i 

I. Nagybánya. 

Auf diesem Ort kommt das dunkle Rotgültigerz nach Zresegs Angaben 
mit Ouarz, Blende und Kupferkies begleitet vor; ZEpPHARoviIcH und TórH er- 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 16. Márz, 1910. 
2 Mineralogisches Handb. v. Ungarn, 1817. 

3 Ungarns Mineralreich. 1820. 

4 Die Erzlagerstátten Ungarns u. Siebenbürgens 1861. 

5 Mineralogie Siebenbürgens 1855. 
6 Geologische Übersicht d. Bergb. d. österr. Monarchie 1855. 

7 Mineralogisches Lexicon 1859. 

S Magyarország ásványai 1882. (Die Minerale Ungarns.) 

9 Erdély ásványainak kritikai átnézete. 1885. (Kritische Übersicht d. Minerale 

:Siebenbürgens.) 

28" 
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wüűhnen nach HATER ein solches, das mit Fahlerz und Ouarz, in Nestern gefun- 

den wird. Die von mir untersuchten Kristalle sind auf feinkörnig kristallini- 
sehen, drusigen Ouarz angewachsen, zwischen kleineren-gröberen : Bleiglanz- 
kristallen, die wieder mit einer Generation tüuBerst winziger, stellenweise 

dendritiseh geordneter Pyrargyritkörnehen bestrüut sind. Die Gestalt der 

Kristalle ist im allgemeinen kurz prismatiseh; sie sind etwa 2—3 mm lang 

und 1—2 mm dick. In durchfallendem Lichte sind sie tief dunkelrot, üubBer- 

lich metallisch glünzend, jedoch ohne Anlauffarben. Ihr Habitus ist gewöhnlich 
durch die guergestreiften Flüchen des Grundprisma a charakterisiert, welchen 

sich stets das gleichwertige Rhomboeder 7 anschlieBt, wobei die übrigen For- 

men nur eine untergeordnete Rolle spielen; an manchen Kristallen wird 

jedoch e durch eine ganze Reihe spitzer Skalenoeder verdrüngt, wodurch die 

flache Begrenzung der Süulen in ein aus zahlreichen Facetten bestehendes 
Gewölbe übergeht. Ob diese zweierlei extremen Formen zugleich zwei ver- 

sehiedene Typen darstellen, oder etwa durch zwischenliegende Kombinationen 
verbunden sind, konnte ich an dem zur Verfügung stehenden Material nicht 

entscheiden. An den gemessenen Kristallen wurden die folgenden 15 Formen 

nachgewiesen : 

BRAVAIS MILLER NAUMANN 

a 1120 101 090P2 

m 1010 211 coR 
x 92110 12951 09R11 

r 1011 100 R 

e 0112 110 —!/eR 

y.. 3251 302 R5 

v 2131 201 R 3 

w 3142 301 R2 

n 4153 401 R 57 

G" 7189 810 3/9 R 4/3 

t 5167 610 $/7 R 5/a 

p 4156 510 1/a R 5/s 
p 1123 210 1898P2 

TELT 324 —5 R 7/5 

a 2573 423 s Re 

Die ziemlich regelmüBig entwickelten sechsseitigen Süulchen sind von 

dem Prisma a umgrenzt, wührend m nur die Kanten desselben abzustumpfen 

pflegt. Die Flöchen des ersteren sind gut und glünzend entwickelt, aber auch 

mit jenen Streifungen versehen, welche die abwechselnd wiederkehrenden 
kleinen Flüchen von v und g erzeugen; treppenartige Knickungen, von den- 

selben Formen verursacht, sind ebenfalls nicht selten. Die Form (92110) 
habe ich nur in einem Falle als eine zerteilte, aber gut spiegelnde kleine 

Flüiche beobachtet, und zwar von m99"51" entfernt; da dieser Winkelwert vom 

berechneten 994942" nur 142 abweicht und ühnlieherweise auch am Pyrargyrit 

von Bojcza vorkommt, scheint es berechtigt, die Form 92110 als neu"zu be- 

trachten. Das Rhomboeder rist an der Kombination stets beteiligt; seine 

tán a szzán 



KRISTALLOGRAPHISCHE EIGENSCHAFTEN UNGARISOHER PYRARGYRITE, 437 

Flichen sind gewöhnlich groB, seltener nur schmale, abstumpfende Streifen. 

Daneben konnte an einem Kristall nach e 1912" resp. 197" entfernt ein vici- 

nales Flichenpaar beobachtet werden. 
Die unteren Flichen von r sind manchmal als kleine, aber sehr gute 

Facetten am aufgewachsenen Ende der hemimorphen Kristalle auch angedeu- 

tet. Das einzige negative Rhomboeder e ist ebenfalls eine dominierende Form, 

mit vollstündig glatten, oder in der Richtung der Kante er gestreiften, manch- 

mal sogar gebrochenen Flüchen. An jenem Kristall, wo die oben erwühnten 

Vicinalen des r entwickelt sind, ist e auch durch zwei breite, gut spiegelnde 

Flichen ersetzt; diese weichen von der normalen Position des e35—35", 

resp. 36—36" ab, würden also einem sehr flachen Skalenoeder mit 1910——1920" 

Kantenwinkel entsprechen. 
Die unteren e Flichen sind ebenfalls nachweisbar. Auch v und p sind 

konstante Formen. Letztere übertrifft an GröBe oft auch die Rhomboederflüchen, 

ist aber gewöhnlich nur mit v im Gleichgewicht entwickelt. Ihre Fláchen 

sind — wie dies meist der Fall ist — wellig, oder abgerundet und liefern 

undeutliche Reflexe; wenn aber die Zone er übrigens flüchenarm ist, so ist 

auch p augenscheinlieh vollkommen eben und gut messbar. Am aufgewachse- 

nen Kristallende gab p auch ziemlich deutliche Reflexe. 

Die Form v kann man in der Ouerstreifung der Prismen stets erkennen, 

sie ist aber auch mit gröBeren Flöchen anwesend. Im letzterem Falle liefert 

sie sehr genaue Messungsresultate. 

y ist an den Kristallen eine nicht sehr konstante Form. Breitere Flüchen 

derselben waren nur an einem Kristall (Fig. 28) entwickelt, meist erscheint 
sie nur in schmalen, abgerundeten Streifen unterhalb v, oder Streifungs- 

linien auf a. 
Von 4 sind am freien Ende eines Kristalls (Fig. 28) drei sehr gute 

Fláchen sichtbar, zwei davon sogar gröbBer, als r. Diese Form wurde durch 

Mrexes ! festgestellt; er fand sie an einem Kristall von Andreasberg, und einem 

anderen, unbekannter Herkunft, als schmale, kleine Fláche, deren gemessener 

und berechneter Winkelwert mit 27" differiert, wührend an meinem Pyrar- 

gyritexemplar diese Differenz nur 1" betrügt. 

n war an einem Individuum mit 5 Flöchen entwieckelt, und zwar etwas 

angegriffen, der Kante ar parallel gestreift; nur eine dieser Flöchen spiegelt 

scharf und klar. An demselben Kristall sind auch drei gestreifte Flüchen des é 

vorhanden, in Begleitung der schon angeführten Formen. 

G" und o sind auch durch Mregs, vom andreasberger Rotgültigerz be- 

schrieben worden. Ersteres ist nach seinen Angaben schmal und uneben, letz- 

teres klein, aber glünzend. An unserem Material waren beide zugleich, mit je 

einer kleinen, glánzenden Fláche entwickelt. Die zwei negativen Skalenoeder 

a und g gehören zu den besten Flüchen der Kristalle. a fand ich nur am 

freien Ende nebst -g, g hingegen auch am negativen Pol mit e, r und p, 

wobei es auch als Prismenstreifung stets anwesend ist. Die meisten Flöchen 

1 Beitrüge zur Kenntniss d. Pyrarg. u. Proustit. Zeitsehr. f. Kr. XV. 
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besitzt jener Kristall, den ich in Fig. 28 darstellte. Die Kombination besteht 
aus amtrelwagnéy, und erinnert uns an die bei Mregs beschriebenen andreas- 
berger Exemplare. 

Fig. 29. 

Im Fig. 29 ist die gewöhnlichste Form der Krystalle angegeben, und 
zwar idealisiert, da dieselben in Wirklichkeit sehr oft abgeplattet, ja sogar 

tafelig nach a entwickelt sind. Zur Bestimmung der Formen dienten die nach- 

stehenden Winkelwerte. 

Berechnet Gemessen Berechnet Gemessen 

mm 609— 602— ré 8936 8936 

aa 609— 609— rp 1096 9959 
am. 309— 300— 7 gp 1 222713 22011 
tm 99491/2" taj [/ re 35941 35943 

ay 15934 15928 rr 71092 71"26 

av 24054 24957 ee 429 5 429— 

ap — 34950 34"491/2 aa. 285924 289221/2 
an 39953 409 41/a ggd 14951 14555 

ar 54919 54920 yy 27940 

rG" 6929 — vv 74925 74921 

II. Hodrusbánya. 

An diesem Fundorte findet man das dunkle Rotgültigerz nach ZIPSERS 

Angaben derb und in Kristallen, auf zelligem und derbem Ouarz, mit Blei- 

glanz und eingesprengtem Kupferkies, oder auf drusigem, mit einer Braunspat- 

rinde überzogenen Ouarze von Sprödglanz, Hisen- und Kupferkies begleitet. 

Nach Jowsas erwühnt auch ZEpHARovricn, da8 sich in Hodrusbánya manchmal 

Kristalle von bedeutender GröBe vorfinden, auf und in- zerfressenem Ouarz, 

mit Braunspát, Eisen- und Kupferkies. Die hier beschriebenen Kristalle sind 

auf zelligen Ouarz gewachsen, und von Braunspat begleitet. Ihre Farbe ist 
dunkelrót ; die regelmáBig entwickelten Flichen der 155—2 mm dicken, kurzen 
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Süulchen können ohne Sehwierigkeiten bestimmt werden, obzwar manche der- 

selben bedeutende Spuren der Korrosion aufweisen. Nur eine Form ist so sehr 

angegriffen, da8B ihr Symbol — wenn auch nur annühernd — nicht bestimmt 
werden konnte. Die Krystallkombination dieses Fundortes besteht aus 12 For- 

men, und zwar : 

MILLER BRAVAIS NAUMANN 

a 1120 101 090P2 

m 1010 211 09 R 

B 2150 517 csf3 
r 1011 100 R 

e 0112 : 110 —4/a R 

y 3251 302 R5 
v 2131 201 R 3 

t 2134 310 14R3 
úg 53811 830 111 R4 

! aj 43710 730 1/1090 R7 

p 1123 210 33P2 

az 2573 423 — R"/s 

Zur Bestimmung der Kombination standen mir nur drei Kristalle zur 

Verfügung, welche zwei, von einander ziemlieh verschiedene Typen vertreten. 

Der eine Kristall (amóterv) ist in Fig. 30 idealisiert dargestellt. Die aus a, 

m und ő geformte kurze Süule ist nach oben durch t, dieses flache Skalenoeder 

begrenzt, wobei e nur eine einzige Polkante desselben, mit einer sehr schma- 

len, abgerundeten Flüöche abstumpft. AuBer diesen Formen wird die Kombi- 

nation nur durch die üuBerst kleinen v und r Flichen modifiziert. Die Prismen- 

fláchen sind stets glünzend und nur spürlich gerieft in der Richtung der 

Hauptaxe, wührend die von v und 

g verursachte gewöhnte Streifung nur 

auf einer Flüche einigermaBen erkenn- 

bar war. 

Fig. 30. 

ő ist mit einer einzigen, aber bedeutenden glünzenden Fláche vorhan: 

den. Die Form tist ein wenig gekörnt, stellenweise parallel der ee Kante 

gerieft. Die beiden anderen Kristalle sind unregelmáBig verwachsen und voll- 

kommen gleicher Gestalt. Das Prisma ist fast vollkommen durch die Skalenoeder 

und Rhomboeder verdrángt. Die Kombination ist amaeryvtpr"T". Die domi- 

nierende Form ist a und darunter ein anderes, steiles Skalenoeder; die Flü- 
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ehen des letzteren sind sehr rauh und deshalb unbestimmbar. Ihr stumpfer 

Polkantenwinkel nühert sich 1809 und die Neigung zur Hauptaxe ist so gering, 

dab die Flüchen sehr leicht mit Prismenflüchen verwechselt werden können. 

Die Flüchen des Prisma a sind stets glünzend, jedoch nur selten eben, zumeist 

treppenartig gebrochen durch die oscillatoriscehe Kombination mit v. m ist 

vollkommen glatt, ohne jedwede Streifung. Das Rhomboeder r íst ebenfalls 

glatt und glünzend, wührend manche der im allgemeinen fehlerlosen e Flüchen 
wellig erscheinen. Von den Skalenoedern sind y und v gewöhnlich klein, es 

war nur je eine Flüche dieser Formen in gröberem Mabe entwickelt, zugleich 

stark gestreift in der Richtung der Kante ry. tt und p stumpfen an dem einen 

Kristall die Kante er nur mit schmalen Flüchen ab, an dem anderen sind 

beide groB entwickelt und. glünzend. r" bildet an den Kristallen drei matte, 

resp. zwei kleine, aber glünzende Flüchen, als Abstumpfungen der ay Kanten. 

Mregs /"7-Form reiht sich auf einem Kristall nur mit einer, auf dem anderen 

mit drei matten Flüchen an r". Am vollkommensten ist das Skalenoeder a 
entwickelt, dessen gemessene Winkelwerte deshalb auch am genauesten mit 

der Berechnung übereinstimmen. 

Die Winkeltabelle dieser Kristalle ist folgende : 

Berechnet Gemessen Berechnet Gemessen 

mm —609— 602— 210 estben hee 19942" 

aa 602— 602. re 35041" 35944" 

am — 309— 309 rr váag 71919" 

a8 9954" 9955 ee 499 5 427 9" 

ay — 15934" 15921 aa 28924 28094 
av 94954" 94957" tt 39920" 39992! 

ar 54919" 54929" tt 19297" 19995" 

rt 15956" 15959" pp — 26955" 26951" 
ve 17934" 17934" ű 

Diese Tabelle enthált nur die Mittelwerte der besten Messungen; im 

allgemeinen weisen die Kantenwinkel — ausgenommen die der Prismen und 

des a — bedeutende UnregelmüBigkeiten auf. Der Polkantenwinkel des Grund- 

rhomboeder betrüágt z. B. 70934/— 71923. 

HI. Selmeczbánya. 

Die Antimonsilberblende dieses Fundorts wird schon durch BoRw er- 

wáhnt.! Spüter beschreibt ZrpsER die Rotgültigerze von Selmecbánya, unter wel- 

chen er nur ein edunkelrotess; aufzühlt, das in Ouarz dendritisceh vorkommt. 

Eingehender werden einige andere Varietüten beschrieben, welche jedoch als 

alichtes Rotgültigerze wahrscheinlich Proustite sind. 

A. Levy verfügte über mehrere Exemplare von Selmecbánya, weshalb er 

in seinem Werke? schon drei Kristalltypen von hier beschreibt. Beim ersten 

1 Briefe über min. Gegenst. 1774. p. 218. 7 
2 Deseription dune coll. d. Minéraux. Londres 1837. 



KRISTALLOGRAPHISOHE EIGENSOHAFTEN UNGARISCHER PYRARGYRITE., 441 

Typus sind edie oberen Enden des Grundrhomboeder abgestumpfts.! Die 
Hauptformen der netten Krystalle sind pb"d" (— 1011, 0112, 1120) sie sind leb- 

haft metallisch grau, und kommen mit blüuliehem Schwerspat und Braunspat 
in einer eisenhaltigen, kieseligen Gangmasse vor. Am Ende der Kristalle des 

zweiten Typus sitzt ein flaches Rhomboeder; die Formen sind b", d!, d: 

(0112, 1120, 4371). Diese Kristalle sind ebenfalls metallisch grau, mit einander 

verwachsen und werden von amorphem und kristallisiertem Eisenkreis begleitet. 

Einen dieser Kristalle bildet Levvx auch in seinem Atlas (Taf. XLVIII, Fig. 7) 
ab. Die undeutlichen, kleinen, klar roten Kristüllehen der dritten Form sind 
auf Schwerspat mit Eisenkies entwickelt. 

Nach ZEpPHARoviIcÓH kommt hier das dunkle Rotgültigerz auch in Kristal- 

len vor, und zwar auf Hornstein oder Ouarz, mit eingesprengtem EBisenkies, 

Kupferkies, Blende und Bleiglanz. Manchmal wird es auch auf Schwerspat 
gefunden. 

Die Daten von Jowsas, Corra und Levx übernimmt M. Tóry, mit der 

Bemerkung, daB sich in der Sammlung der Bergakademie zu Selmeczbánya auf 

Kalkspat gewachsener und derber Pyrargyrit dieses Fundortes befindet. 
Die von mir bearbeiteten Kristalle sind von feinkörnigem Bleiglanz, 

Blende und Eisenkies begleitet. 

Ihre Farbe ist in durchfallendem Lichte lebhaft cochenillerot. Obzwar an 

ihnen die Spur einer Korrosion kaum bemerkbar ist und ihre Flichen gröBten- 

teils eben und lebhaft glünzend sind, herrseht an ihnen eine derartige Un- 

regelmübBigkeit, daB wegen der Schwankungen der Winkelwerte manchmal 

sogar die Identifizierung der Grundformen fraglich wird. Wie ich übrigens 

bemerkte, schwankt der Grundrhomboederwinkel dieses Pyrargyrits zwischen 

7192——719"20", ist aber stets geringer als der im allgemeinen angenommene, 

719227. Áhnliche Beobachtungen konnten auch an den Kristallen von Vihnye 

gemacht werden, Svorauf ich im Folgenden noch zurückkehre. Auffallend, jedoeh 

nicht ungewöhnt ist an diesem Pyrargyrite die groBe Neigung der Zone er 

zur Bildung vicinaler Fláchen. Neben den typischen Grundformen, oder anstatt 

derselben kommen auch sehr gut entwickelte, breite Flüchen vor, die aber zu 

unwahrscheinlichen Symbolen führen. Diese Vicinalfláchen besehrünken sich 

besonders auf die Náhe des p. 

Die bestimmten Formen dieses Pyrargyrits sind folgende: 

BRAvAIS MILLER NAUMANN 

a 1120 101 c09P2 
m 1010 211 09R 

y 1011 100 09R3 

e 0112 110 —T1/a R 
p 1123 210 19 P2 
t 2134 310 14 R 3 
v 2131 201 R3 

val ká § 17 45 hó VELE: JA 5) 17.0-AT R 11/3 

1 a— — les arétes supérieures du rhomboide primitif sont émarginéess. 
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Die Kristalle sind also nicht sehr flüchenreich. 
Auf den a Prismenfláchen ist die spürliche Streifung auffallend, welche 

oft günzlich fehlt. Anstatt dessen sind die Flüchen mehr-weniger gekörnt. 

m habe ich stets vollkommen eben gefunden, selbst wenn a stark uneben ist. 

Ebenfalls spiegelglatt oder nur stellenweise gekörnt sind die r Rhomboeder- 
fláchen; unter diesen fand 

war, und diese Streifung 

Gegend des p. 

sich nur eine, welche der Kante er parallel gestreift 

beschrünkt sich auch nur auf die unmittelbare 

Das Rhomboeder e erscheint gewöhnlich nur in schmalen, abstumpfen- 
den, nicht selten aber auch in gröbBeren Flüchen. Die Riefung ist an diesen 

Fig. 32. 

schon deutlicher sichtbar. Auf einem Kristall sind 
anstatt e zwei groBe, glünzende Vicinalfláchen vor- 

handen, welche von der normalen Situation des 

e 49" resp. 1944" entfernt sind. Die Form p ist, ob 

kleiner oder gröBer, stets vollkommen spiegelglán- 

zend. Dasselbe gilt von den seltener auftretenden t 

Flüchen. Ein sehr konstanter Begleiter des p ist 

eine Form, deren ausgezeichnete, breite Flüchen 

man in der Rhomboederzone öfters beobachten 

kann und deren Winkelwerte nur geringen Schwan- 

kungen unterworfen sind. Von a ist diese Form 

im Mittel 78912" entfernt, was noch am genau- 

esten einem Symbol 9112031  entspricht, mit 
78913"20" berechneter Neigung zu a. 

v können wir als kleine glünzende Flichen und selten als Streifung auf 

a beobachten, Die Anwesenheit des I" wurde durch einen einzigen Reflex an- 

gedeutet. Die gemessenen Kantenwinkel dieses Pyrargyrites sind aus folgender 

Tabelle ersichtlich : 

Berechnet Beobachtet 

mm — 609— 600— 

aa 602— 602— 

am  309—- 309— 

al" 16936" 16932" 

av 24954" 924950" 

ar 54919" 54938" 

et 19946" 19937" 

er 35941" Bizti hd 

rr False 7/1141) 

ee 429 b 429— 

tt" 39920" 995 8 

pp 96955" 26950" 

IV. Vihnye. 

Der Pyrargyrit dieses Fundortes wird ebenso wie der aus Hodrusbánya 

auf zelligem (Ouarz nebst Braunspat gefunden. Nach ZEPHARovIcH sind hier 
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ehemals schöne süulen- und nadelförmige Kristalle vorgekommen, in und auf 

kleinzelligem oder hernsteinartigem Ouarz, seltener in derbem Feldspat. Die 

kaum durchscheinenden Kristalle sind sehr dunkelrot, üuBerlich metallisch- 

dunkel bleigrau, manchmal mit irisierenden Anlauffarben. Ihre Flüchen deuten 

auf Umstünde, welche der Kristallisation störend im Wege standen, da sie 

ohne Spuren der Korrosion doch abgerundet, unregelmübBig gebrochen, oder 

wellig entwickelt sind. Diese UnregelmüBigkeiten fallen besonders auf den 

Prismenflüchen ins Auge und können einerseits mehrfachen Zwillingsbildun- 
gen zugemutet. werden, was auch die deutlicher entwickelten, gröberen Zwillinge 

bestütigen.§ Die zu Gruppen verwachsenen Kristalle sind nümlich alle zu 
Zwillingen geordnet und die isolierten, einfachen Individuen scheinen auch nur 

von solchen abgebrochen zu sein. Die erwühnte UnregelmüBigkeit der Flüchen 

stellte den Messungen nicht geringe Schwierigkeiten in den Weg, noch stören- 

der war die Erscheinung, da8B die Grundformen an verschiedenen Kristallen 

sehr verschiedene Kantenwinkel aufweisen, selbst an solchen Exemplaren, die 

übrigens gut spiegeln und genaue Messungen erlaubten. 

Es sei nur erwühnt, daB z. B. an einem derartigen Kristall die drei 

Flichen des Rhomboeders rr — 695926", 69935", 69924" geneigt waren, an einem 

anderen, sehr kleinen, aber guten Kristall hingegen 70952", 70953" und 70951" 

betrügt. Im allgemeinen fand ich diesen Rhomboederwinkel — gleich wie bei 

dem Vorkommen von Selmeczbánya — stets kleiner als 71922". Hine etwaige 

Beimischung der isomorphen Proustitsubstanz kann diese Erscheinung kaum 

erklüren, da doch der betreffende Winkel dieses Minerals nicht kleiner, sondern 

gröBer ist wie der des Pyrargyrites. 

Da" einerseits die Zahl der gemessenen Kristalle zu gering würe und 

anderseits die Beschaffenheit der Flüchen bei den Messungen Fehler verur- 

sachen können, finde ich es nicht begründet, die genannte Bigenschaft wenn 

auch nur für diesen Fundort, als allgemein giltig zu betrachten; deshalb be- 

nützte ich die gewöhnten Grundwerte und führte die Bestimmung der Formen 

an solchen Kristallen, welche sich dieser am meisten annüáherten. Die Formen 

der Kombination sind folgende : 

BRAVAIS MILLER NAUMANN 

a 1120 101 09P2 

m 1010 201 09 R 

$ 1011 100 R 

e 0112 110 —1aR 

Pp 1123 210 383 P2 

t 2134 310 1/ R 3 

g 1671 324 Ia as[3 

Die Hauptform ist auch hier a, wáhrend m nur vereinzelt auftrat. Die 

Flöchen der ersteren sind fabgerundet, mit eckigen Erhöhungen belegt, in 

denen man die Prismenflüchen kleiner, verborgener Zwillingskristalle erkennen 

kann. Diese Form behült selten ihre normale, eine zur Hauptaxe parallele 

Lage bei; die Fláchen sind zumeist nach oben zur Hauptaxe geneigt, so dab 
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der Winkel eines Flüchenpaares anstatt 1809 nur 177955/—177958" betrügt. 
Die Rhomboederflüchen sind glatt, aber nur selten auch eben, p und t sind 

entweder abwechselnd, oder nebeneinander als stark gestreifte, wellige Flüchen 
vorhanden. Das Skalenoeder g wurde am unteren Ende der Kristalle und als 

Streifang des Prisma nachgewiecsen. 

Bine einheitliehe Angabe der Messungsresultate ist infolge der obener- 

wühnten UnregelmübBigkeiten fast unmöglich. Wenn 71922" als Winkel des 

Grundrhomboeders betraechtet wird, führen die beobachteten Winkelwerte zu 

ungewohnten Symbolen. 80 wird z. B. t zu eV(731013), und anstatt p müBte 

man auch eine andere Form annehmen. Wenn wir aber den genannten Win- 

kel den Beobachtungen gemüBb für etwa 70? betrachten, führen die Messungen 

genau zu t und p. Dies erhellt schon aus dem Vergleieh folgender Daten : 

1 ül 
Berechnet Berechnet Beobachtet 

rr 71098 709 69224— 70953" 

et 19946 9193 81910! 

ep 13928 1398" 1395" 

Wie ersichtlich, ruft dieser Unterschied des Rhomboederwinkels an den- 

selben Kristallen auch die regelmüBige Ánderung der Werte anderer Formen 

herbei und die Abweichungen folgen 

nicht aus Beobachtungsfehlern, son- 

dern hüngen mit inneren Eigen- 

schaften der Kristalle zusammen. 

Zwillinge. Bei den Zwil- 
lingsgebilden dieses Pyrargyrits ist 

die Normale von f(1014) Zwillings- 

axe; durch eine Wendung um diese 

kommt das eine Individuum in eine 

solche Position, dab ein Fláchen- 

paar seines Prisma mit einem des 

anderen Individuums zusammenfüllt 

und auch zwei der e Rhomboeder- 

Aüchen beinahe parallel werden. Das 

gleichzeitige Spiegeln dieser Formen 

deutet also schon die Zwillingsstellung an, noch mehr wird aber dieselbe von 

den gemessenen Winkeln bestütigt, wie z. B. 

rr — 59921"20"" ber. 581/22 ca. gemess, 
rr — 36925! a 36940" a 

or 

Da gleichzeitig auch zwei oder drei Flüchen des f als Zwillingsebene 

fungieren, sind an einem Kristall oft mehrere anderein Zwillingsstellung ange- 

wachsen; diese könmen ihrerseits von neuem verzwillingt sein, wodurch oft 
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komplizierte Gebilde entstehen.1 Die angeführten Erhöhungen der Prismen- 
fláchen sind ebenfalls solehe reduzierte Zwillingskristalle. 

Einen Zwilling dieser Kristalle stellt mit den fypischen Formen die 

Fig. 33 dar. 

V. Bojcza. 

Dicser Fundort ist in HAvERs, Corras und AcxgkwERs angeführten Werken 

erwühnt; Levy bespricht die cunregelmüBigen Kristalles unter den unbestimm- 

baren Formen. Nach seinen Angaben sind dieselben bleigrau, auf den Brüchen 

tiefrot und kommen mit wenig Ouarz und brauner Blende in dem Josephi- 

sehacht bei Bojcza vor. 

Nach ZeEpPHaAxovicH wird hier die Antimonsilberblende in Kristallen, derb, 

eingesprengt und angeflogen, mit Blende, Galenit und Stephanit, hüufig mit 
Braunspatkristallen  überzogen, auf schmutziggrauem, zertrümmertem, mit 

Braunspat und Ton gemengtem Ouarz gefunden. 

M. Tórn übernimmt diese Daten; A. KocH erwühnt in Cadstáati ein- 

gesprengte, von Pyrit und Sphalerit begleitete winzige Pyrargyritkörnehen 

und Kristüllehen, die dem Costuragang bei Bojcza entstammen. 

Der hier beschriebene einzige Kristall war von Ouarz und Braunspat 

begleitet. Seine Farbe ist ziemlich hell, lebhaft rot. Von seinen Flüichen sind 

besonders die Prismen glünzend, die anderen hingegen mehr-weniger angegrif- 

fen. Der Habitus erinnert an die einfacheren Exemplare von Nagybánya, hier 

beteiligen sich aber an der Kombination auch einige Formen, die auBerhalb 

der gestreiften, flüchenreichen er Zone liegen und an diesem Mineral seltener 

vorkommen. Am Kristall waren folgende 13 Formen nachweisbar : 

BRAVAIS MILLER NAUMANN 

a 1120 101 c09P2 

m 1010 211 coR 
A 92110 129231 oo R11 

r " 1011 100 R 

u 1014 211 1/§ R 

e 0112 110 —1aR 

s 0221 AA —9R 

t 2134 310 174R3 

Et 53811 830 21114 

v 2131 201 R 3 

04 741110 813 179 R 11/z 

(63 11.4.15:10 1213 7/10 R 15/7 

g 1671 324 —5 R7/5 

Die Prismenfláchen sind nebst der gewohnten Streifung von g auch in 

der Richtung der Hauptaxe gerieft. Die Begrünzung dieser Streifen, sowie 

einige treppenartige Erhöhungen der Prismenflüchen liefern genügend deutliche 

! Die Kristalle liegen stets auf derselben Seite der Zwillingsebene; der ent- 

gegengesetzte Fall wurde nicht beobachtet. 
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Reflexe, die von a20910", 8919" und 499" entfernt sind, Bine schmale, ab- 

stumpfende Flüche ergab ebenfalls 20710, was auf die Form 92110 deutet. 
Da dieselbe auch an den Kristallen von Nagy- 
bánya auftrat, kann sie als sichergestellte, neue 

Form gelten. 

Der Winkelwert von 8919" führt zu 5380; 
da dieser nur einmal beobachtete Reflex von der 

Flüchenstreifung  herrührt, ist diese Form noch 
fraglich. 

Desgleichen ist auch 97150, die dem Werte 
499" entsprechende Form unsicher, obzwar die Be- 

obachtung mit dem berechneten 494740" gut über- 
einstimmt. 

Die kleinen Flöchen des r sind stark ange- 

griffen und sehr matt. Auch u, das nur am einer ee 

Kante als schmale Abstumpfung erscheint, ist derart uneben, dab seine An- 

nahme nur durch den Schnitt der Zonen ee und se begründet ist. 

Fig. 34. 

JSZÉKSIS S 
MG 
Ke 

áá 
sm 

Sümtliche Flüchen des negativen Rhomboeders sind mehrfach gebrochen 

gerieft, aber doch gut messbar, Mit einer gut entwickelten, glatten, wenn auch 

kleinen Flüche erscheint an einer Ecke s. 

Die Skalenoeder t und r" sind gleichwertige Formen des Kristalls, - Beide 
sind glatt oder ein wenig gestreift. 
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Das positive Skalenoeder v war als Streifung der Prismenflüchen und 
auBerdem mit 4 sehr glünzenden, kleinen Flüchen entwickelt. 

Charakteristiscehe Formen dieses Kristalls sind die beiden negativen 

Skalenoeder Y und C. Y wurde zuerst von Sxrna festgestellt! und spüter von 
Gxorn? und Mrers? gefunden. Nach Mregs sind seine Flöchen der Form 
V(12.5.17.10) parallel gestreift, wogegen sie an dem Krystall von Bojcza voll- 

kommen glatt sind. 

C liegt in der Zone Yr, zwischen diesen beiden Formen; die Flüchen 

desselben sind spiegelglünzend, manchmal bedeutend gro8. MreRs, der diese 

Form bestimmte, beschreibt sie als unebene, kleine Flüche vom andreasberger 

Pyrargyrit. 

Die Winkeltabelle dieser Antimonsilberblende ist : 

Berechnet Gemessen Berechnet Gemessen 

aa 609— 59958" eu 219 91/a! 919"67E 

mm —609— 609— es 36945" 36947! 

ma — 309— 29058" tt 39920" 39930" 

mr 99491/92" 9950" tt 36910" 36219" 

av 24954" 24950" Ty CSAT19 349— 

ar 54919" 549 6! mY 50992 502 4" 

rt 15956" 16913" mY 359191/2/ 35919" 

he 17934" ÚSSZA rY 209371/2! 2196 

re 35041" 35947" (0193 2391/a! 239 4! 

au 77040" 771/a ca 7G 13942" 13936" 

Die Krystallkombination des Rotgültigerzes von Bojcza ist in Fig. 34 

dargestellt. 

Die beiliegende stereographische Projection (Fig. 35) führt sümtllehe 

typischen Formen der bearbeiteten Krystalle an. 

GEOLOGISOHE EXKURSION IN DIR UMGEBUNG VON NÓGRÁD 

UND SZOKOLYAHUTA AM 26. MAI 1910, 

(Mit der Figur 36.) 

Die Ungarische (Geologische Gesellsehaft veranstaltete am 26. Mai nach 

Nógrád und Szokolyahuta unter der Führung des Herrn Prüsidenten Dr. F. 

SCHAFARZIK eine geologische Exkursion, an der zahlreiche Mitglieder teilnahmen, 

1 Onadro delle forme cristall. ecc. Accad. Torino. 1856. 

2 Miner. Samml. Strassburg. 1878. 

81. e. 
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u, zw. Prüsident Dr. FR. SCHAFARZIK, 0. ö. Professor an der techmischen Hoch- 

sehule, Dr. K. v. PaPr, Sektionsgeolog, erster Sekretüűr, ferner Dr. L. v. Lóczy, 

Direktor der kel. ung. Geologischen Reichsanstalt, J. v. PALkovirs, Feldmarschall- 

liosutenant a. D., P. Trerrz, Chefgeolog, Dr. I. v. LőRENTHEY, Universitüts- 

professor, Dr. N. Kocn und Dr. G. SrgömrL, Assistenten, J. KaLMmáR, Maler, 

und die kel. Geologen R. BALLENEGGER und Z. SOHRÉTER. 

Die Strecke von Vác bis zur Gemeinde Nógrád wurde mit der jüngst 

eröffneten Vác-Ipolyságer Bahn zurückgelegt, welche N-lieh von Verőce durch 

das cLeso-Tal führt, wobei die Strecke Andesittuffe, Brekzien und Konglomerate 

durchschneidet. In der Nühe der Gemeinde Berkenye gelangt die Strecke 

dann auf zerrissene untermediterrane Plateaus. Hier hatten wir Gelegenheit 

Fig. 36. Der Schlobberg von Nógrád. 

uns von der scholligen Struktur des aus Sandstein, Konglomeraten und Ton 

aufeebauten niedrigen Plateaus zu überzeugen. Dieses Gebiet wird von NW—SE 

und SW—VNE-liceh ziehenden jüngeren Bruchlinien zerstückelt, B-lich und 

S-Ilich davon ragen auch noch einige hüngen gebliebene Schollen des alten 

Grundgebirges empor. (Nagyszál, Schollen von Csővár und Romhány.) Die 

Bruchlinie wird teils durch das Wassernetz angedeutet, da letzteres nach 

derselben ausgebildet ist: die Büche flieben meist im Zick-Zack lüngs der 

einzelnen Bruchlinien. Bine Bruchlinie NNE—SSW-licher Richtung zieht 

sich von Tolmács gegen Nógrád, lüngs welcher mehrere Dazit- und Andesit- 

kuppen gibt, u. zw. die Berge: Somlyó, Várhegy bei Nógrád, Kalváriahegy, 

Vártahegy, Vasbányahegy. Das Material des Várhegy — eines ein maleri- 

schen abgestumpften Kegels (Fig. 36) und des Kalváriahegy wurde auch 

gründlicher untersucht. Ersteres ist grauer oder rötlicher Dazit, in welchem 
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in kleineren Mengen auch Biotit und selten Amphibol als farbige Gemeng- 

teile auftreten. An der W- und SW-Seite der Bergkuppe konnte die fluidale 

Struktur der Dazitbünke gut beobachtet werden. Die bankige Schichtung und 

die damit parallele fluidale Struktur sind unter 40—609 der Mitte der Berg- 

masse zu gerichtet, was nach der Erklürung der Herren L. v. Lóczy und 

Fk. SCHAFARZIK als ein Teil der einst ausgeströmten Lavenmassen zu betrachten 

ist, welcher in der der Eruption folgenden Zeit in den AusfluBkanal zurück- 

flob. Am SW-lichen FuBe des Dazitgebirges befindet sich ein Steinbruch, wo 

die der Mitte der Bergmasse zu gerichtete fluidale Struktur des Dazit gleich- 

ffalls nachweisbar ist. Hin Teil des Dazites findet sich hier gleichfalls sehr 

zerklüftet, brekzienartig ausgebildet, dies ist nach v. Lóczy dadurch zu er- 

klüren, da8 die spüter ausgeflossenen Lavaströme einzelne Bruchstücke der 

früher entströmten und bereits erhürteten Lava mit sich rissen und um- 

schlossen ; ausgeworfenes Material oder Reibungsbrekzie kann also nicht in Frage 

kommen. Der Dazit führte aus der Tiefe grünlichgraue und brüunliche unter- 

mediterrane Tonstücke mit sich empor, welch letztere jetzt als Hinschlüsse 

auftreten. Die Bergmasse des Dazit endet nach W (im Steinbruche) in einer 
vollstándig vertikalen Wand, welcher ein löBartiges Material angelagert ist. 

Darin ist ziemlieh reichlich dem Várhegy entstammendes Dazitmaterial (klei- 

nere-gröbere Trümmer) enthalten, aus deren, dem Gefülle entsprechend ge- 

schichteter Lagerung auf eine verwerfungsartige Abrutschung dieser Bildung 

gefolgert werden kann. Das pleistozüne Alter dieser Bildung bestimmen di- 

darin spürlich gefundenen Fossilien: Exemplare von Pupa (Pupilla) musco- 

rum L. Am §-FuBe des Steinbruches ist bereits typischer LöB zu sehen, 

welcher Exemplare Helix (Fructicicola) hispida L. enthült. Die Masse des 

E-liceh vom Várhegy befindliehen Kalváriahegy ist verwitterter Biotitandesit, 

worin spürlich Granatkörner und hie und da Ouarz zu finden sind. Nach W an 

dem nach Szokolya führenden Wege fanden sich in dem die Oberfláche bedek- 

kenden Boden ziemlich hüufig kleinere-gröbere Ouarzitschotterstücke, infolge 
der Deflation mit sceharfen Kanten. Dieselben entstammen den tiefer ge- 

lagerten untermediterranen Schichten und die Kanten wurden durch Einwir- 

kung des Windes nach der Erklárung des Herrn Dr. F. ScHAFARZIK im Pleistozün, 

in einer der Bildung des LöBes entsprechenden Zeit hervorgebracht, zu wel- 

cher Zeit dieses (Gebiet eine Wüste war. Noch mehr W-lich tritt am Wege 

aus den höherliegenden, jedoch noch nicht gut aufgesehlossenen mediterranen 

Schichten ausgewaschener Schotter auf, welchen das herabstürzende Wasser 

der zeitweise vorkommenden Regengüsse abtrügt und neben dem Wege ab- 

lagert. Hier treten neben dem vorherrschenden Ouarzitschotter untergeordnet 

graphitischer Ouarzitschiefer, Granit, permisecher Ouarzit und abgewetzte, 

verkieselte Holzstücke auf. Höher, innerhalb der Waldesgrenze führte unser 
Weg zwischen den am meisten emporragenden Andesit- und Dazittuffbergen 

über ein ziemlich breites Plateau, wo unten gleichfalls untermediterrane 

Schichten anstehen, obgleich jedoch an der Oberflüche durch Podsolboden 

bedeckt werden. In diesem, am Tage liegenden Boden liegen ebenfalls ver- 

streut zahlreiche kleinere, gröBere, zum Teile scharfkantige Ouarzitschotter- 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 29 
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stücke umher. Will man die Herkunft des hier und auch anderswo im 

Mittelgebirge in so groben Mengen auftretenden mediterranen Onarzitschotters 

auffinden, so inub vor allem hervorgehoben werden, da$ derselbe aus der 
hauptsáchlich aus mesozoisehen Kalksteinen und Dolomit aufgebauten Masse des 

heutigen Mittelgebirges nicht abgeleitet werden kann. Es mu6 unbedingt die 

einstige Existenz eines alten, zum Teile SE-lieh vom heutigen Mittelgebirge 

jenseits der Donau und am Alföld (wie auch vielleicht in der Gegend des 

heutigen  Börzsönyer Gebirges und davon NW-lich) bestandenen stark ge- 

falteten, aus kristallinischen Schiefern und Granit bestande- 
nen Grundgebirges angénommen werden, welches vor der mediterranen 

Zeit zerbarst und in Begleitung heftiger vulkanischer Eruptionen versank. 

BloB von diesem alten Grundgebirge kann der oligozüne Sandstein des Hárs- 
hegy und die oft müchtigen, die Nühe des Ufers verratenden Ouarzitsehotter 

der mediterranen Stufe abgeleitet werden. Nach Westen zu hatten wir bei 

Szokolyahuta Gelegenheit den granatführenden Biotitsandstein des 

Gránátos-Berges zu besichtigen, durch Verwitterung desselben werden zahl- 

reiche schöne Granatenkristalle (Deltoidikositetraöder) frei. Darüber liegt 

Nyirok-Boden. Die Seiten des von Szokolyhuta herab gegen Verőcze ziehen- 

den Tales bestehen aus Biotitamphibolandesit, in welchem in neuerer 

Zeit auch ein Steinbruch eröffnet wurde. Südlich wird der Andesit- und Dazit- 

tuff in der Umgebung der Gemeinde Szokolya von Leithakalkstein überlagert. 

Ein sehr interessanter Abschnitt der Exkursion war endlich die Besich- 

tigang der Diatomeenschichten des Punc-Grabens. Diese enthalten nach 

den Untersuchungen von J. PawxrocsEk! überwiegend Schalen der Bacillarien- 

art Surirella striatula E. 

Dieses Vorkommen kannte Herr Prüásident Dr. SCHAFARZIK bereits vor 

36 Jahren. In neuerer Zeit beschüftigte sich Dr. H. v. Böőcgn damit.? Die 

ungeführ horizontal lagernden, stellenweise etwas gefalteten, graulichen, oft 

sogar ganz weiBen, feinblütterig-schiefrigen Diatomeenschieferschichten sind 

im Punc-Graben und in dessen Nebengrüben in einer Müchtigkeit von 2—3— 

6 m aufgeschlossen. Diese Diatomaceenschiefer treten mit graulichen, tonigen 

Sand- und Mergelschichten vergesellschaftet auf, welche ebenfalls im SüBwasser 

entstanden sind. Ihr Alter kann, da sie den Andesittuff überlagera und zum Teil 

sogar mit Tuffschichten abwechseln, mit Recht als obermediterran betrachtet 

werden, dasselbe nimmt auch H. v. BőcgH an. Über den Diatomaceenschichten 

ist stellenweise Nyirok, teils ein löbBartiger, bráunlicher Ton gelagert. Letzterer 

umsehlie8t auch solche dünne Sehichten, welche auf eine versumpfte Ober- 

fláche hinweisen, ferner solche, die vorherrschend aus den Bruchstücken der 

unterlagernden mediterranen Schichten bestehen. In diesen Schichten fanden 

1 J. PANTOCSEK. Beitrüge zur Kenntniss der foss. Bacillariden Ungarns. II. 

Nagytapolcsány, 1889. 

2 H. v. BöckH. Nagymaros környékének földtani viszonyai. (Die geologischen 

Verhültnisse von Nagymaros.) Mitt. a. d. Jahrbuch der kgl. ungar. Geologischen 

Reichsanstalt. Bd. XIII. H. 1. 1899. 
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sich Exemplare von Succineu (Imcena) oblonga DRap. Bei der Charakterisie- 

rung der Schichten, besonders bei Erklárung der Entstehungsweise wichen 

die Ansichten der zugegen gewesenen Geologen von einander ab. 

Von der durch reichliche Resultate begleiteten Exkursion kehrte die 

ganze Gesellschaft Abends um 7h 35m von Verőcze nach Budapest zurück. Es 
muB hervorgehoben werden, dab der Erfolg der Exkursion dadurch wesentlich 

gehoben wurde, daB die Mitglieder der Gesellschaft je von Herrn Dr. SCHAFARZIK 

verfabtes und vervielfültigtes Tagebuch erhielten, welehes auch mit einer 

Karte und mit Profilen versehen war und auch die ausführliche Beschreibung 

sümtlicher am Wege bemerkbaren geologisehen Objekte enthielt. 

Dr. ZOLTÁN SCHRÉTER. 

MITTEILUNGEN A. D. FACESITZUNGEN DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISUHEN GESELLSÚCHAPFT. 

— 4. Mai 1910. 

1. TH. KoRmos berichtete über seine Grabungen bei Polgárdi, welche einen 

reichen pliozünen Knochenfund ergaben. Die Höhlungen des paláozoisehen 

kristallinisehen Kalkes am Szárhegy bei Polgárdi im Kom. Fejér werden mehrfach 

durch einen geschichteten grünlichgrauen und rostbraunen Ton ausgefüllt, in wel- 

chem Prof. L. v. Lóczy im Winter 1909 Spuren von Knochenresten entdeckte. 

Nachdem der Besitzer der Kalksteinbrüche am Szárhegy die Nachgrabungen mit 

gröbter Bereitwilligkeit gestattete, entsendete die Direktion der kgl. ungar. Geolo- 

gischen Reichsanstalt den Vortragenden mit der Weisung, am Szárhegy Grabungen 

vorzunehmen. 

Verf. verbrachte im April d. J. 10 Tage in Polgárdi und legt nun als Ergeb- 

nis seiner Grabungen eine überaus reiche Wirbeltierfauna vor, welche jener von 

Baltavár vollkommen ühnlich ist. 

Der Knochenfand von Polgárdi besteht aussehlieBlich aus pliozánen Tier- 

resten vom Pikermi-Typus, deren Bearbeitung lüngere Zeit und vergleichende Stu- 

dien im Auslande beansprucht. Am 6 hüufigsten kommen in dem reichen Material 

Hipparion-, Gazellen- und Antilopenreste vor, ziemlich hüufig sind jedoch auch 

Knochen und Zühne von Rhinoceros, Tragoceras und Sus. Seltener sind: Dinothe- 

rium, Mastodon, Cervus (Axis) Lóczyi Pont, Camelopardalis (?), Machairodus und 

mehrere, nicht nüher bestimmte Gattungen. Vollstündig neu sind für Ungarn: 

Tetítherium, Hystrix, Myolagiez, Vespertiliavus und noch zahlreiche kleine Nager und 

Insektivoren, welche durch prüchtig erhaltene Skeletteile vertreten sind. AuBer 

den Süáugetieren kommen in der Fauna auch einige Vogelknochen, dann Fragmente 

von Schlangen- und Eidechsenknochen, sowie kleine Fischreste vor. Nach den bis- 

herigen Untersuchungen dürfte die Fauna aus mehr als 30 Wirbeltierarten bestehen. 

I. LŐRENTHEY drückt seine Freude darüber aus, daB sich Cervus (Axis) Lóczyi, 

welche Art zuerst von ihm, u. z. unter dem Namen Cervus n. sp. angeführt wurde, 

in Ungarn als so verbreitet erweist. Die Vermutung KoRmos, wonach die Knochen- 

29 
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brekzie von Beremend allenfalls pliozűn ist, teilt er vollkommen. Er fand bei Bere- 

mend Höhlungen, in welehen sich Rhinocerosspuren zeigten, was auf Pliozün deutet. 

L. v. Lóczv suchte Baltavár hüűufig auf und möchte es fast bezweifeln, dab die 

dortigen Schichten nocb pannonisch sind ; jedenfalls gehören sie aber tiefstens zum 

obersten Pannonischen, da sie doch eine terrestrische Bildung vorstellen. Bei Baltavár 

kommt unter der knochenführenden Schicht ein lockerer Sand vor, welcher sich 

auch bei Polgárdi findet; aus diesen ging früher einmal Cervus (Asíxr) Lóczyi n. ep. 
hervor. Was die Entstehung der Knochenablagerung bei Polgárdi betrifit, so glaubt 

er, da8 diese gro8e Menge von Knochen durch Raubtiere, durch den Machairodus 

zusammengesehleppt wnrde, denn die Knochen haben hier den Charakter von 

Anhüufungen, wührend sie z. B. bei Pikermi in ausgebreiteten Schichten liegen. 

TH. KoRMos kann die Ansicht v. Lóczvs nicht teilen; das Gestein, welches 

die Knochen führt, ist vórzüglieh geschichtet und es gibt unter den Resten wenig 

solche des Machairodus. Nach ihm flüchteten sich die Tiere vor dem Vordringen 

der pannonischen Gewüsser auf diesen höher gelegenen Punkt, wo sie zu Grunde 

gingen. 

I. LŐRENTHEY bemerkt, da8B sich in der Umgebung von Budapest Spuren 

von" ühnlichen Wirbeltieren im Congeria rhomboidea-Horizonte, also ebenfalls im 

obersten Pannonischen fanden. 

2. Sr. GAÁL berichtet unter dem Titel Die Tertiárbildungen am rech- 

ten Ufer des Ipolyflu8es zwischen Ipolyság und Balassagyarmat 

über die Ergebnisse seiner Untersuchungen, welche er mit Unterstützung des Szabó- 

Preises von 1908 durchführte. Über das Alter des am rechten Ipolyufer aufgeschlos- 

senen grauen Sandsteines bemerkt er, da8B derselbe auf Grund der bei Kelenye 

gesammelten Fauna als obermediterran betrachtet werden muB. Dies widerspricht 

freilich den früheren Beobachtungen, nach welchen dieser Sand das Liegende der 

ersten Eruption des Osztroski und demnach untermediterran ist. 

Die eine der beiden erwühnten Eruptionen erfolgte weiter im N und 

gelangte von den Produkten nur feinere Asche hierher. Die zweite — welche un- 

zweifelhaft obermediterran ist — erreicht mit ihrer Brekzie fast das Ipolyufer. Die 

Wirkung dieser zweiten Eruption gibt sich in der Faltung und Verworfenheit des 

Liegenden kund. 

In den sandigen Schichten, welehe nach der zweiten Eruption zum Absatz 

gelangten, findet sich ein dünnes Lignitflöz, welehes sich stellenweise linsenförmig 

ausbaucht. Die eine Linse wurde bei Közép-Palojta sogar bereits abgebaut. Im all- 

gemeinen verspricht die Lignitbildung jedoch keinen ergiebigen Bergbau. 

— 1. Juni 1910. 

1. B. Maukgirz spricht über einige gesteinsbildende Minerale aus 

Ungarn und behandelt folgende Mineralien : 1. Oligoklas, 2. Elüolith, 3. Amphibol, 

4. Mikroklin, sümtliche aus dem Elüolithsyenit von Ditró. Dann 5. einen Albit aus 

den Eisenbergwerken von Sajóháza, 6. einen Granat aus dem Andesit von Szokolya- 

huta, 7. Olivin, 8. Augit, 9. Oligoklas aus dem Basalt von Medves. Verf. bespricht 

die chemischen und optischen Eigenschaften dieser Minerale, die sich durchwegs 

in der Sammlung der kgl. ungar. technischen Hochschule in Budapest befinden. 

FR. SCHAFARZIK bemerkt, daB auBer den OlivineinschlüBen des Basaltes von 

Salgótarján, von demselben Fundorte auch freie Olivinkristalle aus dem Basalttuffe 

bekannt sind. 
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2. E. HuwEK berichtet über den Hümatit und Epidot von Nadap, an denen 

er zahlreiche Formen feststellte. Diese beiden Vortrüge werden im nüchsten Hefte 

des Földtani Közlöny im vollen Wortlaut erscheinen. 

3. L. v. Lóozv berichtet über die diesjührigen Aufnahmen der kgl. 

ungar. Geologisehen Reichsanstalt und besonders über die neue 

Sektion für Kroatien und Fiume. Vortragender legte folgende Daten vor: 

Der gröbBte Teil unserer Geologen befindet sich bereits im Gelünde. Seit dem vori- 

gen Jahr setzt sich die Reichsanstalt zum Ziel, die geologiscehen Karten der bereits 

aufgenommenen Gebiete, deren Erlüuterungen in rascherem Nacheinander heraus- 

zugeben, um hierauf die Monographien einheitlicher Gebiete folgen lassen zu kön- 

nen. Im Interesse dieses Zieles wurde die Reambulation der Gebirge zwischen 

dem Siebenbürgisehen Becken und dem Alföld besehlossen, was sich als umso 

nötiger erwies, als von den Geologen, die dort gewirkt haben, K. Appa, J. v. BöckH, 

J. Pernő, G. PRgirmics verstorben sind und die Verwertung ihres iitterarischen 

Nachlasses den zurückgebliebenen Genossen zufiel. Von den Agrogeologen arbeiten 

P. TReirz. E. Timkó und R. BALLENEGGER im E-lichen Teile des Alföld, in den 

Ebenen, die sich an das Gebirge anlehnen. G. v. LÁszLó aber studiert die Torflager 

des Siebenbürgischen Beckens. Im Bihargebirge im weiteren Sinne arbeiten unter 

der Leitung TH. v. SZoNTAGHs M. v. PáLrv, K. v. PAPpP und P. ROZLOZSNIK, denen 

sich auch die zugeteilten kgl. Bergingenieure V. LÁZÁR und D. PaNTó anschlossen. 

Ebenhier wird auch Vortragender zusammenfassende und reambulierende Exkur-: 

sionen unternehmen. Im Gebirge an der unteren Donau und im Komitat Krassó- 

Szörény arbeiten L. RorH v. TELEGD, J. HaLavÁáTs, A. LIFFA und Z. SCHRÉTER, 

ferner als externer Mitarbeiter FR. SCHAFARZIK. Auch v. Lóczy wird das Gebiet 

besuchen, um die geologische Geschichte der Engpüsse an der unteren Donau unter 

Mitwirkung der serbischen Geologen zu beleuchten. Weiter weg von dem solcherart 

zentralisierten Gebiete arbeitet von den ülteren Mitgliedern blo8 TH. Posewirz in 

den NE-Karpathen und H. HoRusIrTzKY in den am linken Donaufer gelegenen Teile 

des kleinen ungarischen Alföld. Es wurde für nötig gefunden, die geologisehen 

Aufnahmen auch auf ein bisher nicht in betracht gezogenes Gebiet auszudehnen, 

nümlich auf Kroatien und Slavonien. Es ist eine Pflicht unserer Reichsanstalt, auch 

die Nebenlünder, die zu unserem Budget ebenfalls beitrágen, an den detaillierten 

Aufnahmen teilhaftig werden zu lassen. Im Einvernehmen mit der kroatischen 

Landesregierung und der kroatisch-slavonischen geologischen Kommission, die 

durch die Verausgabung der geologischen Übersichtskarte schon tüchtiges geleistet 

hat, wurde an der Seeküste eine neue Sektion organisiert, deren Mitglieder 0. KapIé, 

TH. KoRmos und V. VoGL sich bereits seit Mitte Mai an der Küste befinden. Es 

kommt ihnen die schöne Aufgabe zu, die geologischen Verhültnisse des Gebietes 

zwischen der istrischen Grenze und Dalmatien eingehend zu studieren. Als externer 

Mitarbeiter wird sich der Sektion F. KocH, Kustos am National-Museum in Zagreb 

anschlieBen. In diesem Jahre soll die Seeküste von Fiume—Buccari—Cirkvenica-— 

Novi bis zu der langen Flyschzone, d. i. also die unterste Stufe des Karstes fertig- 

gestellt werden. Diese Aufnahmen schlieBen sich jenen von L. WAAGEN an, der 

nach Fertigstellung der Inseln im Ouarnero nun in Istrien an der Grenze gegen 

Fiume und Kroatien arbeitet. Die kroatischen Detailaufnahmen bezwecken das ein- 

gehende Studium der Dinariden innerhalb unserer Grenzen. Auf diesem Gebiete 

führten G. STACHE und seine Genossen vor einem halben Jahrhundert wunderschöne 

(Untersuchungen durch. Seine Arbeit über die aGebirgsspalte von Buccaris 

Jahrb. 1864, Bd. 14) mu6B als klassisch bezeichnet werden. Unseren Geologen im 
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Karst stehen nicht nur geognostische, sondern auch tektonische, hydrographische, 

biologische Aufgaben bevor. Von externen Mitarbeitern nehmen an den diesjührigen 
Aufnahmen auBer den bereits erwühnten nocb teil: ST. v. VITÁLIS, der das Borsoder 

Bükkgebirge reambulieren wird, dann E. Noszky, der im Mátragebirge arbeiten 
soll, B. M. Vapász, der das Gebirge im Komitate Baranya zu reambulieren hat. 

$§r. v. GAÁL sehlieBliceh wird sich in das Mezőség in Siebenbürgen begeben. Von 

den auslündischen Mitarbeitern sind zu erwühnen H. TAEGER, der seit Anfang 

April im gro8en Bakony arbeitet, ferner J. AHLBURG, der im September die alten, 

verlassenen Erzbergwerke Oberungarns studieren wird. 

Hieraut bespricht Vortragender den geologischen Bau des kroatischen Lito- 

rale und führt das Gesagte in interessanten Bildern vor Augen. 

FR. SOHAFARZIK begrübt Vortragenden aus dem AnlaB, da8 es ihm gelungen 

ist die geologisehen Detailaufnahmen auch auf Kroatien-Slavonien auszudehnen. 

Es wurde dies bereits von J. v. BöckH angestrebt, jedoch ohne Erfolg. FR. ScHA- 
FARZIK besuchte das in Rede stehende Gebiet auch selbst öfters und waren deshalb 

die vom Vortragenden vorgelegten Daten über die Umgebung von Fiume auch für 

Vorsitzenden von grofem Interesse. Die eigenartige tektonische Talbildung wird 

wohl mit dem Grazer Becken in Verbindung zu bringen sein. An dem sich ver- 

engenden Züge am FuBe der Planina im Vinodol-Tale stellte FR. SCHAFARZIK 
"Schuppenverwerfungen fest und legt die Lagerung der Kreide- und Eozünkalke 

sowie der eozünen Mergel .in einem ausführlichen Profil durch das Vinodoltal in 

der Gegend des Berges Obla vor. 1 

L. v. Lóczy bemerkt, da8 er die Bildungen des Vinodoltales eher auf Berg- 

stürze als auf Verwerfungen zurückzuführen geneigt ist. Im übrigen beobachtete 

jedoch Vortragender das Profil FR. SCHAFARZIK s auch selbst an mehreren Punkten. 

4. L. v. Lóczv sprach sodann über die Paláogeographie und Tektonik 

des Balatongebirges und setzte dadurch seine Vortrüge vom 2. und 16. Márz 

fort. Er führte folgendes aus: j 
eLetzthin behandelte ich die Gesteine des Untergrundes im Balatongebirge 

bis zum Hauptdolomit. Mit diesem sehlie8t die Schiehtenfolge im Balatongebirge 

ab, wáhrend das höher gelegene Gelünde im eingentlichen Bakonybirge aus nori- 

schem Hauptdolomit, oberen Mesozoikum sowie Palüogen aufgebaut ist. 

FRxgcH versuchte den norischen Hauptdolomit in Horizonte zu gliedern, u. z. 

nach den Leitfossilien 1. Megalodus "Hörnesi, M. trigueter dolomiticus; 2. Dícero- 

cardium eupalliatum, Megalodus Damesi, Laczkói, GUMBEL; 3. Megalodus Böcklu, 

M. trigueter acuminatus, worauf dann der Dachsteinkalk mit den Zonen : 4. Mega- 

lodus Mojsvári, M. ampezzanus; 5. Dicericardium Jani, Curioni und Ragazzoni; 

6. Dicerocardium mediofasciatum, Lycodus hungaricus folgt. Bei uns keilen sich 

zwischen den Dolomit und den Dachsteinkalk auch noch die Kössener Schichten 

als besonderer Horizont ein. Von Rezi über die Umgebung von Keszthely, Szőcz, 

Öcs, Nagyvázsony und Szentgál scheint sich ein zusammenhüngender Zug des 

Avicula contorta- und Cardita austriaca-Horizontes auf dem wenig gangbaren Ge- 

biete dahinzuziehen. Die von Prof. FR. SCHAFARZIK 1882 am Fehérkő im Pilisgebirge 

entdeckte Lumachella ist ein Ebenbild der Kössener Schichten von Szőcz. Jura- 

und Kreidebildungen gibt es im Balatongebirge kaum; solche kommen blo8 im 

Csingertale und bei Sümeg vor. M. E. Vapász beschrieb die Jurabildungen der 

Umgebung von Urkút und Városlöd. Kreide und Jura harrt noch der Bearbeitung, 

sie dürften mit dem groBen Bakony zugleich an die Reihe kommen. Eine Beach- 

tung verdienen ferner noch die spürlichen Eozünsedimente, sowie die neogene 
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Decke, dann die Basalte. Die Beschreibung derselben kann im Rahmen der Palüo- 

geographie des Gebietes erfolgen. Wie, in welchen physikalisch-geologiscehen Medien 
sind unsere Sechichten entstanden? Diese Frage kann im Lichte der heutigen 

physikalischen Verhiültnisse der Erde behandelt werden. Bine Festlandbildung ist 
der permische Sandstcin. Strandnahe Flachseebildungen sind die Werfener Schich- 

ten, wie dies die Ripple marks und Kriechspuren von Würmern beweisen. Die 

mittlere Trias ist das Sediment eines strandnahen, tieferen, jedoch hüufig sehwan- 

kenden Meeres. Koralligene Bildungen sind die Dolomite und vornehmlieh der 

Hauptdolomit. Klastische Bildungen fehlen aus der ganzen Serie. Auch Jura und 

Kreide sind solche strandnahe reine marine Ablagerungen mit dicken Muscheln. 

Den faziellen Charakter der Fauna bestimmen mehr die südalpinen Trias- und 

Kreidesedimente, mit zwichengelagerten nordalpinen Horizonten im Muschelkalk 

in der karnischen Stufe und auch im Lias. Im Bakony wurde ein Abwechseln von 

süd- und nordalpinen Triashorizonten nachgewiesen. Von Transgressionen kann 

von der unteren Trias bis zu den Oberkreidemeeren im Bakony keine Rede sein, 

Sümtliche Ablagerungen erscheinen durch rhytmische, eustatiscae Schwankungen 

des Wasserspiegels charakterisiert. Klastische Litoral- oder Sublitoralsedimente fehlen 

und die gesteinsbildenden Organismen lassen die mehrere 100 m michtige Schich- 

tenfolge vom Muschelkalk bis zum Hauptdolomit einander faziell ühnlich erschei- 

nen. Nur die spürlich auftretenden Cephalopodenlinseu weichen einigermabBen von 

der allgemeinen Fazies ab, welche im übrigen nur Strandunterschiede aufweist. 

Wichtig sind die in sümtlicehen Horizonten auftretenden Dolomitzwisechenlagerungen 

mit ihrem stellvertretenden Charakter. Der Strand der mesozoischen Meere des Bakony 

befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach im SE gegen das ungarische Becken zu, 

wo das Grundgebirge aus Phylliten, Graniten und permischen Schichten besteht. 

Obzwar die Schichten durch ihre groBe Michtigkeit die alpinen Águivalente nach- 

ahmen, so verweisen sie doch in ihrem allgemeinen Typus auf die mittel- und süd- 

europüischen Litoralbildungen. 

Die Eozünablagerungen stellen die erste Transgression dar, die mit einer 

starken Abrasion einherging. Eine zweite Transgression entfüllt in die Mediterran- 

periode, eine dritte auf das Neogen. GroBe Festlandbildungen sind vom Anfang und 

Ende der Mediterranperiode bekannt. Am Ende des Mediterran dürfíte an Stelle des 

Balaton noch ein Hocbgebirge gestanden sein. Von den Steillehnen dieses mit 

Magnolienwüldern bestandenen Hochgebirges haben die Wildbüche das grobe palio- 

zoische Gerölle weit gegen NW und W herabgetragen. Das brackische Meer der 

pannonischen í(pontischen) Stufe erlangte ebenfalls mit eustatischen Schwankungen 

ein hohes Niveau, doch drang es bereits von NE vor. Im Eozüán und in der pan- 

nonischen (pontischen) Periode herrschten bereits den heutigeu ühnliche Luftströ- 

mungen vor, mit vorwiegend NNW-licher Windrichtung. 

Die Struktur des Balatongebirges weicht von jener der Alpen vollstündig ab. 

Es ist ein echtes Schollengebirge mit NE—SW-liehen Lüngsbrüchen, welche bis 

zum Kreidezeitalter entstanden, ferner mit 5E—-NW und N—S-lichen Ouerbrüchen, 

welche in verschiedenen Zeiten, vom Perm bis zum Neogen sümtliche Bildungen 

betrafen und wahrscheinlich auch heute noch fortdauern. Ringsum wird der 

ganze Bakony von abgesunkenen Schollen umgeben und die einzelnen Schollen, 

die im Balatongebirge im Allgemeinen gegen NW geneigt sind, erscheinen in der 

Horizontale mit ihrem ursprünglichen Streichen sechuppenförmig verworfen. Stecken- 

gebliebene, guerstehende Schollen, Wölbungen, dem Stíreichen nach eingetretene 

Faltungen, abgesunkene Grabenverwerfungen, Verschiebungen mit horizontalen 

Schichtenüberschiebungen gibt es auf dem Gebiete hüufig. Basalt- und Basalt- 
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tufferaptionen finden sich in der Umgebung des Balatonsees. Dieselben begannen 

mit dem Verschwinden des pannonischen (pontischen) Meeres, die Produkte fielen 
auf Festland, denn Gerölle, geschichteter Tuff findet sich nirgends. Das Ende der 

vulkanischen Periode wird durch Geysereruptionen und die Ablagerung von groben 

Mengen von Sprudelkalk bezeichnet. Dann folgt die Wüstenperiode, spüter die LőB- 

ablagerung. Nach dem Einbruch des Balatonsees im Pleistozán wird der LöB durch 

LöBsand abgelöst, dessen Entstehung bis in die Gegepwart hinübergreift. 



MTETEELÜNGEN , 

AUS DEN SITZUNGEN DER HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION 

DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAEFT. 

Sitzung vom 7. Mai. Vorsitzender RITTER KARL von SIEGMETH, Refe- 

rent Dr. OTTOKAR Kapré. 
Der Referent erstattete Bericht über die seitens einiger Mitglieder der 

Höhlenforschungs-Kommission unter Führung des Vizeprüses Dr, KáRL JORDÁN 

unternommene Exkursion in die Szépvölgyer Seholtzhöhle im Budaer 

Gebirge. 
Aus dem Referate ist zu entnehmen, da8 diese Höhle von bedeutender 

Ausdehnung und in geologischer und touristiseher Beziehung sehr interes- 

sant ist; für Ausgrabungen bietet sie jedoch keine Gelegenheit. 

Diese Höhle ist in mehreren Abschnitten sehr schwer und nur mit 

Hilfe von Seilen und Leitern gangbar. Die geplante Vermessung kann dem- 

nach nicht mit dem Grubentheodoliten, sondern nur mit der Boussole vor- 

genommen werden. 

Ferner wurde über die vom Práses und Referenten unternommene Ex- 

kursion in die Aggteleker Höhle Bericht erstattet, wonach die Grabun- 

gen hier ein sehr günstiges Resultat versprechen. 

Es wurde besehlossen, Anfangs September mit den sistematischen Aus- 

grabungen in dem cCsontházs (Beinkammer) benannten Seitenarme der 

Höhle zu beginnen. AuBer dem Prüásidenten und dem Referenten wird seitens 

des ungarischen Nationalmuseums Herr Kustos Dr. MáRrowx als Archeologe an 

den Ausgrabungen te-lnehmen. Die Section cOstkarpathens; des ungarischen 

Karpathenvereines hat sich beret erklürt, 100 Arbeitstaglöhne wührend der 

Auserabungen zu bezahlen, wührend setens der archeologisehen Abteilung 

des Nationalmuseums eine Unterstützüung von 500 Kronnen in Aussicht ge- 

stellt wurde. 

Die Vermessung der Szépvölgyer Sceholtzhöhle und Ausgrabungen in 

der Aggteleker Höhle bilden demnach das Arbeitsprogramm der Kommission 

für das Jahr 1910. 

Wáihrend des Aufenthaltes in Aggtelek werden auch die umliegenden 

Höhlen, wie die Domiczaer Höhle, Rüuberhöhle, Sziliczer Eishöhle, Egerszeger 

Höhle und das práhistorische Fundgebiet der Umgebung des Vecsembükk- 

baches bei Komjáti besucht werden. 

Nach Erledigung mehrerer administrativer Gegenstünde und Aufnahme 

neuer Mitglieder hielt das ordentliche Mitglied Herr FRgasz V. Pávax einen 

Vortrag über die Luciahöhle im Aranyostale. 





A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
tisztviselőt 

az 1910—1912. évi időközben. 

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSOHAFT 

Elnök (Prásident) : SCHAFARZIK FERENC dr. m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 

műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 

lev. tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja. 

Másodelnök (Vizeprásident): IGrór SzowxracH Tamás dr., királyi tanácsos és 

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója. 

Első titkár (I. Sekretár) : Papp KÁRorY dr. m. kir. osztálygeológus. 
Másodtitkár (II. Sekretár): VocL Vikrogk dr. m. kir. II. oszt. geológus. 

Pénztáros (Kassier) : AscHER Awxrar műegyetemi guegstor. 
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A. választmány tagjai (AusschuBmitglieder) 

I. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok : 

(an Budapest wohnhafte Ehvenmitgtlieder.) 

. SEMSEI SEMSEY ANDOR dr. a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi 

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója. 

PUSZTASZENTGYÖRGYI és TETÉTLENI DARÁNYI IGwsÁc dr. v. b. t. t., nyug. 

m. kir. földmívelésügyi miniszter és országgyűlési képviselő. 

. SÁRVÁRI és FELSÖVIDÉKI gróf SZÉCHENYI BÉLA, v. b. t. t., főrendiházi tag, 

m. kir. koronaőr. 

4. KocH AwrTaL dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára, 

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja 

II. Választott tagok. 

(Gewühlte Mitglieder.) 

. FRANZENAU ÁGosrows dr., nemzeti múzeumi igazgatóőr, a M. T. Akadémia 

lev. tagja. 

HoRusirzgxY HENRIK, m. kir. osztálygeológus. 

. Inosvav Lasos dr., m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, ország- 

gyűlési képviselő és a kir. Természettudományi Társulat főtitkára. 

KALECSINSZKY SÁNxpoR dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja. 

. KRENNER J. SÁánpok dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár 

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia r. tagja. 



6. Lóczi Lóczy LaJsos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani 
Intézet igazgatója, a M. T. Akadémia r. tagja. 

7. LŐRENTHEY IMRE dr., egyetemi ny. rk. tarár, a M. T. Akad. lev. tagja. 

8. Maukirz BÉLA dr., tud.-egyetemi magántanár. 

9. Párry Món dr., m. kir. főgeológus. 

0. Telegdi Rorm Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a III. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TgErrz PÉTER m. kir. főgeológus. 

12. Zimányi KÁRonY dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

Szerkesztői üzenetek. 

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó $-án tartott 

ülésén kimondotta, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 
vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja. 

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány- 

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kivánságaikat munkájuk benyuj- 

tásakor velem közölni sziveskedjenek. 

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kivánságára készíttessek. 

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 

boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 

régi határozatai érvényesek. 

Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona, 

ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű fordítást 50, s a német 

nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés 

határozata értelmébon a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két 
íven fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdíjából 

fedezendő. É 

Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz- 

iratot, mint a fordítást pontos kelettel lássa el. 

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 

tiszta ív papirosra, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szives- 

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely; ez annyival 

is inkább ajánlatos, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer- 

kezeti javítást el nem fogadok. 

Kelt Budapesten, 1910 junius hó 10 én. 

h Papp Károly dr. 
elsétitkár. 



Földtani Közlöny XI. kötet. I. tábla. 

A kissármási gázkút, 

az oldalszelepből kiáramló kékszínű gázzal. 

La source de méthane 4 Kissármás, avec le gaz échappant par la soupape latérale. 

A gázkút elzárásakor, 1910 június hó 27-én, az uton kitört földi gázok. 

Eruptions de gaz sur la route, le 27 juin 1910, lors de la fermeture de la source. 





Földtani Közlöny XII. kötet. II. tábla. 

A. kissármássi Bolygórét helyszínrajza, a  gázkút elzárásakor, 

1910 június 27-én kitört földi gázok feltüntetésével. 

Esguisse topographigue du Bolygórét 4 Kissármás, lors de la fermeture de la source, 

avec la représentation des éruptions de gaz, le 27 juin 1910. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XL, KÖTET, 1910, JÚLIUS—AUGUSZTUS, 7—8, FÜZET, 

AZ AGROGBOLÓGIA FELADATAI. 

Irta: TRgrrrz PéÉrER m. kir. főgeológus." 

(A III. és IV. táblával és két ábrával.) 

Az agrogeológiát, annak ügykörét és feladatait óhajtom e helyütt 

megismertetni, a miként az évek hosszú során folytatott tanulmányaim- 

ból előttem kialakult. Az agrogeológia lényege és feladatai iránt sokáig 

kételyben voltam. Ezt a kételyemet nem oszlatta el 1892. évi tanul- 

mányutam sem, a mikor az agrogeológiai felvételeket elsajátítandó, Német- 

országban hosszabb időt töltöttem. Németországban ugyanis az agro- 

geológiai felvételek neve alatt ösmeretes munkában csak részletesebb 

geológiát, és a felsőbb rétegek petrografiai jelzését találtam. A német- 

országi humid klima alatt már a föld petrografiai vizsgálatából is lehet 

praktikus következtetéseket vonni, bár ezek a vizsgálatok még itt sem 

elégíthették ki a kivánalmakat. A humid klima alatt, így Európa északi 

részében, Északamerika keleti államaiban, a petrografiai elemzésből is 

lehet teljes értékű adatokat nyernünk és birálatot tehetünk a talaj ter- 

mékenységéről. De hazánk aszályos vidékein, az árid regiókban, a hol 

úgy a legkötöttebb réti agyag, a hires rbánáti fekete földv, mint a laza 

barna homok, amelyben 8099 homok van, egyforma termékenységű, itt a 

petrografiai elemzés, mint, talajértékelő eljárás, felmondta a szolgálatot. 

Ugyanígy járt HingaRp E. W. Kaliforniában; hasonló eredményre jutot- 

tak a szakemberek Romániában és Dél-Oroszországban. De különösen 

élesen szembetünő hazánkban a petrografiai különbség hatástalan volta 

a szőlőmívelésben, minthogy a szőlő a bánáti fekete földben és a tipu- 

sos futóhomokban egyenlő termést hoz! 

Ezek a tapasztalatok meggyőztek arról, hogy eddigi felvételeink, 

melyek tisztán petrografiai jelzéssel ellátott geológiai munkák voltak, 

nem jó irányban haladnak, s arra indítottak, hogy keressem a talaj- 

vizsgálatnak azt a módját, melylyel agrogeológiai felvételeink a sik 

vidékeknek és dombságoknak függőben lévő geológiai kérdését megoldják 

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 április hó 13-án tartott 

szakülésén. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 30 
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és emellett — vagyis inkább ezzel együtt — a gyakorlat számára is 

hasznos útmutatást szolgáltatnak. : 

Minthogy úgy vélem, hogy — hála dr. SEMsSExY ANDOR Ő Méltó- 

sága áldozatkészségének, amelylyel legutóbbi tanulmányaimat úgy a ter- 

mészetben, valamint a laboratoriumban lehetővé tette — a követendő 

utat tisztán látom magam előtt, kötelességemnek tartom ezt a tudós 

társaságnak jelen beszámolóm keretében előterjeszteni. 

Mielőtt az agrogeológia feladatainak tárgyalásába fognék, legyen 

szabad újra elmondanom azt, hogy miképpen fejlődött ki az agro- 

geológia az első és alaptudományból, az orogeológiából. Továbbá, hogy 

az agrogeológia kérdéseit és megoldandó feladatait kijelölhessem, szük- 

ségesnek tartom a hegyi geológia munkakörét is felemlíteni." 

Az orogeologia feladata megvizsgálni a föld szilárd kérgének szer- 

kezetét és azokat az erőket, melyek a föld e részének kialakításában 

közreműködtek. Továbbá azokat a folyamatokat, melyeket a szilárd kéreg 

minden egyes rétege átszenvedett, míg mai állapotát elérte. A termé- 
szetben három földalakító erő működik; nevezetesen a tűz, a víz, a 

szél, vagyis a vulkáni, a neptuni és az colikus erő. E három erő hatá- 

sának köszönik létüket a föld szilárd kérgét alkotó kőzetek. 

A vulkáni erő hatása folytán létrejött földkéregnek tanulmányo- 

zása megkivánja, hogy a kőzet anyagának vizsgálatán kívül, még azt a 

természeti erőt és annak különféle nyilvánulásait is megfigyeljük, mely 

a különböző vulkáni kőzet-tipust teremti. A külső helyszíni vizsgálat 
felöleli a vulkáni működés fázisait, a kihányt anyagok elhelyezkedését 

és sorrendjét. Továbbá a vizsgálat keretébe tartoznak még az összes 

vulkáni tünemények is, mert ezeknek hatása mindig nyomot hagy a 

kőzeten, de sokszor teljesen el is változtatja. 

A természeti erő működésének ismerete nélkül, annak hatása nem 

magyarázható. A felvételi munka második része a kint megfigyelt kőze- 

teknek ásványtani és chemiai vizsgálata. Manap ezeket a vizsgálatokat 

többnyire maga végezi a térképet készítő geológus. A földkéreg neptuni 

eredetű részének vizsgálata még több segédtudományt követel. A felvevő 

geológusnak meg kell vizsgálnia a rétegek sorrendjét és anyagát. Tanul- 

mány tárgyává téve a lerakodásokban talált szerves maradványokat, ipar- 

kodik az egyes rétegek korát megállapítani. E tanulmányokat a paleo- 

zológia és paleobotanika felhasználásával végezheti el, mely tudomány- 

szakokban is jártassággal kell bírnia, hogy munkája sikeres lehessen. 

Az meolikue rétegek és kőzetek alakulásának tanulmányozása fizi- 

kai és kémiai ismereteket igényel. Ezek a legujabb irányú vizsgálatok. 

E kérdések rendkívül komplikált és emellett új voltuk okai annak, hogy 

ebben a tudományszakban még oly kevés kérdés van megoldva. Az 

molikus rétegek kialakulási folyamatainak tanulmányozása sok olyan 
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előismereteket kiván, mely az eddig felsorolt szaktudományokban nincs 

benne. Legnagyobb részét tapasztalás utján kell és lehet elsajátítani, 

Ilyen módon természetes, hogy az etolikus rétegek kialakulási folyama- 

tait nem ösmerjük s tanulmányozásuk éppen csak hogy megkezdődött. 

Végül a geológusnak sok esetben az ásványok kiválásának körülmé- 

nyeivel és a kiválást szülő okok tanulmányozásával is kell foglalkoznia, 
hogy e tanulmányok és megfigyelésekből a gyakorlat, nevezetesen a 

bányászat számára hasznos útmutatásokkal szolgálhasson. Összefoglalva 

az elmondottakat, láthatjuk, hogy az orogeológiai felvételek sikeres foly- 

tatása igen sok tudományszakban való jártasságot követel nevezetesen, 

szükséges, hogy a geológus a mineralógia, a petrológiai, kémia, a paleo- 

zológia és paleo-botanika körében tájékozódva legyen, a geológiát és 

paleo-geografiát nem említve, mert hisz ezek az alaptudományok. 

Lássuk már most mi marad az agrogeológia számára, midőn mind- 

eme felsorolt kérdések, melyek a föld szilárd kérgének szerkezetét tár- 

gyalják. már a hegyi geológia körébe esnek és az alatt a hosszú idő 

alatt, mióta e tudományt művelik, nagy vonásokban már meg is oldották. 

Az agrogeológia munkakörét és a megfejtendő kérdéseket már 

maga a szaktudomány elnevezése is jelzi. Agros a föld legfelső — tehát 

a levegő behatásának megnyitott — részét jelzi. A levegő hatása meg- 

indítja a vegetációt, melynek maradványai a felszínen és a földben 

elbomlanak, azaz humifikálódnak. Az agro jelző tehát a földkéreg felső, 

növényi maradványokkal kevert részét jelzi. A geológia név a ki- 

fejlődés történelmi folyamatának tanulmányozását jelöli meg. Azokat a 

körülményeket, amelyek között — és azokat a folyamatokat, amelyek- 

nek hatása alatt — egy kőzetből humuszos föld, azaz talaj válik. De 

a kialakulás folyamatainak kutatása már feltételezi azon alsó szintek 

anyagának vizsgálatát is, melyek ma már növényi részeket nem tartal- 

maznak. Szükséges ez a vizsgálat pedig azért, mert egyrészt a mai felső 

réteg lerakodása előtt ez volt a szerves anyagokkal kevert felső szint; 

másrészt ez az alsó egykori humuszos szint, a fölé rakodó anyag elvál- 

tozására, talajjá való kifejlődésére, minden körülmények között erős 

hatással van. Hogy milyen mélységig terjedjen ki a vizsgálat, azt a 

hely körülményei jelölik meg. A poroszok által megállapított normálét, 

a két méter mélységet egységes alapnak nem fogadhatjuk el, mert: a 

hegyes vidékeken az anyakőzet fölött ; legtöbbször alig 1—1!/2 méter föld 

van, továbbá a dombvidéken és síkságokon tudjuk, hogy még a gabona- 

félék vízszivó gyökérszálai 4—6 m mélységig is lehatolnak, A szőlő 

és fák gyökerei 10—16 m-ig, sőt esetenként még jóval nagyobb mély- 

ségig is lenyulnak azért, hogy az életműködésükhöz szükséges nedves- 

séget felszívhassák. A mélységet a meddig a vizsgálatnak ki 

kell terjednie, mindig a föld szerkezete, anyagának minő- 

304 
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sége határozza meg. De ez a tény már rámutat annak szükségére, 

hogy az agro-geológus a geologia körébe eső kérdésekben tájékozódás- 

sal bírjon, különösen szüksége van az ásványok és kőzetek ismeretére. 

A talajismeret körébe vágó kérdéseket csak akkor oldhatjuk meg, ha azokat 

geológiai alapon vizsgáljuk. Azonban ez még korántsem elég. 

Az ásványokból és közetekből kémiai átalakulások révén válik föld. 

A földdé vált kőzetnek és humuszos részének alakulási folyamatait csak 

a kémiai processzusok ismerete alapján tanulmányozhatjuk és magya- 

razbatjuk. Az agrogeológia szaktudomány első és legfonto- 

sabb segédeszköze. tehát a kémia. 

A talaj alakulásának folyamataival legbehatóbban Németországban 
foglalkoztak 8 német tudósok batározták meg a talajalakulásnak, azaz 

a mállásnak alaptörvényeit. 

A németországi tanulmányokat azután minden nemzet szakembere 

alapul fogadta el s erre támaszkodva iparkodott hazája földjének ala- 

kulási folyamatait tanulmányozni és magyarázni. Alig hogy a vizsgála- 

tok szélesebb körben elterjedtek, csakhamar kitünt, hogy a talajalaku- 

lásban egészen más kémiai folyamatok is szerepelhetnek, mint a minő- 

ket eddig alapul vettek. Sőt egyes vidékeken az eddig alapnak tartott 

és elfogadott talajalakulási folyamatok nem lelhetők fel. Különösen a 

szűz földeken, azaz emberi munka által meg nem bolygatott talajon vég- 

zett részletes vizsgálatok győzték a kutatókat meg arról, hogy a mállási 

folyamatok minőségét az ősi, azaz a természetes növényi takaró szabja 

meg. A különböző növényformációk alatt a földben különböző vegyi 

processzusok támadnak, de hasonló növényi takarók alatt hasonlók a 
vegyi átalakulások is. A növényformációk minőségét és az egyes formá- 

ciók életfeltételeit és elterjedési körülményeit a növénygeografia, ez a 

legrégibb tudomány tanítja. E tudományszak által megállapított leg- 

fontosabb törvények a következők : 

A növényformációk a klimaövek szerint alakulnak, az egyes övek- 

ben a klimával kapcsolatban alakul és változik a növényzet is. 

Minthogy az ősi növényi tenyészet a málló kőzetet a saját egyéni 

jellege szerint alakítja földdé — nyilvánvaló, hogy a klimaövek szerint 

a talaj is változni fog. Az egyes klimaövekben bizonyos olyan talaj- 

tipusok lesznek az uralkodók, melyek a más klima alá tartozó övekből 

vagy teljesen hiányzanak, vagy csak elvétve találhatók bennök. 

A klimazónák, valamint a növényi formációk határai 

egyszersmind talajtipusok határait is jelzik. Mindebből ki- 

világlik az a tény, hogy az agrogeológiai kutatásokhoz a növény- geogra- 

fiában való jártasság is megkivántatik. ss 

Tudnunk kell, hogy ezt a tételt, nevezetesen, hogy az egyes klima- 

zónáknak megvan az uralkodó talajtipusuk, nem most fedezték fel, ez 
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már nagyon régi keletű. Csak ujabban természettudományi alapon álló 

vizsgálatok ismét beigazolták; más irányba indult és más célból vég- 

zett vizsgálatok ugyanilyen eredményre vezettek. 

Több geológus, a ki oly szerencsés volt, hogy különböző klima- 

zónákra terjedő felfedező utazást tehetett, tapasztalta azt, hogy a kü- 

lönböző klimazónák alatt más az uralkodó talajnak jellege és minősége, 

de hogy bizonyos klima alatt mindig ugyanaz a talajfajta az uralkodó, 

szóval minden klimaövnek megvan a tipusos talajfajtája. 

A nagy földet bejárt geológusok a felkutatott földrészekről tér- 

képeket is készítettek, melyeken az egyes feltünőbb talajtipusok elterje- 

dését kijelölték. 
Ilyen térképek: Báró RICHTHOFEN térképe Közép-Ázsiáról. RIcHT- 

HOFEN már a Führer für HForschungsreisende című könyvében a föld 

felületén lévő talajokat csoportokba foglalta. Az ő könyvében közölt 

adatok nyomán készült az első talajtérkép (BERGHaAus Atlaszában : Boden- 

karte 1892.) Dr. Lóczy LaJos Kínáról! írt könyvében szintén erről a 

tapasztalatról tesz említést. 

Térképen kijelöli a lösz, futóhomok, továbbá a laterit törvényszerű 

elterjedését; megemlíti, hogy e talajfajták sajátos klimával vannak kap- 

csolatban. Az oroszok európai és ázsiai Oroszországnak flóráját és tala- 

ját tanulmányozva és e tanulmányaikat térképen feltüntetve, régen 

kimutatták a talaj és a klima közötti kapcsolatot. Az első térképet Gros- 

sul Tolstoj készítette a Fekete-Tenger mellékéről 1856. évben. E térkép- 

hez kapcsolta és mint ennek folytatását készítette el LORENZ v. LIBUR- 

vau 1866-ban az osztrák monarchia országainak talajtérképét. 

Az ujabb időben DokursaJEv, SipiRczev az Orosz-Birodalomról egy 

részletes talajtérképet adtak ki 1872 és 1900-ban. Továbbá RAMANN E. D. 

munkájában hosszú utazásainak eredményéül a mállási folyamatoknak 

klimazónák szerint való szabályos elhelyezését magyarázza s ezt a tapasz- 

talatot térképen tünteti fel. Ujabban Gurwsxa K.: IousoBtxenie — Talaj- 

ismeret című könyvében egy új térképet közöl az öt világrészt borító 

talajtipusok  elhelyezkedéséről. Végül HitGáRD E. W. Észak-Amerika 

keleti részében szintén arra a tapasztalatra jött, hogy a talajok helyes 

megitéléséhez okvetlen szükséges annak a klimának megjelölése, amely- 

nek hatása alatt alakultak és állanak. Ő Kaliforniában két főtalajcso- 

portot ismertet: nevezetesen az arid azaz aszályos és a humid azaz 

nedves klimájú tájak földjeinek csoportját. Tehát HinGáRp E. W. is arra 

a meggyőződésre jött, hogy a leghatékonyabb és legfontosabb talajalkotó 

tényező a klima. 

1 Gróf SZÉCHÉNYI BÉLA keletázsiai útjának tudományos eredménye 1877—1880. 

I. köt. Budapest, 1890. 356, 688. oldal. 
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A bevezetésben említettem, hogy az agrogeológiai vizs- 

gálatoknak főfeladata a felső, a levegő behatásának meg- 

nyitott földrétegek fejlődési folyamatainak tanulmányo- 

zása, és ezen alakulási processzusok eredményeként mutatkozó mai 

állapotnak tüzetes leírása. Lássuk most, hogy a mai napig megejtett 

agrogeológiai tanulmányoknak mik voltak az eredményei. 

Ezeknek a vizsgálatoknak első és legfontosabb eredményeként min- 

den kétséget kizáró módon beigazolódott: va talajnak, az ősi növény- 

takarónak és a klimának egymásra való kölcsönös és állandó hatása.s 

Hogy: (Minden klimaövnek megvannak a jellegzetes nö- 

vényformációi, és minden ősi, azaz természetes növény- 

formáció alatt egységes talajtipus alakul ki. Az eddigi vizs- 

gálatok legnagyobbrészt a mérsékelt égövre terjedtek ki és ebben az 

övben kétféle növényformáció van, melyek alatt jellegzetes és egymástól 

minden tulajdonságaikban eltérő talajjá mállott az anyakőzet. Ez a két 

növényformátió: az erdő és a füves térség. Mind a két formáció 

Keleten egymás mellett óriási összefüggő területeket foglal el. Európa 

nyugati részében azonban az erdős régió válik uralkodóvá, mig és 

ebben benne szigetenkint elszórva találni füves mezőket. 

De az erdős régióban az ember a történelmi időben az erdők le- 

tarolásával nagyterjedelmű füves mezőket létesített, melyek az ősi erdő- 

ség földjét lassanként átalakítják mezőségi földdé. Ez a harmadik cso- 

port a mesterséges mezőségek földje. — 
A mezőség régiója az erdőségétől tisztán klimatikai okok révén 

válik külön. Az erdő csak nedves légkörű vidéken tud megélni; míg az 

aszályos nyarú övekben, a nyáron uralkodó nagyon száraz levegőben, a 

fa elpusztul s helyét a cserje vagy a fű foglalja el. Ez a tény minden 

világrészben kimutatható, hazánkban is ilyen módon oszlik fel a vege- 

táció. E kétféle növényformációnak talajalakító hatása teljesen fel van 

derítve. Az alapvető vizsgálatok a nagy orosz tudósnak, DokurTsaJEv-nek 

nevéhez füződnek., Vele együtt a többi úttörő orosz tudós vállvetve vé- 

gezte azt a nagy munkát, melynek eredménye az orosz birodalom talaj- 

térképe és növénygeografiája volt. Sajnos, hogy az összes munkák csak 

orosz nyelven iródtak s ennélfogva a nyugateurópai tudományos körök- 

ben nem válhattak még általánosan ismertté. De már azok a kisebb 

referátumok is, melyek róluk időközönként megjelentek, oly nagy 

érdeklődést keltettek, hogy az I-ső nemzetközi agrogeológiai értekezlet 

Budapesten egyhangúan elhatározta, hogy elsősorban ezek a munkák 

közöltesenek a Memoirokban." 

1! Az I-ső nemzetközi agrogeológiai konferencia munkálatai. Budapest, 1909. 

Határozatok. 
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Előadásom keretében nem ismertethetem a fent jelzett vizsgálato- 

kat teljes részleteségükben, csak nagy vonásokban jelezhetem a vizsgála- 

tokkal elért eredményeket. 
A különböző talajtipusok kialakulását, szerkezetét és tulajdon- 

ságait úgy érthetjük meg legjobban, ha mindegyik tipushoz mellékeljük 

a hozzá tartozó szelvényt is, melyen a talaj szerkezete világosan lát- 

ható. A különböző rétegek, amelyekből a szelvény felépült, szintekre 

osztja a szelvényt, mindegyik szint betükkel van jelölve. A talaj ere- 

deti és bolygatatlan szerkezetében az felső humuszos részt A-val jelö- 

lik, az alatta levő szintet B-vel és az anyakőzetet (/-vel. 

Az erdős régiók földje. 

Az erdő talajok szelvényében a felső A szint ki van lugozva, míg 

ezzel szemben az alsó B szint sós, igen sok bázist tartalmaz. A felső 

A szintből kilugozott anyagok az alsó B szintben halmozódnak fel. 

A felhalmozódás olyan nagy mértéküvé válhatik, hogy a lecsapódó anya- 

gok a B szintet kemény kőfokká ragaszthatják össze. Ezt a kőfokot 
minden erdei talajban megtalálhatjuk. A különböző országokban folyta- 

tott talajvizsgálatok alkalmával ezt a kőfokot különféleképpen nevezték 

el. A németek Ortstein-nak, vagy Orterdé-nek, a franciák Alios- 

nak, az angolok Hardpan-nak nevezik. A köves fok felett fekvő réteg 

szürke színű és hamuszerű, ennek a jellegnek megfelelőleg az oroszok 

ezt a szintet Podzol-nak, hamuszerű földnek nevezik. A köves fok 

11/97—92-szer több mállási terményt tartalmaz mint az anyakőzet és tiz- 

szer többet mint a felső kilugozott, vagyis a podzolos szint. A köves 

fokban cementként szereplő ragasztóanyag főtömegében vasoxidhidrát, 

azután humuszsavas és foszforsavas vas és aluminium, van még kevés 

mángán, továbbá földfémeknek és alkáliáknak sói. Az erdei talajok 

kialakulásának folyamata röviden ez: Az erdő földjét 10—15 em vas- 

tag humuszréteg borítja, mely lehullott levelekből és galyakból gyülik 

össze. A zárt erdőbben, az egész föld bomló szerves anyagokkal van 

betakarva, a legeltetett erdőkben ellenben persze elpusztul ez a humusz- 

takaró s a puszta föld kerül a felszínre. Ez a" körülmény a talajned- 

vességnek cirkulációjában változást okoz s az ilyen erdei talajnak a 

szerkezete is elváltozik. 

A bomló szerves anyagokból álló réteget az erdő lombsátora be- 

árnyékolja, ezért ez a talajtakaró nagy víztartó erejénél fogva folyton 

nedves. A szénsavtartalmú hólé és esővíz, amint az év folyamán ráhul- 

lanak és átszürődnek rajta, kilugozzák ebből a szerves anyaghalmazból 

a bázisokat, úgy hogy végül majdnem a puszta szerves anyag, a cellu- 

lose marad csak benne. Ez azután lassanként humifikálódik s a legjob- 
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ban elbomlott része a vizben mint savas hatású kolloidanyag, az úgy- 

nevezett humuszsav, feloldódik, illetve teljes diszperzióba jut benne. Az 

átszüremkedő csapadékvizek a bennök lévő humuszos anyagoktól savas 

hatásúvá válnak s így a felsőszint ásványait marják és oldják. KE ké- 

mini hatás alatt a felső A szint kilugozódik, végül a savas anyagokat 

tartalmazó átszüremkedő talajnedvesség oldó hatása alatt a mállási ter- 

mények mind kioldattak s az alsó szintekbe vitettek, akkor nevezzük 
a felső talajszintet podsolnak fakó földnek. 

Nyáron a légkör páratartalma nagyon leapad; a fák a száraz lég- 

körben igen sok nedvességet szívnak fel, párologtatnak el; így az erdő- 

talaj is kiszárad. ; 

A felső szintek vízveszteségét pótlandó, a téli nedvesség a mélyebb 

szintekből felfelé huzódik, s magával hozza azt a sok bázist is, melye- 

ket a téli nedves időszak alatt a mélybe mosott. A felfelé mozgó sós 

talajnedvesség azonban csak addig juthat változatlanul fel, a míg a talaj- 

légben oxigénnel nem kerül érintkezésbe. AA B szintben nyáron már 

van oxigén, 8 az alulról felhuzódott sóoldat sótartalma az itt lévő 

oxigén hatása folytán kémiai változást szenved, oxidálódik, egy része 

oldhatatlanná válván, az oldatból lecsapódik. Kiválása alkalmával be- 

kérgezi a talajszemcséket, gyökereket stb. Idővel annyi vasas vegyület 

válik a talajnedvességből le, hogy ilyen lecsapódások révén az egész 

B szint kemény kőfokká áll össze. Ez röviden a vasköves fok ala- 

kulásának a menete. 

Az erdős régiók földjében tehát a talajnedvességnek cirkulációja 

átaljában nem teljes. A lehulló csapadékvíz főtömege a téli-tavaszi ned- 

ves időszakban leszüremkedik az altalajba s ott elfolyik. A kisebb része 

vesz csak a cirkulációban részt, amennyiben a felszín alá húzódik fel 

s itt a gyökerek által felszivatik, a fa törzsén át a levelekbe jutva ezek- 

ből elpárolog. 

Az altalajba leszüremkedett csapadékvíz tehát soha- 

sem kerül a talajon keresztül vissza a felszínre. Ilyen mó- 

don a felső szintből kilugozott sók nem kerülhetnek addig 

ide vissza, a míg rajta erdő tenyészik. Ez a fő oka az erdők 

talajkilugozó hatásának. 

A kilugozódás foka függ az illető helyen uralkodó klimatikus 

tényezőktől. Minél nedvesebb a klima, annál teljesebb a kilugozás. 

A zárt erdők földje jobban kilugozódik mint a pusztai erdőké, mely 

utóbbiak vagy részben vagy teljesen nyiltak, a nap keresztül hatolván 

a lombon s a fák között füvek tenyészetét is lehetővé teszi. A kilugozás 

fokával szoros kapcsolatban van a B szintben kialakuló vasköves fok, 

kémiai alkata, illetőleg a köves szint alkatrészeinek aránya. Hüvös 

hideg klima a szerves anyagok bomlásának nem kedvez, ennélfogva 



"JOJOTISIÍBIBT, 
: V
A
N
I
T
O
 ;
 

— 
"ZEST 

ullieg 
JIezsuvsopuerT 

"301002 
"ssnexg 

"HM 
Pp 

vona 

-Agep 
— 

"A 
"8 

"TM 
TIISISJIO 

J
G
 

: N
N
V
R
V
Y
 

"Hg 
— 

LSB] 
ü
r
e
g
 

u
e
x
n
]
 
"
v
m
 

0
 
UOA 

toZolog 
U
A
U
O
S
N
Á
[
B
N
Y
 

"UAULIOTSNUINH 
OTOTINJEU 

I9GN 
TOIPMIS 

:HATINKT 
MT 

d
 
J
d
z
 

"BOGI 
I
T
A
X
 
I
 
P
Á
H
P
 

39 
TWA 

P
 

srZo[09D 
"P 

s3[eg 
9y9I00g 

T
P
 

"TIM 
"uregszso 

no 
enbruiny 

mT, 
org 

: uadavaug 
"Wr 

! 
!
 

[
g
a
 

Ta 
veri 

mas 
; 

€8y-£ 
/
 I80.§ 

]
 VGY.-O 

— 
5 

Il 
uosozss 

og 
j
 

469 

UDJOJJITN 

[sz— 
ÜEz 

633 
1
7
 —
 

— 
f 

-— 
- 

c 
— 

—
 
[/HowoXul60zzo:0] 

 680-0 

B
 

sag 
€IT0-0 

! ££00-0 
/ 
LTTO-0 

[1 860-0. 
6I0-O 

[
 6T0-0 

H
z
 

5 
j
z
 

PIXOUMLIUJBN 

1
4
2
 

MA. 
ela 
él sz 

§
8
0
0
-
0
 

/ S
Z
T
0
.
0
 

9
4
0
0
.
0
1
€
G
0
-
0
 
!
 T
E
O
-
O
 
[
 0
6
0
-
0
 

[ 
£
0
-
O
]
 

60-0 
[
0
.
0
]
 

p
i
x
o
u
m
t
e
y
 

] 

é 
z
i
 

aj 
asz 

TOTO-0 
) 
LETO.-0 

 9700.0 
[
 640-0 

!
 9PO-O 

/
 ZT0-0 

[ 
 — 

ú 
j 

prixommizgusteIa 

z
 

I 
a 

— 
1
 4c0.0 

)
 TGTO.O 

/
 OTTO.0 

1 8E0.0 
 IFO-O 

]
 610.-0 

[fdouzoAul 
.
 Zr.0jyouoákuj 

PIXOZSAIN 
z
 

[I 
xx 

r
i
 

8900-0 
;
 TF00.-O 

,
 6£00-0 

Té 
I 

— 
1 

BE 
Sz 

ille 
pixouvsuen 

3
 

"
0
7
1
 

xx06-0 
,
 0E-6G 

G0-0 
[0004.0 

!
 9E2€-T 

! 8
9
5
0
-
O
L
G
E
-
T
 

!
 668-0 

[
 O0GI-0 

x 
] 

1 
, 

7 
pixouxntutumTry 

e 
fOZYÍ 

ce:0! 
TI 

!
 LI.0 

Ú
 8rre-0! 

98610 
VÓG0.0 

4891! 
998-0 

[2910] 
99E0] 

0180 
- PIXOSLA 

z
 

IRSZEs 
s
g
 

Zell, 
e
 

- 
—
 

—
—
 

jodroAul 
700:0 

" 
T
O
T
 

e
 

j 
£8.0 

 gouroÁAul 
TSzZO-0 

!
 9
9
6
6
0
 
-
 G£00.0.-280-0. 

.
 690.0 

]
 160.0 

600-0 
280.0 

k
j
 

]
 

..— 
— 5 2 E j 1I10-0 
060-0. 
]
!
 

$
0
0
.
0
 

[
g
o
m
o
£
A
u
 

6
9
0
-
0
 

7
 

9
5
9
0
-
0
 

A
t
s
U
u
9
y
 

a
 

zak 
E
 

sző 
—
 

-
—
 

1
€
0
.
0
 

V
I
I
-
O
 
!
 0
4
0
-
0
 

rá 
-
 

—
.
 

A
U
S
B
A
O
Y
 

a
 

1 
JJ 

[1 
: 9J93939Zss0 

5
 

; 
I
I
 

j 
!
 

!
 ZS9IX 

JJOPIO0 
U
?
G
g
A
B
S
O
S
 

N
o
u
o
g
,
]
 

.ep.L6] 
v 

8-06 
j
 x10-66 

J
 C
/
 

t
n
 

19-e6! 
 $T-EG] 

26.26 
8
6
—
9
6
 

! 
9
6
—
6
6
 
!
 96
—
9
6
 

ASSBAOH 
SO9Z88() 

az 
— 

 ] 
— 

5
 [/ 

€
6
8
-
0
O
Í
T
Y
L
O
:
6
 
1
 9791-0 

SY:S 
I 

"BÜLG 
7 

GYZD 
(
e
 

E: 
ai 

]
 2894 

9781 
PIO 

uugABS9S 

I" 
£8-OI 

8I.T 
! 

G
F
O
 

J 
86-L 

4.1] 
69-T 

Gy-€ 
teged 

ha 
zákesze tata 1

 21 veszek si
 
zel KSZÉRL 

V
Í
 Tess 

uwglereg 

i
 

]
 

! 
! 

! 
1 

! 
! 

I 
zeagzső9] 

4 
y
n
u
v
y
 

1 
e
 É
t
:
 S
E
 

d
 

I
 

] 
a
p
]
 

ess 
h
i
 

es 
a
e
 

Il 
ri 

úvádser] ÉRV] 
s
a
 

ZETT trv] 
ssadean Tat 

eferátv 
seta 

[tat] 
fermarv ]

 aetkea [79 
2
9
 

00, 
I
z
é
 

0 A
B
 V
E
 
atta 

ér: 
lkötábs 

Ész 
jk: 

szÉs 
z 

: 
emilke 

esáme 
- 

zátsek 
l
i
 

tokál 
eb 

MOZS9IOJON[V 

t
i
 

s 
D
e
z
s
a
o
z
s
o
1
0
 

: 
Ö
R
Z
S
I
O
J
A
U
I
9
N
 

, 
z 
e
r
e
d
 

zi u
n
t
 
Öreg 

! 
1 

[ 

"MOJRPR ISOZUIOTA 



470 TREITZ PÉTER 

hatása alatt igen sok szerves anyag gyülemlik fel a vasköves fokban. 

Melegebb klima alatt a talaj jobban kiszárad. A száraz talajba a nyári 

záporok sokkal mélyebbre tudnak oxigént levinni; ez az elem ha a vas- 

köves fokba jut le, megkönnyíti a szerves rész elbomlását s ennélfogva 

ilyen klimájú tájakon a vasköves fokban csak kevés anyag maradhat 

meg. Pld. Németországban oceáni klima alatt a vasköves fokban 1799 -ig 

felszaporodhatik a szerves anyag, míg melegebb és szárazabb fekvések- 

ben 3—49 a rendes mennyiség. De egy és ugyanazon a vidéken is 

lehet különbség, a hátas fekvésben jobban elbomlik a szerves anyag 

mint mély fekvésben, mert a háton szárazabb a talaj, míg a völgyben 

nedvesebb. Í 

A mezőségi régiók földje. 

A mezőség földje az erdei föld szerkezetétől nagyon különbözik. 

A mezőséget fűnövényzet borítja. A fűvek anatomiai szerkezete és élet- 

feltételei nagyon különböznek a fákéitól. A füveknek rövidebb, de sűrű, 

szálas gyökérzetük van, mely főként a felső A szintet hálózza át. A füvek 

nyárderekára már meghozták a termést s elszáradnak, gyökérszálaik 

javarésze elhal s bomlásnak indul. A bomlás földben történik. Az erdő- 

ben a fák alatt, mint láttuk, ezzel szemben föld felett bomlik a szer- 

ves anyag. A földben pedig mindig jut elég bázis a bomló szerves 

anyaghoz, tehát szabad sav nem alakulhat, csak szerves só, mely 

kevéssé oldódván vízben, nem igen mozdul el a helyéről, hanem ott 

marad. Ennélfogva a füves térségek földjének az A, azaz a legfelső 
szintje nem lugozódik ki, hanem a bomlási termények felszaporodása 

révén inkább sóssá válik. 

A talajnedvesség elpárolgása nyáron a legnagyobb fokú, de ekkorra 
már a fűnek nagy része elszárad s a földet nem védi meg többé a szél 

kiszárító hatása ellen. A talaj felszíne most már erősen párologtatja a 

nedvességet. A felső rétegek vízvesztesége az altalajból pótlódik s a 

téli nedves időszak alatt a mélybe szivárgott csapadékvizek a nyári 

aszályos idő beálltával felfelé húzódnak, magokkal hozzák természete- 

sen oldott sóikat is. E sók túlnyomó része mész, továbbá egy kevés 

magnézia és alkália, szénsav, kénsav, klor és foszforsavhoz kötve. A víz 

elpárolgása után ezek a sók a felső szintekben megszilárdulnak és rész- 

ben kikristályosodnak. A mezőségi talajokból ilyen módon a csapadék- 
vizek nem lugozzák ki a mállási terményeket. Mert bár a nedves idő- 

szak alatt lugoznak ki némi sót a felső rétegekből, a lemosott mennyi- 

ségnek javarészét azonban a nyári időszak alatt a mélyből felfelé mozgó 

talajnedvesség visszahozza s elpárolgása után ott lerakja. A közölt 

tanulmányokból világosan kitünik, hogy a talajnedvesség eirkulációjában 
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mutatkozó eltérés okozza egyrészt a talajok elszegényedését, másrészt 

a sóknak a felső szintben való felhalmozódását. 
Továbbá, hogy a légkör átlagos évi páratartalma az a tényező, 

melynek állandó egyenletes hatása alatt a mezőségi talajokban a felső 

szinten sósakká, humuszban és növényi tápanyagokban bőövelkedőkké 

válnak; az erdei talajokban a felső színt pedig kilúgozódik s annyira 

elszegényedik, hogy végtére fakó föld lesz belőle. 

Mezőségi fekete föld kémiai szerkezete.! 

! ; [j Mélység 

! Í00—6 [1 4—1109 [aHor— gar] 981 — 318" 

VEG TŐ0NÖL LEE 2 
ca ABDOGSE sali 38 1"38 1"03 1"47 0-90 
ENTER et mé 14"85 11-37 8"69 6"16 3:54 
ILO ÉSZT sees a 227 2:37 2:33 2:97 2:03 
IGA ee Sá őzgpíétsa salt Az A Vhol hel ein) 0-84 0:88 0-86 
Gül te JoAdE UN era Ob a ha ae ÖB 154 5"82 10:00 
MO ete Ady [e zdBŐ 1":84 1:92 1"76 1"46 
MT zs éb 0-07 0-08 0-09 0-10 0-09 
FEO: sz egzi s ÜUÁGBA 5":16 5"19 4"83 4":64 
d ne ég ÉN 15"97 ] 14-84 ] 15-75 14-61 14"65 
GORÓEYEÉN S 0-:05  ! 0-06 0-07 3:57 7"54 
PIO9A82 akarás ÖESZEL  JOF ASZ NOSÁG 0-16 0-15 
SO zezkétis érsz la OG006 205004 C:001 0-002 0-005 
Na Cl .. ak 0-007 ! 0-004 ! 0-003 0-003 0:006 
ASE ÜJL E e e - I 4435 55"83 57:87 54"32 48"20 
ea moszétéhésezebs 0:607 0"-417 0:272 0-180 0"076 

l 

Az ismertetett két főtipusnak, nevezetesen a mezőségi és erdei föl- 

deknek több változata is van, melyek mindegyikét a különböző klima 

hozza létre. A szerkezetük nagy általánosságban megegyezik a főtípusé- 

val, csak annyiban térnek el egymástól, hogy: a nedvesebb klima 

(oceáni klima) hatása alatt a szerves anyagok felszaporod- 

nak, míg az ásványi termények a nagyobb mértékű kilúg- 

zás folytán megfogynak. A szárazabb, melegebb klima alatt 

(kontinentális klima) ellenben az ásványi részek szaporod- 

nak meg a szerves anyagok rovására. 

1 Prof. ScHMIDT K.: Az orosz fekete földek kémiai és fizikai szerkezete 

1879. (Orosz nyelven.) 
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Minden klimazónában találni mezőket vagy füves terségeket, ezek 

szerkezetre nézve nagyjában megegyeznek, de kémiai alkatuk más. 

A mezőségi talajok legfontosabb változatai a következők: A leg- 

hidegebb zónában is van mezőség, ez a tundra. A tundratalajok még 

nincsenek eléggé tanulmányozva. 

Észak- Németországban a homokterületeken a kiírtott erdők helyén 

Haide támad, melyen csak savas talajnedvességet igénylő növények 

élnek. A Haide felső szintje ugyancsak kilúgozott, s az alsó szintben 

még megvan a vasköőfok. Nedvesebb klima alatt kisebb a párolgás és a 

vasköves fok feloldása is lassubb 

menetben halad, ezért a Haidék 

altalajában még sok helyütt meg- 

maradt a vaskőfok az erdők ki- 

irtása után is. Az erdők régiójá- 

ban lévő vizállásos füves térsé- 

gek lápokká alakulnak s földjük 

a lápi talaj. Végül a mezőség 

zónájában mély fekvésben, víz- 

állásos helyeken szintén fekete 

föld alakul, de ez nagyon elüt 

a hátas helyzetben kialakult fe- 

kete földektől. Az egyes szintek 

kémiai szerkezete nagyon külön- 

bözik a típusos mezőségi föld- 

ekétől. A részletekre előadásom 

: bgtiklta i I keretében nem térhetek ki, csak 

864 NI o ab! 1 jelzem, hogy oly fontos, különb- 

37. ábra. Heide-talaj a kiirtott erdők helyén. ségek vannak, melyek alapján 

Ai a humuszos színt ; Az a fakóföld (Bleich- ezt a talajt külön kellett válasz- 
sand); B színt a vasköves fok; GC színt az tani s ezért megkülönböztetésül 

alapkőzet. réti agyagnak neveztük el. 
: Az erdei földek főtípusa is 

több alfajtára oszlik. A legnedvesebb zónában tűlevelű erdők vannak. 

Ezeknek a talaja van legnagyobb mértékben kilúgozva. Ezután követ- 
kezik a bükkerdő ugyan ebben a zónában. A melegebb és szárazabb 

tájakon díszlő tölgyerdők talaja már sokkal kevésbbé van kilúgozva s 

végül a mezőség határán, tenyésző tölgyerdők földje, a pusztai erdők 

talaja már humuszos is. A pusztai erdők lombozata ritka, köztük a 

napsugarak utat találnak a; földre s itt fűnövényzet tenyészetét is lehe- 

tövé teszik. ú 

Ennélfogva a pusztai erdők földje humuszos és termékeny. A pusz- 

tai erdőknek változata még a berek is, mely száraz légkörű. területe- 
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ken a vizfolyásokat kiséri. A berek földje átmeneti változat a mezőség 

és az erdőség földje között! 

Ismerve e két főtípus és ezek változatainak szerkezetét, meg- 

magyarázhatjuk most már azon területek talajainak származását is, melyek 

mezőségek voltak és utóbb beerdősültek, vagy erdők voltak és később 

mezővé alakultak át. A beerdősült mezőség a ritkább eset, de ebben is 

határozottan látható az erdő hatása. A humusz, vele együtt a mész, a 

vas a felső szintből kilúgozódik, ilyenformán a humuszos szint elhalvá- 

nyodik, a humusz megapad: benne, más szóval a régi mezőségi föld 

degradálódik, degradált mezőségi föld válik belőle. Sokkal gya- 

koribb eset az erdőség régiójában a mezőséggé alakított erdő. A mezővé 

alakuló erdei föld szerkezetében sokkal mélyebbre ható változások kö- 

vetkeznek be, mint a degradált mezőségi földben. E változások érintik a 

talajszelvényben feltüntetett minden egyes szintnek úgy a szerkezetét, 

valamint a kémiai összetételét. Az elváltózások a következők : Ha a fák 

kiirtásával az erdő védő lombsátora eltünik, akkor szabad útja nyílik a 

levegőnek és a napfénynek a talaj felszínére. A napfény és a légkör 

oxigénjának együttes hatása folytán a talajt borító humuszréteg elpusz- 

tul, elbomlik s maga a talaj kerül napfényre. A felszint azután a nap- 

sugarai felmelegítik és kiszárítják, ennek következménye lesz a talaj- 

nedvesség cirkulációjának megváltozása. A felmelegedett felszín kiszá- 

rad; a felső színt vízveszteségét pótlandó, felhúzódik a mélyebb szin- 

tekbe leszüremkedett téli-tavaszi nedvesség is. A felfelé mozgó víz, 

keresztül haladva a vasköves fokon, annak ecolloid vasoxidhydrát alkat- 

részét dispersióba hozza és felszállítja a felső szintekbe, ahol ez a 

rendkívül finom eloszlású anyag a víz elpárolgása után lecsapódik, 

bekérgezvén minden egyes talajszemcsét. 

A milyen mértékben az alsó B szintben megfogy a vastartalom, 

azon arányban szaporódik a felső A szintben fel, azon arányban vörö- 

södik vagy barnul a felső kilúgozott A szint. Végül a B szint teljesen 

elhalványodik s az A szint pedig elsötétedik. A fűvegetáció hatása révén 

a felső A szintnek még a humusztartalma is felszaporódik s a volt 

szürke podzolos szintből, a fakó földből barna humuszos talaj válik. 

A felső szint a vasköves fokban felgyülemlett vas mennyisége sze- 

rint majd barnára, majd pedig vörösre szineződik. A kialakuló mező- 

ségi talaj színe az altalaj mésztartalmától függ. Meszes és vízáteresztő 

altalaj fölött vasas talaj alakul, míg mésztelen agyagos vizrekesztő talaj 

felett sötét színű, helyenként egészen fekete mezőségi föld lesz a régi 

fakó földből. Ezen általános értékű szabály a különböző klimazónák 

alatt még további változásokat szenved. Minél melegebb a klima, annál 

nagyobb mértékű a talaj párolgása s ennélfogva annál több víz húzódik 

a mélyebb szintekből a felszínre. A több víz több vasat is hoz a felső 
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szintbe, minek következtében a klimatikus melegség fokozódásá- 

val emelkedik a talaj vastartalma is. A hidegebb övekben, 

Közép-Európa északi részeiben, a mezőséggé alakult erdei talajok barna 

szinűek, s Braune Walderde, barna erdei talaj nevet viselnek. 

Hazánkban Sopron, Vas, Zala, Somogy megyékben ez az uralkodó talaj- 

típus. Megtaláljuk még ugyanezt a típust a Nagy-Alföldnek az északi és 
keleti szélein is. Ebben a talajban van a legtöbb humusz és a legkevesebb 

vas és agyag. Szárazabb és melegebb fekvésű helyeken a vas és az agyag 
felszaporodik benne. Ilyen talaj borítja hazánknak jó szőlőtermő vidé- 

keit. Pld. Tokaj-hegyalja, Arad-hegyalja, továbbá Romániában Dobruzsá- 

ban, Dél-Oroszországban a Krim félsziget déli részén a tengerre néző 

lejtőket. Ezt a talajtipust Szazó Józser tanár nyiroknak nevezte el. 

A nyári hőmérsék emelkedésével még több vas és agyag halmozó- 

dik a felső szintekben fel s a talaj sötétvörös színűvé és igen kötötté 

válik. Ez a fajta talaj különösen a Földközi-tenger partvidékét borítja 

s itt terra rossza nevet visel. Végül a legnagyobb mértékű vas- és alu- 

miniumfelhalmozódás révén a tropusi vidékeken egy olyan vasas talaj 

alakul, melyben 30—6090 vas és aluminium foglaltatik. Ezt a talaj- 

típust laterit-nek nevezik. Látjuk tehát, hogy egy és ugyanazon folya- 

matnak eredményeként, a klimatikai tényezők erősebb vagy gyengébb 

batása alatt egy talajtípusnak milyen különböző változatai alakulnak ki. 

A barna erdei talaj, a nyirok, a terra rossza, a laterit mind egy 

csoportba tartoznak, nevezetesen. valamennyien a különböző klima ha- 

tása alatt alakult változatai a mesterséges mezőségi földek főcso- 

portjának. 

A felsorolt klimazónák talajait azonban nem. csak a geográfiai 

fekvésű, tehát sík vidéken a szélességi fokok szerint elhelyezkedő klima- 

zónákban találhatjuk fel, hanem minden olyan esetben is, ahol vala- 

mely orografiai helyzet teremt a légkör klimatikai nedvességében kü- 

lönbségeket. Így az összes geografiai klimazónákba eső hegységek lejtőin 

ugyanazok a talajváltozatok feltalálhatók, melyeket a szélességi fokok sze- 

rint elhelyekedő a klimaövekben leírtunk. Különösen egész összességükber 

tanulmányozhatók e klimazónák olyan hegységekben, melyek a száraz 

mezőség területéből emelkednek fel a magasba. Pld. a Kaukázus északi 

oldalán a sós pusztából a mezőségen, a pusztai erdő, a zárt erdő, a 

tűlevelű erdő zónáján áthaladva feljutunk a hegyi tundra területére. 

Hazánkban legkönnyebben érhetők el a talajzónák a Biharhegységben. 

Szalontáról, a sós száraz mezőség területéről kiindulva, mindegyik talaj- 

zónán áthaladunk, míg a tető hegyi tundrájára érünk. 

Ez volna röviden a mérsékelt égöv alatt diszlő ősi növényzet alatt 

a talajalakulási folyamatoknak összefoglalása és e folyamatok hatása 

alatt álló talajok szerkezetének és tulajdonságainak ismertetése.-Ha ilyen 
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módon megállapítottuk a főtalajtípusok normális kifejlődési folyamatát 
és a normális alakulásból folyó szerkezetet, akkor a nyert adatok és a 

szerzett tapasztalatok alapján levezethetjük azon talajoknak és földek- 

nek kifejlődési folyamatát is, melyek a rendestől valamely okból ki- 

folyólag eltérnek. Erre nézve a geológiai felvételekből jól ismert és leg- 

gyakoribb földféleségnek a babérces vasas agyagnak kialakulását 

hozom fel példa gyanánt. 

A babérces vasas agyag. Az erdei talajok tárgyalásakor ismer- 
tetett processzusok világosan rámutatnak ennek a földféleségnek az ala- 

kulási módjára. 
A vasköves fok alakulása alkalmával a felfelé húzódó talajnedves- 

ség igen híg oldatából a vasvegyületek rendkívül finom eloszlásban csa- 

pódnak le, E finom eloszlású vegyületek kolloid anyagok, melyek 

reverzibilisek, azaz a szilárd állapotból bizonyos körülmények között 

újra a legteljesebb dispersióba jutnak s ilyen alakban részt vesznek a 

kifejlődés folyamatait. A lejtőn élő erdő alatt a B szint alnormalis 

gyenge kifejlődésű, nevezetesen a lejtős fekvés és az altalajban a víz- 

vezető rétegeknek teljes hiánya a csapadékvizeket lefelé való áram- 

lásra készteti. A téli nedvesség leszivárog egészen a kőzet felszínéig 8 

a törmelékes rétegben mozog a völgy felé. A felső agyagréteg csak víz- 

kapacitásának megfelelő mennyiséget tud felfogni, mely azonban a rajta 

élő fáknak nem elegendő, úgy hogy ezek kénytelenek egész a kőzet fel- 

színéig lenyújtani vízszívó gyökereiket. A gyökérszálak megkönnyítik a 

víz cirkulációját s a gyökerek mentén mozgó vízzel együtt a dispersió- 

ban lévő kolloid-anyagok is lekerülnek egészen a kőzet felszínéig. 

A kőzetet borító agyagréteg a völgy fenekén meredek falban végződik. 

A völgyben egész nap élénk légvonat van, a fal a napsugarak hatása 

alatt igen erősen felmelegszik s így a nedvességet, mely felülről jutott 

bele, erősen párologtatja. A talajnedvességben, mint a vasköves fok ala- 

kulásának tárgyalásakor említettem, kétféle természetű vassó van, neveze- 

tesen vízben oldott oxidulvegyek és dizperzióban lévő oxidvegyek. Amint 

ez a vassókat tartalmazó talajnedvesség a falhoz ér s itt párolgás útján 

besűrűsödik, a vastartalom főzöme kiválik az oldatból, egyuttal oxidáló- 

dik is és lecsapódik a talajszemcsék felületére. A mart földje lassanként 

egészen vörösre festődik, a vízből kiváló vasas oxidvegyek szinező hatása 

folytán vasas agyaggá válik. A babérc-nek nevezett apró vaskonk- 

réciók erdei vegetációnak maradványai, olyan gyökérdarabkák, melye- 

ket a talajnedvességből leváló vasvegyek egészen átitattak. A vasasoOo- 

dás terjedelme a helyi körülményektől, a mértéke pedig a 

klimától függ. 

Arad megyében a Nagyalföldre ereszkedő lejtőket fedő babérces 
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agyag helyenkint egész anyagában elvasasodott, helyenkint ellenben a 

vasas réteg alig 1—2 m vastagságú a faltól befelé számítva. A lejtőn a 

fal fölött 3—4 m távolságra lemélyesztett fúrás típusos szürke erdei 

talajt, fakó földet, tárt fel 4 m mélységig, a vasasodásnak nyoma sem 

mutatkozott. Hasonló vegyfolyamatoknak eredménye a terra rossza is. 

Ez is csak a talajnedvességben dispersióban lévő kolloid-vasvegyek 

leválása révén származik, de meszes kőzetek fölött, vagy azoknak hasa- 

dékaiban. Minthogy e közetek csak kevés kovasavas ásványokat és sok 

vasat tartalmaznak, ennélfogva a mállási termény, a terra rossza is agya- 

gosabb és kötöttebb mint a babérces vasas agyag. 

A méss- és vaskonkréciók alakulása. A talajnedvességből a 

víz elpárolgása alkalmával kiváló és lecsapódó anyagok, a sótartalom 

természetének megfelelően, különböző összetételű 

konkréciókat teremtenek. 

Nedves, párás klimájú tájakon a talajnedves- 

ség mésztelen, főalkatrésze a vas. Ilyen vidéken 

a földben vaskonkrétiók alakulnak. A száraz me- 

zőségi régiókban a talajnedvesség főalkatrésze a 

mész, a mezőségi földekben ennélfogva 80— 989/9 
szénsavas mészből álló konkréciókká válnak a 

megkövesedett fa- vagy cserje-gyökerek. 

A vaskonkréciók párás levegőjű vidék, a 

mészkonkréciók pedig aszályos nyarú mezőségi 

tájaknak jellegzetes ásványai. A bemutatott min- 

tákon minden bővebb magyarázat nélkül is vilá- 

gosan látszik a konkréciók kialakulásának folya- 

mata. 

Minden konkréción kezdetben jól láthatni 

a gyökér szerkezetet. A lőszös jellegű földekben 38. ábra. Mezőségi fekete 7 A F E Ezetégtöt 
föld. szelvénye; hazánkban még egy más fajta konkréció i8 gya- 

Az A színt sötétebb 60— — kori, nevezetesen a lősz lerakodások alsó, a fel- 

140 em vastagságban hu- . szín alatt 8—15 m mélyen fekvő szintjében két- 

muszos ; a foltok pusztai  ökölnyi, söt fejnagyságú mészkőrögök találhatók, 
állatoknak fekete földdel 
RSS FAN sz ity Es EE melyek belsejükben üresek s a belső üregek 

kitöltött járatait jelzik. 
falait mészkristályok borítják. 

Maga a föld, a miben kialakultak, rétegzetlen sokszor a lősz anya- 

gával csalódásig egyező szövetű. Ez a konkrécio más szerkezetű, mint 

a lőszben lévő, származása is más. Nevezetesen metamorfozis útján kén- 

savas mészből, azaz gipsz kristályokból alakult. A gipszből a földben az 

alkálikus talajnedvesség hatása alatt lassanként szénsavas mész "válik. 

Azok az anyagok, melyekben ilyen nagy mészrögök vannak, vagy Sós 

tóból rakódtak le, vagy pedig sós tó, vagy tenger partján állottak s itt 
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kristályosodott ki bennők a gipsz s később ebből alakult a mész rög. 

Az eddig elmondottakból látjuk, hogy az agrogeológiai kutatások már 
igen sok érdekes kérdést fejtettek meg, amelyekből nagyon fontos geoló- 

giai következtetéseket vonhatunk. Legérdekesebb a többi között az a 

tény, hogy a lőszökben elmeszesedett fagyökerek maradványaira aka- 

dunk. Ez a tapasztalat teljesen egyezik dr. KoRMmos TIvADAR szaktársam- 

nak meghatározásával, hogy t. i. a lőszecsigák között, melyeket a telecskai 

fensik falából gyűjtöttem igen sok olyan van, mely csak lombos fák 
alatt honos füveken él! 

Minden esetre érdekes egyező két adat ez, mely a lösz alakulásá- 

nak eddigi magyarázatát nem fedi mindenben, s további kutatásokra 

késztet. Vizsgálataim során ugyancsak a telecskai fensík alsó rétegeiből 

olyan lőszminta akadt a kezembe, mely nagy mészrögöket tartalmaz és 

kénhidrogén reakciót mutat. Most már ez a kénhidrogén is magyaráz- 

ható, a gipszfészkeknek előbb említett metamorfozissa révén. A hol gipsz 

van, ott sulfid is van, mely valamely fémhez kötve ellenálló vegyületté 

tömörül s a ma lösznek minősített kőzetben jelentkezésével zavarba 

ejti az agrogeológust. 

Most áttérek agrogeológiai felvételeink második fontos kérdésére, 

nevezetesen arra, hogy ezekből az ilyen alapon készült agrogeológiai 

térképekből és a leirásokból mit tud az erdész, a mezőgazda és szőllős- 

gazda kiolvasni; más szóval, hogy az alkalmazott agrogeológia 

nyujt-e minden további nélkül értékesíthető adatokat és útmutatásokat 

a gazdasági és erdészeti üzem részére? 

Alkalmazott agrogeológia. 

Az agrogeológiai vizsgálatokból származó eredmények az agro- 

lógia, azaz a talajismeret tanítása alapján válnak az erdészet és a 

gazdaság számára felhasználhatóvá. 

A agrogeológia tanulmányozza a talaj származását s leírja a tudo- 

mányos vizsgálatokból megállapított szerkezetét és minőségét. Az agro- 

lógia, azaz a talajismeret, a talaj és a növényzet közötti viszonnyal 

foglalkozik s megállapítja azokat a törvényeket, melyek e viszonyt sza- 

bályozzák. 

A gazdasági és az erdészeti talajismeretben lefektetett általános 

értékű törvények alapján az agrogeológiai felvételek adatai minden ne- 

hézség nélkül értékesíthetők és felhasználhatók. Az agrogeológiai tér- 

képekből nyert adatokból levezethető legfontosabb útmutatásokat és 

felvilágosításokat, melyeket a gyakorlatban működő szakember értékesíthet 

természetük szerint öt csoportba foglalva jelzem ; természetesem itt sem 

mehetek a részletekbe csak az általános elvekre mutathatok reá. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 31 
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A térképen külön csoportokba vannak foglalva az erdei, a mező- 

ségi, a lápi, a réti földek, a rendzina, a terra rossa stb. A talajoknak 

ilyen módon való különválasztásából minden magyarázat nélkül meg- 

tudjuk a bennünket érdeklő talajnak következő tulajdonságait. 

1. A kémiai összetételét, az altalaj minőségét és a talajszelvény 

szerkezetét. Mert mint a származás tárgyalásakor röviden felemlítettem; 

minden talajtipusnak, jellegének és természetének megfelelő szerkezete 

van. Az A, B, C szinteknek kémiai összetétele minden talajtiípus alatt 

más, de hasonló tipusok alatt egyenlő. 

Megtudjuk pld. hogy az erdei talaj és a belőle származó mezőségi 

talaj szegény, növényi tápanyagokban szűkölködő, tehát a gazdasági 

mivelésben erős visszapótlásra szorul. A mezőségi talajok ellenben gaz- 

dagok, bővebben teremnek nagyobb visszapótlás nélkül. 

2. A fizikai tulajdonságok szintén kiolvashatók a térképből, 

Az erdei talajok tömöttek, üllepedettek, míg a mezőségiek lazák és poro- 

zusak. Ebből a tényből az alkalmazandó talajművelés módjára vonat- 

kozólag kapunk utasítást. A mezőségi talajokat úgy kell kezelni, hogy 

a benne lévő nedvesség elpárolgását lehetőleg megakadályozzuk, ezzel 

szemben pedig az erdei talajokból származó szántókból a fölös nedves- 

ség elpárolgását kell minden módon elősegíteni, minthogy ezek hely- 

zetüknél fogva és származásuk alapján túlságosan nedvesek. 

3. A talajoknak klimazónák szerint való kijelölése a 

gazdának és az erdésznek fontos meteorológiai adatokkal is szolgál; sok 

olyan részletkérdést old meg, amelyről a rendes meteorológia adatokat 

szolgáltató műszerek nem adnak felvilágosítást. Pld. A légkör évi átla- 

gos páratartalmát, mely a növényi tenyészetre olyan rendkívül fontos- 

ságú, a föld minősége jelzi, míg erről a meteorológiai adátok nem vilá- 

gosítanak fel bennünket. Tudjuk, hogy egyes növényeknek tenyészete 

söt magának az erdőnek létesítése egyenesen ettől a tényezőtől függ." 

4. Az alkalmazandó talajjavítási módozatok is meg- 

állapíthatók a térképen feljegyzett adatokból. Erdei zónában 

lévő szántókat alagecsövezni kell, minthogy ezek vizesek, hidegek; a mező- 

ségi zónában lévő szántók ellenben öntőzendők, ezeken az alagcsövezés 

nem jár haszonnal. (A székes területek alagcsövezése!) Továbbá az 

öntözés módjára is ez a megkülönböztetés ad útmutatást, mert a mező- 

ségi öntözött réteken egészen más időben és más időközökben kell 

öntözni, mint az erdőség zónájában létesített öntözött réteken. (E fontos 

tény elhanyagolásának tudható be, hogy a hazai öntözött székes terü- 

leteken az öntözés még nem jár elég haszonnal; ezen a rendkívül szá- 

1 Oroszországban a mezőségi zónában hosszú évek során kisérleteztek erdősí- 

téssel. E kisérletek az erdők létfeltételeit világították meg és derítették ki. 
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raz mezőségi területeken ugyanazt az öntözési rendszert alkalmazzák, 

mint a minő a parás levegőjű felsőolaszországi tengermellék erdős zóná- 
jában szokásos és ott bevált. Az volna csodálatos, ha ez a módszer az 

aszályos klimájú székes területeken is bevált volna!) 

5. A talajoknak származási módjuk szerint való kü- 

lönválasztása az ültetendő növények kiválasztására nézve ad fontos 

útmutatást. Pld. Tudjuk azt, hogy az erdei zónákban a talajnedvesség 

savas hatású és meszet nem tartalmaz, a mezőségi zónákban ellenben 

meszes. A mész a humusznak bomlását előnyösen szabályozza, a hu- 

muszhoz kötött vasat mind oxidálja. A vasoxidot tartalmazó talaj jól 

nitrifikál, tehát minden olyan növény, mely nitrogén szükségletét salét- 

romos só alakjában kivánja, ilyen jól nitrifikáló talajban fog kitünő 

minőségű terményt adni. A cukorrépa, a dohány, a sörárpa minden 

talajban megteremnek, de olyan talajban, a melyben a nitrogénvegyek 

nem nitrifikálódnak kellő módon, bár súlyra nézve nagy termést adhat- 

nak, de ez a termés minőségre nézve silány, az ilyen talajon termett a 

dohány nem ég, a cukorrépa cukortartalma alacsony, az árpa üve- 

ges stb. 
Az alkalmazandó műtrágyák fajtáinak kiválasztására is ez a talaj- 

osztályozás ad megbízható adatokat. Mert magától értetődik, hogy más 

alakban és időben kell a mezőségi zónában lévő talajakon a foszfor, 

káli, nitrogén trágyákat alkalmazni, mint a savas talajnedvességű erdei 

zónákba eső szántókon. Ez a beosztás jelöli meg a gipsz, mész, márga, 

avagy a vasgálic alkalmazásának szükségét. 

Végül még egy kérdésre kell a mélyen tisztelt szakülés figyelmét 

felhívnom, t. i. a növénytáplálkozás kérdésére s ezzel kapcsolatban lévő 

elemzésre, mely a felhasználható növényi tápanyag mennyiségének meg- 

állapítását célozza. A különböző klimazónákban a mint láttuk külön- 

böző a talajnedvesség cirkulációjának módja is. A talajnedvesség egyik 

helyen nyáron feljő a felszínig más helyen bizonyos mélységig huzódik 

csak fel s itt válik vízpárává s mint ilyen kerül a légkörbe. A talaj- 
minták gyűjtésekor nem voltak eddig figyelemmel arra a körülményre, 

hogy a mintát milyen mélységből vették, a szántott vagy a szántás alatti 

rétegből; sem azt nem jelölték meg, hogy ősszel vagy tavasz folyamán, 

tehát midőn a mozgóállapotban lévő tápanyagok még lent vannak az 

alsó szintekben, a hová a téli nedvesség lelúgozta öket, vagy már 

visszahuzódtak a felső szintekbe. De ekkor sem juthatnak a szántott 

rétegbe, csak a szántott réteg alatt lévő tömött szalonnás rétegig. De 

nem folytatom tovább bár még igen sokat lehetne erről a tárgyról be- 

szélni. 

Mindezekre a kérdesekre és még sok másokra, melyeket itt nem 

sorolhatok már fel, az A szintnek petrografiai jelzésével kibővített geoló- 
31£ 
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giai térképekből nem kapunk feleletet. Ezt merem állítni, tapasztalás 

alapján mondhatom, mert ilyen térképeket magam is többet csináltam. 

Az igazi agrogeológiai térképekből azonban, melyek a talajoknak kiala- 

kulási folyamatait és módját és ezzel együtt jelen állapotát is feltünte- 

tik, mindezen kérdésekre nyerhetünk felvíilágosításokat. 

Azt hiszem előadásommal sikerült a mélyen tisztelt szakülés tag- 

jáinak figyelmét ezen újabb írányú kutatásokra irányítani, s ha nem is 

vagyok oly szerencsés, hogy mindenkit meggyőzhettem volna felfogásom 

és munkásságom helyességéről, de annyit talán mégis elértem, hogy 

beigazoltam, miszerint: vizsgálataim komoly tudományos alapon állanak 

s úgy tudományos, mint gyakorlati irányban hasznos eredményeket 

fógnak szolgáltatni. 

A SZARVASKŐÓI WEHRLITTÖM/ZS, 

Irta: Dr. PáLFY MóR. 

(A 39. és 40-ik ábrával.) 

Eger várostól majdnem egészen északra fekszik az Egerpatak völ- 

gyében Szarvaskő község,- amelynek: határából már a mult század har- 

mincas éveitől kezdve ismeretes egy fekete szinű, igen súlyos kőzet, a 

melyet először ásványnak tekintettek és lievrit-nek! határoztak meg. 

Később KoBELL, WEHRLE elemzése után kimutatta, hogy nem azo- 

nos a lievrittel és WEHRLE után wehrlit-nek nevezte el. 

1846-ban VFiscHER? mágnesrúddal kimutatta, hogy nem egynemű 

anyag és kőzetnek veendő. 

A legrészletesebben dr. Szazó JózsEr" foglalkozott a kőzettel és 

ő volt az első, a ki azt mikroszkópium alatt is megvizsgálta és elegy- 

részeit leírta. Egyúttal közölte WEHRLÉ-nek 1846-ból és dr. LENGYEL 

BéÉLÁ-nak 1868-ból származó elemzését is. Szasó kimutatta, hogy a 

wehrlitben magnetit, amfibol, diallag és olivin fordul elő. Egyes félesé- 

geiben még földpátot is talált és e szerint két fajtáját különböztette 

1 L. LEONHARDT und BRONN Neues Jahrbuchjában. 1834. p. 637. 

2 LEONHARDT és GEINITZ : Neues Jahrbuch für Mineralogie 1846. p. 92. 

3 Heves és Külső-Szolnok megyék földtani leírása. (A magyar orvosok és 

természetvizsgálók 1868. évi nagygyűlésének munkálatai. p. 80.) 

A wehrlit Szarvaskőről, mint összetett kőzet. (Földt. Közl. 1871, I. p. 18.) 

A webrlit Szarvaskőről. (Földtani Közlöny 1877, VII. p. 169.) 
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meg: a földpát-gabbrót és az olivin-gabbrót, vagyis a tulajdonképpeni 

webrlitet, melyet a terület különböző pontjain megtalált. Második köz- 
leményéből kitűnik, hogy a szarvaskői előfordulásnál a wehrlit mellett 

még diábázt is látott, a mi nem lehet más, mint az a kőzet, a 

melyet harmadik közleményében földpát-gabbrónak nevezett. SzaBó 

utolsó közleményében a webhrlit vizsgálatát igen részletesen leírja, sőt 

vékonycsiszolatáról még egy mikrofotografiát is közöl. A kőzet egyes 

elegyrészeinek SzaBó-tól közölt leirásához jelenleg is alig van valami 

hozzáadni valónk és hogy ez alkalommal mégis foglalkozunk vele, azt 

azért tesszük, mert a közetben nagymennyiségű titántartalmú vasérc 

fordul elő, jelenleg pedig a hasonló titántartalmú vasércek feldolgozása 

a vasércbányászat egyik szőnyegen levő kérdése. 

Pár év előtt alkalmam volt a szarvaskői Kecskefarkon előjövő 

wehrlitet megtekinteni és az ott észlelteket ez alkalommal óhajtottam 

röviden összefoglalni. 

Szarvaskő községen mintegy másfél km-el alul az Egerpatak bal 

partján van az úgynevezett Vaskapu kőbánya, melyben útkavicsolásra 

kékes-szürke, karbonkori homokkövet fejtenek. Vele szemközt, a patak 

jobb partján, karbonkorú agyagpalák vannak a felszínen, míg a ferdén 

szemközt — kissé északfelé — torkolló mellékágnál elérjük a wehrlit 

erupcióját, mely észak felé a következő (a hídon kissé alul torkolló) 

mellékágig tart. A hegyoldalon északkelet-délnyugati irányban elnyúló 

erupció ovális alakú, hossza mintegy 250 m, szélessége közel 150 m. 

Az erupció köröskörül karbonkori palákkal és homokkövekkel érintkezik. 

Kontakt hatása a palákon kevéssé. tűnik fel; ahol ellenben homokkővel 

érintkezik, a kontakt hatás igen erős, mert a homokkő erősen el van 

kvarcosodva, vörösre van égetve és repedései mentén tele van magne- 

tittal és hematittal. Az erupció főtömegét a wehrlit alkotja, melyet a 

petrográfia mai állása szerint a peridotitok közé kell sorolnunk. A míg 

az erupció belsejét a fekete szinű és földpátot nem tartalmazó wehrlit 

alkotja, addig az erupció szélén néhány ponton egy erősen földpátos 

kőzettel is találkozunk, amelynek elterjedéséből arra kell következtet- 

nünk, hogy az a wehrlitet övalakúlag körülveszi. Hz az a kőzet, a me- 

lyet a wehrlit széléről SzaBó is említett és a melyet először diábáznak, 

azután földpát-gabbrónak írt le. Ezt a földpátos kőzetet a rossz feltárási 

viszonyok miatt köröskörül nem tudtam nyomozni, de jelenlétét meg- 

állapíthattam az erupciót északról határoló patakban, az erupció nyu- 

gati szélén, a hegyoldalon és a déli szélén levő patakocska mentén is. 

A webhrlitet a hegyoldal közepe táján látjuk jól feltárva egy körül- 

belül 50—60 m hosszú tárnában, a melyet a vasércnek nézett wehrlit 

feltárása végett hajtottak és a melyet már SzaBó is leírt. A tárna elején 

a kőzet erősen repedezett és mállásnak indult; az egyes darabok felü- 
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lete sárga mállási kéreggel van bevonva, de a tárna végén teljesen üde 
kőzetet találunk. A tárna végén talált kőzet szabadszemmel nézve egy- 

neműnek látszik, aprószemcsés, fénylő törésű, de kézinagyítóval már 

fel lehet benne ismerni a sok sárgászöld olivinszemcsét és a fekete, jól 

hasadó diallagot. Mikroszkópium alatt vizsgálva, a kőzet majdnem telje- 

sen üde és olivin, barna amfibol és diallag szemcsés keverékéből áll. 

Ezeken kivül lényeges szerepet játszik a kőzetben a magnetit is, a mely 

legömbölyödött, tekintélyes nagyságot elérő kristályokban van jelen. 

A magnetitre már SzaBó is nagyon találóan jegyezte meg, hogy jól 

körülhatárolt kristályokban alig for- 
dul elő a kőzetben. A kőzet kémiai 

elemzése azt mutatta, hogy az nagy- 

mennyiségű titánt is tartalmaz, 

tehát a kőzetben titánvasércet lehet 

várni. Azok a nagy fekete szem- 

csék azonban, amelyekkel a kőzet 

telve van, inkább a magnetitre mu- 

tatnak, mint az ilmenitre. Bár kris- 

tályalakjuk világosan nem ismerhető 

fel, mégis közelebb állanak a mag- 

netithez, mint az ilmenithez. Apróbb 

rácsos kristálybalmazokban az olivin 

és diallagszemekben nem ritkák az 

olyan fekete szinű ércek, a melye- 

ket már a titánvashoz lehet számií- 

tani. Ezek mennyisége azonban cse- 

kély arra, hogy a kőzet tekintélyes 

titántartalmát azzal magyarázzuk 

meg. Valószinűnek tartom, hogy a 

nagy szemekben jelenlevő magnetit is tekintélyes mennyiségű titánt 

tartalmaz. A webrliterupció szegélyén előjövő kőzet szürkeszinű, apró- 

szemcsés és igen üde. Benne kézinagyítóval felismerhetők a fehér föld- 

pát és a sárgászöld olivinkristályok. Fzenkívül még egy fekete ásvány 

kristályai láthatók a kézinagyító alatt, amelyek talán a kőzetben levő 

piroxéntől származnak. Mikroszkópium alatt a kőzetnek mintegy felét a 
teljesen üde földpátkristályok alkotják, amelyek optikai viselkedésük 

alapján a labrador-bytownit sorba tartoznak. A kőzet másik részét üde 

olivin, augit és gyérebben amfibol alkotja. Ez a kőzet is telve van le- 

gömbölyödött  magnetitkristályokkal, amelyek mellett még néhol az 

ilmenitre jellemző fekete rácsos kristálycsoportok is előfordulnak. Bz az 

összetétel, valamint az alábbi elemzési eredmények kétségtelenné teszik, 

hogy az erupció szélén előforduló kőzet az olivingabbrók csoportjába 

39. ábra. A szarvaskői Wehrlit-tömzs 

helyszínrajza. 
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számítandó. Hogy a wehrlit a gabbró kőzetekkel kapcsolatban áll, azt 

RosExBuscH is említi." 
A szarvaskői wehbrlitet 1834-ben WEHRLE selmeci tanár, 1868-ban 

pedig LENGYEL BÉLA elemezte meg. Ezen a két régi elemzésen kívül 
több újabb elemzésünk is van. Az egyiket dr. EMszT KÁLMÁN osztálygeo- 

lógus-vegyész végezte 1906-ban, de elemzési eredménye ezideig még 

közölve nincsen. A másikat C. v. Jogw közölte? 1885- és 1907-ben. 
Ezenkívül kérésemre még megelemezte Emszr a wehrlit mellett előfor- 

duló olivingabbrót is. Emszr és C. v. Jonw ezen elemzési adatait a kö- 

vetkező két táblázatban közlöm: 

I. Wehvrlit. II. Gabbró. 
széztetstézi EBBE e zh E BET ett sszisbésse E Tá 

C. v. Jons. De" Huszo KK zs szél Elemezte — Molekulá- 
1855 1907 TUZ a JESSE TAL ExMszT ris 09. 

RL szt 30-90 32-58 33-33 39-78 4497 

y.k 19 SZE 778 11-89 6707 468 151 128 

TB 6 eezért 1748 151 108 12:68 87-48 

BEZOSE 738 592 788 — 816 — 

GONE 029 28-64 29-85 31-70 23-18 28-95 

MnO. .. -— 0-29 0-25 — — 

MgO -— .. 1489 15-01 14-46 22-34 165 281 

Gaz 476 514 5:60 6-18 917 L617 

Na,O — —z 045 0-44 2-01 2:21 

1 12 0 VES ses —- —— ny ny 0-18 013 

H.O — — 108 -- 118 — 

99-88099—— 98-9899 99-77 100-00 9950 100-40 

Ezekből az elemzési adatokból RozLozsNIK PÁL kollegám volt szives 

az OsaNN féle állandókat kiszámítani, a miért neki e helyen köszönetet 

mondani el nem mulaszthatom. Ezeket az állandókat a következő táb- 

lázat tünteti fel : 

Pesze játa ia s. olted EzAlee ; 

19:65 

j j II. 46-25] 2-34 ] 6-14 13679] 1-03 [ 2-72 16-25) 8-6 ] 0-73 

I 
] j j 

I. 138"-OL] 0744 1 064 15983] 0714 0-21 

l 

1 Elemente der Gesteinslehre ; 3-ik kiadás, p. 217. 
; 2 C. v. Jons : Olivingabbro von Szarvaskő. Verhandl. d. k. k. Geol. R. A. 

1885. Pag. 317. 
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A fennebbi elemzési adatokból feltünő már a wehrlitre is a nagy 

vas- és titántartalom, a melyhez hasonlót a RoseNxpuson-tól közölt három 

webrlit elemzések egyike sem közelít meg, mert ezek egyikében is alig 

emelkedik a /eO tartalom 1299-ra, míg a wehrlitben Emszr elem- 

zése szerint 298590, Jonwx elemzése szerint 28-649o van. Feltünő 
ezenkívül még a kőzet nagy titántartalma is, mert míg a KoSENBUSOH- 

féle elemzések csak alig nyomát tüntetik fel, addig a szarvaskőiben 

Emszr szerint 670790, Jonn szerint 118990 TiO, van. A szarvaskői 
kőzet a RosEwxsuvscn-től ismertetett wehrlitek mindenikénél sokkal bázi- 

.sosabb. 

40. ábra. A szarvaskői wehrlittömzs szelvénye. A wehrlit eredetileg 

lakkolitképződmény volt. 

A gabbró elemzéséből annak földpátja, ha a nyomokban K.O-t is 

hozzászámítjuk, 4Ab43-"3 An56"7 — labrador adódik ki. A kioltódási szög 

ezzel ellentétben a labrador-bytownit sorra vall. Az elemzés mégis ultra 

bázisos kőzetre utal, melynek úgy Al/.,O, mint S7O, tartalma kisebb a 
rendes gabbrókénál. /e0--Fe,O, tartalma pedig igen magas. Feltünő 
alacsony a WgO tartalom is. E gabbró összetétele kémiailag is átmene- 

tet mutat a wehbrlithez, ami a mikroszkópium alatt is feltünő, de kétség- 

telenné válik ez a természetben is, a mennyiben — mint már említet- 

tem — az a wehrliterupció szélén fordul elő. 

Valószinünek kell tartanunk azt is, hogy a természetben a gabbró- 

tól a legbázisosabb wehrlitig minden átmenet meg van, bár ezt a TOSSZ 

feltárási viszonyok miatt nem lehet észlelni. Talán ennek lehet tulaj- 
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donítani az Emszr és a Jonw elemzése között levő különbséget is, a mi 

egyes elegyrészeknél mutatkozik. 

Az elemzési adatokban látható vasmennyiség nem mind származik 

vaséreből, hanem annak jó részét a vasat tartalmazó szines elegy- 

részekből kell származtatnunk. A szarvaskői wehrlit nagy vastartalmát 

már régebben felismerték és több ízben megkisérlették azt vasgyár- 

tásra felhasználni, de ezideig még eredmény nélkül. Minthogy újabban 

különös érdeklődés mutatkozik az ilyen sok titánt tartalmazó vasércek 

iránt, hozzávetőlegesen közölni óhajtom azt a mennyiséget is, a melyre 

itt számítani lehet. 
. A) Ha a napszínen kifejthető anyagot tekintjük, akkor a feltárt 

wehrlitterület kiterjedését csak 100 m 6 sugárú körön 31,415 négyzet- 

méternek véve 30 méter átlagos sziklafal magasság mellett mintegy 

942450 köbméter wehrlitre lehet számítani. A wehrlit tömöttsége SzABó 

szerint 34; egy köbméter kőzet súlyát csak 3 tonnának véve, a fennebbi 

mennyiség 2.827,350 tonnának felel meg. 

B) A reménybeli érc mennyiségét az 50 m sugárú körön belül 

100 méter mélységig feltételezve, ugyanilyen számítással 785,000 m? érc 

adódik ki, a mi 2.355,000 tonna érecnek felel meg. A 100 m mélységre 

azonban csak akkor lehet számítani, ha a wehrlit nem olyan lakkolith- 

szerű kifejlődés, mint azt alább jelzem. 

Ezek szerint 

AJTO V ÉVÁT VÁLVA ea e et ... 2.827,350 tonna 

B) reménybeli . E; éz. sza sz 000 Ta 

A7-B) s így összesen éseje e; 5.182,350 tonna 

titánvasat tartalmazó wehrlitre lehet számítani. Hogy a kőzet a mély- 

ség felé mint változik, arra semmi adatunk sincsen. Ha azt a jelensé- 

get tekintjük, hogy a gabbró a wehrlit szélén jelentkezik, akkor ellent- 

mondást látunk azzal az elfogadott és a legtöbb helyen megerősített 

szabálylyal szemben, hogy a magmatikus elkülönülésnél a bázisos kőze- 

tek a kevésbé bázisosak szegélyképződménye gyanánt jelentkeznek. Itt 

ugyanis úgy látszik, mintha az erupciónak nem bázisos szegélye lenne, 

hanem hogy a bázisos mellett lenne egy savanyúbb szegély. Ez esetben 

azt várhatnók, hogy a mélység felé a kőzet még bázisosabb lesz. 

A webhrlit kiképződését azonban felfoghatjuk itt úgy is, hogy az 

eredetileg egy lakkolit volt, a melynek szélső fácieseként itt is a bázi- 

sosabb kőzet vált ki, a mint azt a mellékelt ábra magyarázza és a 

szerint jutott volna az erupció szélén napszínre a bázisos mellett levő 

savanyúbb kőzet. Ez esetben a mélyebb szinteken a felszinen találtnál 

csak savanyúbb és kevesebb vasat tartalmazó kőzetre lehetne számítani. 

4 
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Szerkesztői megjegyzés. 

Dr. Párry Móg m. kir. főgeológus úrnak ezt a nagybecsű értekezését 

örömmel közöltem, annyival is inkább, minthogy a cikk jelenleg nagyon is 

időszerű. A XI. nemzetközi geológiai kongresszuson tudvalevőleg a világ vas- 

érckészletéről rendezett tanácskozásokban szóba kerülnek azok a vasércek is, 

amiket alacsony vastartalmuk vagy magas titánvastartalmuk miatt ezidőszerint 

feldolgozni nem tudnak, amelyek azonban a műszaki tudományok haladásával , 

egykoron még sorra jöhetnek. 

A hazánkban ezidőszerint nem használatos vasércek sorában — a pirit, an- 

kerit, havasi pát és a többi ilyenféle ércek között — nagy szerepe leend egykor 

a szarvaskői wehrlitnek is, amelynek tömegét a Világ Vasérckészletéről szóló 

monografiában (The Iron Ore Resources of the World, Stockholm, 1910, Vol. 

I. Pag. 218 és 287) egy millió tonnára becsültem, 4090 vas és 12—1596 

titánsav tartalommal. 

Amiként dr. Párry MógR úrnak szóban levő munkájából kitűnik, becslé- 

semben csalatkoztam, amennyiben az egy millió tonna helyett öt millió 

titánvas tartalmú vasércre van itt remény. 

Adja az Isten, hogy hazánk többi feltáratlan vasérctelepein végzett becs- 

léseimben is ilyen kellemesen csalódjam. 

Budapesten, 1910 augusztus hó 10-én. 
Dr. Papp KáRonrx. 



GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK. 

A) A düsseldorfi kongresszus. 

Irta: Lóczy LaJos dr. 

Az V. internacionális bányászati-, kohászati-, alkalmazott- 

mechanikai és gyakorlati geológiai kongresszus Düsseldorfban 

1910 junius hó 20—23-án nem remélt nagy látogatás mellett nagy sikerrel 

folyt le. A tagok száma jóval meghaladta az 1600-at. Ezúttal is kitűnt, hogy 

a technikai diszeiplinákban iskolázott férfiak jól átgondolt módon intézik el 

azt, amire vállalkoznak. 

Düsseldorf a rajnai provinciának, sőt mondhatnám az egész német biro- 

dalomnak legszebb, legkedvesebb városa, kitünően volt a kongresszus helyéül 

választva. Mert Németországnak talán legjelentékenyebb ipari központjában 

van. A Rajna jobbján a westfáliai köszénterület közepén Ruhr vidéke, bal- 

oldalon Aachen vidéke, gazdag kőszéntelepek az alsórajnai Alföld kölni öblé- 

ben a legújabban felfedezett hatalmas barnaszéntelepekkel: mindezek a körül- 

mények féltucat 100,000-nél több lakost számító nagy iparűző várost csopor- 

tosítottak 50 km átmérőjű körterületen Düsseldorf körül. Művészeti szempont- 

ból is hírneve van a városnak, festészeti mesteriskolája a múlt századbeli 

60—70-es években vezérhelyen állott és most sem hanyatlott le. 

Sxpow porosz kereskedelemügyi miniszter jelenlétében KLEINE bánya- 

tanácsos ! és SPRINGOMON nagyiparos igazgató elnöklésével nyilt meg a kon- 

gresszus. Az egész rendezésnek lelke azonban dr. ScHRÖDTER mérnök volt, aki 

a bámulatos precizitással tervezett programmot páratlan egybevágással fejtette 

ki. Nem volt ezen a kongresszuson semmiféle felesleges beszéd. Amit Sxpow 

miniszter szép szakszerű beszédében nyomban az elnöki megnyitás után han- 

goztatott: hogy a kongresszus munkája hivatva van a nemzeteket egymás- 

iránti megbecsüléssel és szeretettel egyesíteni egyéniségük megőrzése mellett, — 

ez vezérfonalul"! húzódott végig a tárgyalásokon. Ezt az eszmét apotheozissze- 

rűleg is ábrázolták az ünnepélyes lakomát követő zenés előadáson, ahol egy 

öntő a kohóművelet élethű ábrázolásával, az egész földet vaspánttal körülfogó 

vázat gyártott a nemzetek összekapcsolására. 

Gyorsan megalakult a megnyitó ülésen a négy osztály és azonnal hozzá- 

fogtak a szakbeli tárgyalásokhoz. 

1 Poroszországban nincsen Oberbergrat cím. 
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Négy ülésünk volt csak, amelyen más-más elnökök vezetése alatt a 

programmba felvett címeket tartalmas viták kiséretében befejeztük. 

Az I. Bányászati Csoport üléseit ZsIGMoxDpY Ánráp úr leírása alap- 

ján a következőkben ismertetem : 
Az első napon a bányászati osztályban igen aktuális kérdések 

kerültek tárgyalás alá, aminek folyamában élénk eszmecsere fejlődött. Az elő- 

adások, amelyeket — kettőt kivéve — német nyelven tartottak, a következők 
voltak : 

1. ZAERINGER nordhauseni igazgató a fagyasztó eljárásról szólt és annak 

legújabb kifejlődéséről. Kiemelte, hogy a régebbi nézetet, amely szerint 200 

méteren alól levő mélységekben fokozatos fagyasztás szükséges, legújabb idő- 

ben a Német Solvay művek borthi telepének I. sz. aknájánál keresztül vitt 

325 m-es egyszerre való fagyasztás megcáfolta. További aknák 336, 404 és 

180 méter mélységgel fagyasztó eljárás ! szerint kivitelben vannak. 

2. BRucHHAUSEN bányaigazgató a kövesítő (Versteinungsverfahren) akna- 

mélyítő eljárásról szólt, amely abból áll, hogy a vizet hozó szakadékokat 

cementtel elzárják. Ilyen eljárást alkalmaztak legelőször Lünen mellett a Vik- 

toria bányánál. A vízerek kitöltése az aknazsompból történt 8 m-es mély fúró- 

lyukak segélyével, amelyekbe cementet vezetnek be. Az akna kifalazás 4—4 

méteres fokozatban történik. 1477 m havi teljesítmény mellett egy méter akna 

3276 márkába került. 
3. VrEsiG krayi bányaülnök a vasbeton használatáról szólt a bányászat- 

nál. Kiemelte sok tényleges kivitel megemlítésével, hogy a vasbeton sok eset- 

ben alkalmazható bányászati célokra, ami a vasbeton fizikai tulajdonságából, 

a beton nagy nyomási és a vasnak nagy húzási szilárdsága folytán sok eset- 

ben kitünő szolgálatot tehet a bányafolyások, aknák stb. oldalainak biztosí- 

tására. 

4. Srumpr charlottenburgi tanár az egyenáramú gőz aknaszállítógépekről 

értekezett, különösen kiemelve, hogy túlhevített gőzre és kondenzátióra alkal- 

masak. Egy csekély szerkesztési változtatás, egy kis servomotor: tolóka hozzá- 

adásával szállítógépként használható. Előadó állítása szerint más szerkezetű 

hasonló gépnél !/s3-dal olcsóbb és üzembiztossága fokozottabb. Egy orosz mér- 

nök abbeli propozitiójára, hogy az aknaszállítás végtelen lánccal eszközöltes- 

sék, magyar részről Vizek főmérnök kijelentette, hogy azt az ideát Cséri elhalt 

selmeczbányai főiskolai tanár német nyelven nyomtatásban megjelent műben 

kidolgozva publikálta. 

5. JüsGsr dr. esseni bányaülnök a bányastatisztika egységesítéséről érte- 

kezvén, ajánlotta, hogy ennek elérésére a kongresszus tegyen kezdeményező 

lépéseket és bízassék meg egy állandó bizottság, amelynek tagjai a tekintetbe 

veendő országok 2—2 képviselői legyenek, amely bizottság a kormányaikkal 

érintkezésbe lépve, egy konferencia egybehívását célozná, melynek a bizottság 

! Ilyen fagyasztó eljárás esetleg pl. az elöntött aknaszlatinai sóbánya víz- 

mentesítési munkálatai közben szolgálatot tehetne. (ZSIGMONDY.) 
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az egyes országok bányastatisztikai módszerei ismeretéhez szükséges tárgyi 

alapot szolgáltatna. 

A második napon TRiPPE dortmundi bányaigazgató a  MEISSNER-féle 

eljárásról, mely a bányamellék vízzel való telítéséből és a hidraulikus szén- 

repesztésből áll, tartott előadást. A fúrólyukak 20 és több atmoszféra víznyo- 
más alá kerülnek, ami által egyrészt a szénpor káros hatását küszöbölik ki, 

másrészt a lefejtendő széntelep részt lazítják. A telítés után a szénrepesz- 

tésre 2599-al kevesebb repesztőszer szükségeltetik és maga a repesztés is ke- 

vésbbé veszélyes, mert a szénpor nedvesítve van és a sújtóléget a beszorított 

víz részben kinyomja. Az eljárás gazdasági eredményei csekélyek. 

Dr. Bguwss gelsenkircheni tanár a szénbányászat által átvihető betegsé- 
gekről értekezett és arra az eredményre jutott, hogy annak direkt részesedése 

csekély. Az anchylostomiasist a német bányákból úgyszólván kiirtották. 

Rendkívül érdekesek voltak GARFORTH angol bányaigazgató előadásai a 

szénporkisérletekről és TAFFAMEL francia bányamérnöké a lievini kisérleti állo- 

másról az ott véghez vitt robbanási kisérletekről, amelyek közül nehányat 

kinematografikus képekkel is illusztrált. 
Ehhez az előadáshoz fűzve ZsiGmowxpvy megjegyezte, hogy a kisérleti tá- 

rókban túlnyomás és depresszió alatt is kellene kísérleteket keresztülvinni, 

miután az ilyen állapot befolyásolja a robbanást, illetve annak mértékét, 
továbbá metán és szénsav keverékekkel is kellene kisérletezni, amelynek 

eredményei a sújtóléges bányáknál az elgátolás keresztülvitelének módozatára 

fontosak. 

A kongresszus rendezése körül és aziránt, hogy a magyarság kellőleg 

érvényre juthatott, a legtöbb érdem ScHRöprER BE. dr., düsseldorfi mér- 

nök (Gescháftsführer des Vereins deutscher Bisenhüttenleute) kongresz- 

szusi vezértitkár urat illeti. 

II. A kohászati osztály a) praktikus csoportjában 20 előadás volt 
bejelentve s a b) elméleti kohászati csoportban 15 előadást hirdettek. Ezek 

közül kiváltak ARwou G. párisi, FRANKE G. berlini, s BEnxEzprcgs C. upsalai 

tanárok előadásai. Igen érdekes előadást tartott CoxRaD—WALTER bécsi mér- 

nök az elektromos olvasztókról. 

III. Az alkalmazott mechanikai osztályban 20 előadó jelentkezett, 
főkép leipzigi és berlini szakférfiak, akiknek igen érdekes tárgyú előadásaik 

voltak. Ki kell emelnünk BERwsrerv kölni tanár előadását a hidraulikus kom- 

presszorokról s RATEAu párisi mérnök értekezését a turbo-kompresszorokról. 

SracH bochumi tanár két előadással is szerepelt a tárgysorozatban. 

A IV. osztály: a praktikus geológia csoportja tartalmas témákat 

vetett fel. ScHULz, BRIESEN az osztr.-magyar államvasút krassószörényi bányái- 

nak 40 év előtti főhivatalnoka a kongresszus praktikus geológiai szekciójának 

elnöke, behatóan fejtegette a gyakorlati geológiának nagy jelentőségét a tudo- 

mányra és nemzetgazdaságra egyaránt. 

BEYscHLAG a vasérctelepek statisztikájával, KRAHMANN az érctelérek poli- 

tikájával, Macca a bányanemzetgazdaságról értekeztek. Mindhárman új eszmé- 

ket vetettek fel. 
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FuIzGEL, KukuK és Wuwxspogr tanárok a rajnamelléki szénterületek tek- 
tonikáját ismertették. A hegység csapására merőlegesen irányuló NW—SE 
irányú törések szerint az egész rajnai Palahegység horsztokba és árkos vető- 

désekbe töredezett, sőt ezek a törések még a diluviumot is érintették. $rEn- 

MANN professzor a délamerikai Kordillerák érecteléreinek dacit-andezit lakkoli- 

tekhez kötött voltáról értekezett és azokkal a tapasztalatokkal egyező tör- 

vényszerűséget ismertette, amelyeket Párrx Mór az erdélyi Érces hegység 
aranyteléreinél felismert. WERNER tanár a St-Andreasberg felhagyott érctelé- 

reit remek fényképekkel illusztrálva ismertette. SrurzER freibergi tanár a juve- 
nilis forrásokról szóló elmélet ellen beszélt. MisrgkaP a bochumi földrengés- 

jelző állomáson tett kisérleteiről szólt, aMesterséges földrengéseks címmel. 

Ennek az elsőrendű, kitünően felszerelt szeizmologiai állomásnak az a célja, 
hogy a földrengések és a robbanó bányalevegő kitörése közötti összefüggést 

keresse. Figyelemreméltó értekezést tartott BagRors Ch. lillei tanár Észak- 

Franciaország vándorköveirőls klasztikus üledékeiről. Ezeken a nagyobbszabású 

előadásokon kívül kisebb tárgyakról szólók még jó számmal voltak. 

Az előadást követő viták felette érdekesek és tartalmasak valának. Külö- 

nösen azon az ülésen, amelynek vezetését rám bizták, gyönyörű, élénk viták 

folytak BEYsSCHLAG, SCHMIDT, KLOCKMANN, LEPZzIus professzorok között. Nekem 

is bő alkalmam nyilott a vitákban közvetlen tapasztalataim alapján résztvenni. 

A kongresszus ügyvezetősége csaknem nagyobb súlyt fektetett a kirán- 

dulásokra, mint az előadásokra. A rajnamelléki szénterületekre és a Ruhr 

diluvialis terraszaira intézett kirándulásokat ötvenen is látogatták. Még na- 

gyobb számmal voltak a technikai kirándulók. Nagy érdekességű volt a tár- 

saságok áldozatkészségéből alapított és fentartott bányászati szakiskola meg- 

szemlélése. Ennek felszerelései és gyűjteményei, HEISE és Kukuk tanár vezetése 

mellett, általános csodálkozást keltettek. 

Magyarország szépen volt képviselve a kongresszuson. Hazánkból a kö- 

vetkező szaktársak voltak ott: 

1. BRAUNFELD GyuLA, az állami vasművek igazgatója, 

2. DENBERG AwTaL, a Salgótarjáni Köszénbányatársulat bányaigazgató- 

helyettese, 

3. GERŐ NÁNDOR, salgótarjáni bányaigazgató, 

Guwsszr FELix, budapesti bánya- és kohómérnök, 

JEx Simon, tatabányai bányaigazgató, 

. Maricska Józser, pécsbányatelepi mérnök, 

Lóczy Lasos, a Földtani Intézet igazgatója, 

. REHLIxG KowRáp, királdi bányagondnok, 

. Réz Géza, selmeci főiskolai tanár, 

10. Szász Gyura, a Magy. Ált. Kőszénbánya Részvénytársulat budapesti 

főmérnöke, 

9apus 
o 

11. VEzÉéR Virmos, budapesti főbányamérnök, 

12. ZsiGmospx ÁRráD, főfelügyelő, Budapest. ös 

Ezenkívül több nevet nem jegyezhettem fel. 

A kongresszus bezáró ülése jun. 23-án Essenben volt, ahol az angol 
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technikai intézetek, az angol földtani intézet és földtani társulat, valamint 
egyéb testületek egyesült meghívására 1915-re egyhangúlag Londont válasz- 

tották a jövendő kongresszus helyéül. 

Jun. 24-én a kongresszus tagjainak túlnyomó része Bruxellesbe utazott. 
Nagyon sok kongresszuson voltam, de jobban sikerültet nem éltem végig 

ennél. Mindvégig meleg harmónia uralkodott a résztvevők körében. Félreértés- 

ről, könnyen bekövetkezhető nemzeti érzékenykedésről nem tudok. Szolidab- 

ban is mozgott az ember, mint máshol és az ügyvezetőségen minden fenn- 

akadás nélkül mindenki gyorsan végezhette ügyét. 

A gyönyörű, új Tonhalle termeiben a város és a kormány rendezett 

jun. 21-én és 22-én egy-egy nagy lakomát. Az elsőn csak redingotban jelentünk 

meg, és az ünnepélyes díszlakoma a tudományos munka befejezése után 23-án 

volt az egyedüli gála sokadalom. Mindakét lakomán, valamint az esseni búcsú- 

ünnepen is 2000 teríték volt. Remek fogások, kitünő borok, pompás zene, 

kevés toaszt jellemezte ezeket a lakomákat. B 

Bennünket magyarokat szeretettel kezeltek. A névsorban hazánk helyesen 

Ungarn, betűrendben állott, nem pedig Oesterreich után. Sajnos és érthetetlen, 

hogy a magyar kormány hivatalosan nem képviseltette magát. A hivatalos 

kormány-képviselők között, Oesterreich-Ungarn képviselőjeként egy wieni 

érdemes állami főtisztviselő állott. Ennek dacára én oktrojáltam a hivatalos 
képviseletet. 

Az ünnepélyes díszlakomán azután Magyarország részéről az egyedül 

megengedett 5 felköszöntő között engem is felhívtak, úgyszintén a záróülésen 

is megvárták, hogy Ausztria után én is szóljak néhány köszönő szót. Állami 

önállóságunk tehát erősen kidomborodott. No nem épen minden diplomáciai 

tárgyalás nélkül ! 

Az ünnepi szórakozásoknak egyik fénypontja volt a junius 24-én este 

rendezett sétahajózás a Rajnán és az a remek tűzijáték, amellyel azt egybe- 

kötötték. Legalább százezer ember nézte a fényes ünnepélyt a partnál. A Rajna 

hídjánál sistergett le egy vízesésnek gyönyörű reprodukciója. Ezen a napon 

érkezett Düsseldorfba gróf ZEPPELIs első személyszállításra épült léghajója 9 

óra alatt; maga a gróf vezette a léghajót a Boden-tóról Düsseldorfba. Leirha- 

tatlan lelkesedés fogta el a lakosságot efelett a siker felett és az egész esti 

vízi ünnep alatt folytonos ovációkban részesítette a hajókon levő közönség a 

kongresszusi tagok gőzösén tartózkodó ZEpPELrs grófot. A Rajnamellék bájos 

vidékén kedves, barátságos, művelt a lakosság, úgyszintén Németország leg- 

szebb leányai, asszonyai itten vannak. Nagy számmal volt a szép nem kép- 

viselve és számukra kitünően rendezett szórakozások voltak. 

Az én mostani utamnak végső akkordját a mai nap adta. Keresztül 

rándultam az Eifel felvidékén a legszebb krátertónak, a ILaacheni tónak 

irányában. 

temélem, hogy még alkalmam lesz a kongresszus vívmányairól egy két 

ismertetéssel beszámolni a Földtani Közlöny olvasói előtt. 

Kelt Neustadt a. d. Haardt, 1910 jun. 24—25-i éjfélkor. 
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B) A miskolci vándorgyűlés. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXV. vándorgyűlésüket gróf 

ANDRÁSSY GYULA nyug. m. k. belügyminiszter elnöklete alatt f. évi augusztus 

hó 21-25-igy Miskolcon fogják megtartani. Hazánk eme legfiatalabb törvény- 

hatósági joggal felruházott városa szerencsés fekvése és kedvező vasúti össze- 

köttetése folytán minden irányból könnyen megközelíthető és valóságos köz- 

pontja a természeti ritkaságoknak. 
Geológiai szempontból pedig egyik legérdekesebb vidéke hazánknak. 

Mert megtaláljuk itt az ősi karbonkorú paláktól a legfiatalabb korszakig a 

képződményeket. Világhírű nevezetessége a diluviális ember lakóhelye: a Sze- 

leta barlang, amelyet HERMAN Orró kezdeményezésére a m. k. földtani 

intézet tudományosan felásatott s a barlangból száz számra került paleolitos 

kőeszközöket Kaprió OTTOKÁR dr. szakszerűen fel is dolgozott. 

Erről a közérdekű tárgyról értekeznek GárnryY IGwác a Borsod-Miskolec 

vidéki paleolit kérdése címen, míg Kapié OTTOKÁR dr. -a Szeleta-barlangban vég- 

zett ásatásait ismerteti. 

Szakunkba vágó előadásokat tartanak továbbá SIEGMETH" KÁROLY lovag, a 

Barlangkutató Bizottság elnöke a Gömör-Szepesi Barlangvidékről és 

SCHAFARZIK FERENC dr. elnökünk a Szepes-Gömöri Érchegység egyik 

legszélsőbb nyúlványáról és a Nógrád vármegyében felfedezett 

zeolitok előfordulásáról. 

Ezenkívül ILosvax LaJos dr. társulatunk választmányi tagja: A kolloi- 

dok természettudományi jelentőségéről fog értekezni. 

KocH Nánpok dr. a biai mediterrán lerakodások geológiai ismertetése 

keretében főkép ezen rétegek faunáját fejtegeti, NEUBAUER KONSTANTIN 1. A magma 

kitörésének okairól. 2. A petrogenezis vizsgálati módszereiről értekezik s végül 

VENDL ALADÁR dr. 1. Hazánk két zeolitjának kémiai elemzését. mutatja be és 

2. a talajban szereplő homokfélék mechanikai elemzésének különböző mód- 

szereiről fog értekezni. 

Társulatunkat SCHAFARZIK FERExc elnökünk személyesen képviseli a 

vándorgyűlésen. 

C) Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
közgyűlése. 

Hazánk emez érdemes egyesülete az idén immáron 43-ik közgyűlését 

tartja. Hogy az idei közgyűlésről a Földtani Közlöny hasábjain is megemlé- 

kezünk, ez onnét van, mert ennek a különben tekintélyes egyesületnek ez az 

első olyan összejövetele, amelyen nem hangzatos közgazdasági kérdésekről, 

hanem valóban szakszerű tárgyakról tanácskoznak. Az egyesület igazgató- 

tanácsa az idén (GLoGosr AwxpRErcs János miniszteri tanácsost, az állami szén- 

bányák központi igazgatóját bizta meg a közgyűlés rendezésével, s a kiváló 

adminisztrátor az előadások rendezésében is megmutatta szervező képességét. 
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Az egyesület régi szokás szerint kirándulásokat is rendez, és pedig az egyiket 

Tatabánya szénbányáinak a tanulmányozására, a másikat Trencsénbe, a Tita- 

nit Részvénytársaság robbantószer gyárainak a megtekintésére. 

Az idei közgyűlést az egyesület Budapesten szeptember hó 18-án és 

19-én fogja megtartani. 

A közgyűlésre a következő előadásokat jelentették be: 

Dr. Barxax BÉLa: A bányajogról. 

BESE Géza: Gázkitörések. 

Dr. BLANKENBERG JózsEF: A modern kokszgyártás. 

CEIPEK NORBERT: Robbantószerek. 

DÉnry KáRory: Bányamunkáskérdések. 

ExwYEi Dezső : Dégsűrítők. 

FiErscHEL RóBERT: Bányaépítkezések. 

GERLóczY GyutLa: Állami munkástelepek. 

GERŐ NÁNDOR: Szénbányászat. 

GyöRGY Guszráv: A kohófüst. 

JEx Simox: A tatai szénbányászat. 

Karowsa Lasos: Amerikai földgáz. 

Kxiskó Banusráv: A szénmosás és a barnaszén kokszolása. 

Lóczy Lagos: A földtani intézetek és bányászat. 

LÖWwENSHEIM Mór: Gépek a bányászatban. 

PFEIFFER IGsác: Természeti erők és ásványi tüzelőanyagok. 

Réz Géza: Szénosztályozás és brikettezés. 

Roos JózsEF: A resicai új nagyolvasztó. 

Dr. ScHULEK JExö: A bányászati hygienia. 

SÖPKÉZ SÁNDOR: Villámosság a bányászat szolgálatában. 

SZABÓ ÁLBERT: Sóbányászat. 

Bányászati tanács Bosznia-Hercegovinában. ü 

A császári és királyi közös pénzügyminisztérium a következő kinevezést 

intézte SCHAFARZIK FERExc dr., m. kir. bányatanácsoshoz, a királyi József-mű- 

egyetem ny. r. tanárához : 

c671. eln. B. H. szám. A bosznia-hercegovinai kincstári bányaművek 

vezetését tanáccsal támogatni hivatott bányászati szaktanács szervezése tár- 

gyában egyidejűleg kibocsátott rendelet alapján kinevezem Nagyságodat 

a szaktanács tagjává és felhívom, hogy a hivatkozott rendelet 3. pont- 

jában jelzett fogadalom letétele végett a szaktanácsnak f. évi junius hó 7-én 

délután 4 órára kitűzött első ülésén a vezetésem alatt álló cs. és kir. közös 

pénzügyminisztériumban megjelenni sziveskedjék. A vonatkozó rendelet egy 

példánya idezáratik. 

A szaktanács rendeltetése, hógy a bányászattal kapcsolatos mindennemű 

műszaki, kereskedelmi és jogi szakkérdésben a minisztérium felhívására, avagy 

saját kezdeményezéséből véleményt nyilvánítson, illetőleg javaslatot tegyen. 

A szaktanács a cs. és kir. közös pénzügyminiszter által öt évi időtartamra 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1510. 32 
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kinevezendő öt tagból áll, akiknek száma szükség esetén szaporítható. A szak- 
tanács teendőit ülésekben végzi. Izeket az úléseket a minisztériumban azon 

osztályfőnök elnöklete alatt tartják, akinek ügykörébe a bányászati ügyek be- 

osztva vannak. 

A bányászati szaktanács tagjaivá kinevezem a következő urakat : dr. ExYDpam 

Virmos főigazgatót, Teplitz-Schönauból; dr. SCHAFARZIK FERENC urat, az ásvány- 

földtan tanárát a budapesti királyi Józser-műegyetemen ; és HÜTTEMANN GOTTFRIED 
cs. és kir. főbányatanácsost Teplitz-Schönauból. Kelt Wien, 1910. évi május 

hó 20-án. Báró BURIÁN.s 
xx 

SCHAFARZIK FERENC dr. tanár úrnak kinevezése igaz örömet keltett 

országszerte a szaktársak körében. Annál inkább örvendünk mi magyar geoló- 

gusok ezen, minthogy a ritka kitüntetés épen a Magyarhoni Földtani Társulat 

elnökét érte. 
Elnökünk valóban nemcsak tudománya révén, hanem hogy úgy mond- 

juk, régi jogon is kiérdemelte ezt a tiszteletbeli állást. Mert ő egykoron kard- 

dal küzdött Bosznia-Hercegovina okkupációjában és pedig oly vitézül, hogy 

Ő Felsége a fiatal hadnagyot a hadi díszítményű katonai érdemkereszttel is 

kitüntette. Nevezetes, hogy a múlt hónapban ScHAFARZIK tanár úr a szaktanács 

keretében épen ott teljesítette első működését, ahol annak idején első véres 

csatáját vívta, s ahol összes tiszttársai elesvén, a fiatal hadnagy vette át a 

század vezetését. Akkor fegyverrel, s most kalapáccsal indulni a tudományok 

hódító útjára, — valóban fölemelő látvány minden magyar ember előtt. A Ma- 

gyarhoni Földtani Társulat sok sikert és szerencsét kíván szeretett Elnökének 

boszniai működéséhez ! 



SUPPLEMENT 

JULI—AUGUST 1910, 7—8, HEFT, 

DIE AUFGABEN DER AGROGFOLOGIE. 

Von kel. ungar. Chefgeologen PETER TREIrz.! 

(Mit Tafel III, IV und 2 Figuren.) 

Meine Absicht ist jetzt von der Agrogeologie, von ihrem Wir- 

kungskreise und ihren Aufgaben ein Bild zu entwerfen, wie es sich bei 

mir im Laufe vieljáhriger Studien und Arbeiten ausgestaltet hat. 

Über das Wesen der Agrogeologie und ihrer Ziele war ich selbst 

lange Zeit nicht ganz im Klaren. 

Im Jahre 1892 machte ich eine Studienreise nach Deutschland, um 

die Art der agrogeologisehen Aufnahmen kennen zu lernen. Ich fand 

daselbst, dab die unter dem Namen der agrogeologisehen Aufnahmen 

ausgeführte Arbeit eigentliech nur in einer eingehenderen geologischen 

Kartierung und petrographischen Bezeichnung der obersten Schichten 

bestand. In Deutschland, mit seinem humiden Klima, lassen sich schon 

aus der petrographischen Untersuchung der Erdschichten praktische 

Folgerungen ableiten, wiewohl diese auch hier den Anforderungen der 

Praxis nicht völlig Genüge leisten können. 

In einem humiden Klima, so also im Norden Europas und in den 

Oststaaten von Nordamerika, kann man schon aus der petrographischen 

Analyse des Bodens vollwertige Daten für die Beurteilung seiner Frucht- 

barkeit gewinnen. Allein in den regenarmen (Gegenden Ungarns, wie 

überhaupt in den ariden Regionen, wo z. B. der üáubBerst bindige Wie- 

senton, die berühmte Schwarzerde des Banates, und der lose braune 

Sandboden mit 80970 Sand die gleiche Fruchtbarkeit aufweisen: da ver- 

sagt die petrographische Analyse den Dienst bei der Bonitierung des 

Bodens. Das Gleiche erfuhr E. W. HirGaRD in Kalifornien, und in Ru- 

miünien sowie in Süd-Russland kamen die Fachleute zu demselben Re- 

sultat. Besonders auffállig ist bei uns zulande die Unzulünglichkeit der 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 13. April 1910. 

32r 



496 PETER TREITZ 

petrographischen Bodenbestimmung beim Weinbau, da ja die Rebe auf 

der banater Schwarzerde und auf typischen Flugsand die gleichen Er- 

trüge liefert. Diese Erfahrungen führten mich zu der Überzeugung, dab 

sich unsere bisherigen Arbeiten, die ja nur geologische Aufnahmen mit 

petrographischen Bezeichnungen waren, nicht auf dem richtigen Wege 

befanden, und bewogen mich, nach einer Methode der Bodenaufnahmen 

zu suchen, welche, indem sie den laufenden geologiscehen Fragen in 

den Ebenen und Hügellündern gerecht wird, nebstbei — oder vielmehr 

infolge dessen — auch nützliche Anweisungen für die Praxis liefern 

könne. Da ich jetzt, Dank meinen nenerlichen Studien im Felde wie 

im Laboratorium, den zu verfolgenden Weg klar vor Augen zu haben 

glaube, halte ich es für meine Pflicht meinen geehrten Fachgenossen 

über meine Ansichten Rechenschaft zu geben. Bevor ich aber zur Dar- 

legung der Aufgaben der Agrogeologie schreite, möge es mir gestattet 

sein, die Entwickelung dieser Wissenschaft aus der allgemeinen (reo- 

logie als aus ihrem Stamme zu besprechen. Ich halte es auch für not- 

wendig, das Arbeitsgebiet der ganzen (Geologie zu berühren, um die 

speziellen Aufgaben der Agrogeologie feststellen zu können. 

Die Aufgabe der Geologie besteht darin, die Struktur der festen 

Erdrinde darzulegen und nach den Krüften zu forschen, welche die 

Ausgestaltung dieser Struktur bewirkt haben, ferner die Vorgünge zu 

untersuchen, welchen jeder Teil der Erdrinde unterworfen war, bis er 

seine jetzige Ausbildung erlangte. In der Natur wirken drei Agentien 

als geologische Bildner: das Feuer, das Wasser und der Wind, oder 

anders: die vulkanischen, die neptunischen und die üolischen Kröfte. 

Diesen drei Krüáften verdanken die (resteine, welche die feste Erdrinde 

bilden, ihre Entstehung. Die Untersuchung der durch die vulkanische 

Tátigkeit gebildeten Massen erfordert aubBer der Gesteinsuntersuchung 

auch das Studium jener Naturkraft und ihrer verschiedenen Auberun- 

gen, welche die Verschiedenheit der vulkanischen Gesteinstypen bedin- 

gen. Diese Untersuchung im Felde erstreckt sich auf die Phasen der 

vulkanischen Tátigkeit, auf die Anordnung und Reihenfolge der geför- 

derten Massen. Ferner gehören in den Kreis dieser Untersuchungen 

auch sümtliche vulkanische Erscheinungen, denn ihre Wirkung kenn- 

zeichnet die Gesteine immer und üubert sich oft in gánzlichen Um- 

üinderungen. Ohne die Kenntnis der Tátigkeit der Naturkraft lübt sich 

auch deren Wirkung nicht erklüren. 

Der zweite Teil der Arbeit besteht dann in der mineralogischen 

und ehemischen Untersuchung der Gesteine. Diese Arbeit wird gewöhn- 

lich von dem Aufnahmsgeologen selbst geleistet. a 
Noch mehrerer Hilfswissenschaften bedarf die Untersuchung der 

neptunischen Gebilde der Erdkruste. Hier hat der Aufnahmsgeologe die 
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Reihenfolge der Schiechten und ihr Material zu untersuchen, die darin 

gefundenen organischen Reste zu bestimmen und daraus das Alter der 

Schichten festzustellen. Diese Untersuchungen setzen also die Mitwir- 

kung der Palüozoologie und Palüáobotanik voraus, in welchen Wissens- 

zweigen der (Geologe bewandert sein mub um seine Aufgabe lösen zu 

können. Das Studium der üolisehen Schichten und (Gesteine erfordert 

physikalische und ehemiseche Kenntnisse. Die diesbezüglichen Unter- 
suchungen gehören der jüngsten Zeit an, und die Neuheit und auBer- 

ordentlicehe Kompliziertheit der dabei auftauchenden Fragen bringen es 

mit sich, dab auf diesem Gebiete noch gar manche Probleme ihrer 

Lösung harren. Der Vorgang der Bildung üolischer Formationen erfor- 

dert auch solche Vorkenntnisse, die in den bisher berührten Fachwis- 

senschaften nicht inbegriffen sind. Einen grofBen Teil dieser Vorkennt- 

nisse kann und mu8 man aus der Erfahrung erwerben. Daher ist es 

natürlich, da8B die Bildungsvorgünge der üolischen Formationen teil- 

weise noch unbekannt sind und wir eben erst am Beginne dieser 

Forschungen stehen. Schlieblienh hat der Geologe in vielen Füllen 

auch die Aufgabe, die Bildungsart der Mineralien und deren Grund- 

bedingungen zu untersuchen, um aus diesen  Beobachtungen der 

Praxis. namentlien dem Bergbaue nützliehe Anweisungen geben zu 

können. 

Nun wollen wir untersuchen, was für die Agrogeologie übrig bleibt, 

nachdem alle die oben berührten Fragen, die sich auf den Bau der 

festen Erdrinde beziehen, bereits der allgemeinen (Geologie überwiesen 

und wáhrend der langen Zeit, in der diese Wissenschaft betrieben wird, 

im GroBen und Ganzen bereits gelöst sind. 

Den Wirkungskreis der Agrogeologie und die in demselben zu 

lösenden Fragen werden schon durch die Benennung dieser Wissen- 

schaft bezeichnet. Agron bedeutet das Feld, also die oberste, der Wir- 

kung der Atmosphüre ausgeseizte Erdschicht. Unter Einwirkung der 

Atmosphárilien entsteht Vegetation, deren Abfall an der Oberfláche und 

in der Erde zersetzt und humifiziert werden. Das Wort Agron deutet 

also auf die oberste mit organischen Zerfallprodukten durchsetzte Erd- 

schicht. Der zweite Teil des Namens — (Gteologie — drückt die Unter- 

suchung der zeitlichen Bildung des Bodens aus, nümlich jener Um- 

stánde, unter denen, und jener Vorgünge unter deren Wirkung aus 

einem Gestein humushaltige Erde d. h. Boden entsteht. Die Erforschung 

dieser Bildungsvorgünge setzt schon die Untersuchung des Untergrun- 

des voraus. welcher in der Gegenwart keine organischen Stoffe mehr 

enthált. Diese Erforschung ist aber darum nötig, weil einerseits, vor 

der Bildung des jetzigen Oberbodens, der Untergrund auch schon mit 

Humus gemeng er Boden war, anderseits weil dieser ehemalige Ober- 
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boden unter allen Umstünden auf die Bildung der auf ihm abgelager- 

ten neuen Schichten groben Binflu8 ausgeübt hat. 
Bis zu welcher Tiefe sich die Untersuchung des Agrogeologen zu 

erstrecken hat, das hüngt von lokalen Umstünden ab. Die von den 

preuBischen Geologen aufgestellte Normaltiefe von 2 Metern können wir 

als allgemeine Regel nicht annehmen, da einerseits, in Gebirgen das 

Grundgestein oft kaum mit 1—15 m Erde bedeckt erscheint, ander- 

seits in Hügellündern und Ebenen die Saugwurzeln der Getreidearten 

oft bis in eine Tiefe von 4—6 m in den Boden eindringen, die Wur- 

zeln der Weinstöcke und der Büöume aber sogar bis auf 10—16, ja 

eventuell noch tiefer hinabreichen, um zu der für ihr Bestehen unent- 
behrlichen Feuchtigkeit zu gelangen. Die Tiefe, bis zu der die Unter- 

suchung eindringen soll, wird also immer durch die Struktur des Bo- 

dens und die Beschaffenheit seines Materiales bestimmt. Schon dieser 

Umstand deutet darauf hin, da der Agrogeologe in den WFragen der 

allgemeinen Geologie bewandert sein muG und besonders die Kenntnis 

der Minerale und Gesteine nicht entbehren kann. Fragen, die in das 

Bereich der Bodenkunde fallen, können nur durch Untersuchungen auf 

geologischer Grundlage gelöst werden. Dies ist aber noch bei weitem 

nicht genügend. 
Aus den Mineralien und (Gesteinen entsteht durch chemische Um- 

wandlung Erde. Die Umbildung der Gesteine in Erde und die Umwand- 

lungen der darin begriffenen humosen Stoffe können nur mit Hilfe der 

Kenntnis der chemischen Prozesse untersucht und erklürt werden. Die 

erste und wichtigste Hilfswissensechaft der Agrogeologie 

ist also die Chemie. 
Mit den Prozessen der Bodenbildung hai man sich am eingehend- 

sten in Deutschland befasst; deutsche Gelehrte waren es, die die Grund- 

gesetze der Bodenbildung d. i. der Verwitterung klargelegt haben. Diese 

Resultate deutscher Studien wurden dann von den Fachgelehrten ande- 

rer Nationen aufgegriffen und als Grundlage für die Erforschung und 

Erklürung der Bildungsprozesse ihrer heimischen Böden benützt. 

Sowie aber diese Forschungen auf weitere Gebiete ausgedehnt 

wurden, zeigte es sich sofort, dab beim Bildungsprozesse der Böden 

auch noch ganz andere chemische Vorgünge, als die bisher bekannten 

eine Rolle spielen können, ja sogar dass die zuerst als (Grundgesetze 

betrachteten Vorgünge in gewissen Gegenden bei der Bodenbildung gar 

nicht auftreten. 

jesonders auf jungfráulichen, von Menschenhand noch nicht be- 

rührten Böden vorgenommene Untersuchungen haben die Forscher zu 

der Überzeugung geführt, dab die Art der Verwitterungsprozesse durch 

die ursprüngliche, natürliehe Pflanzendecke (Vegetationsform) bestimmt 
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wird. Unter verschiedenen Vegetationsformen finden verschiedene che- 

mische Prozesse statt, aber unter den ühnlichen Pflanzendecken sind 

auch die chemischen Umwandlungen einander ühnlich. Die Beschaffen- 

heit der Vegetationsform und die Grundbedingungen und Verbreitun- 

gen der einzelnen Formen bilden den Gegenstand einer schon ülteren 

Wissenschaft, der Pflanzengeographie. Die wichtigsten Gesetze, die uns 

diese Wissenschaft lehrt, sind folgende: Die Vegetationsformen bilden 

sich nach klimatischen Zonen; in jeder Zone entsteht und veründert 

sich die Vegetation je nach dem Klima. 

Da die Urvegetation das verwitternde Gestein immer je nach ihrer 

individuellen Art zu Erde umwandelt, ist es klar, dab der Boden je 

nach den Klimazonen verschieden beschaffen sein mubB. In jeder Klima- 

zone werden also solche Bodentypen vorherrschen, welche in den Zonen 

der anderen Klimate entweder gar nicht oder doch nur vereinzelt vor- 

kommen. 

Die Grenzen der Klimazonen und der Vegetationsfor- 

men bezeichnen zugleieh die Grenzen der verschiedenen 

Bodentypen. 

Aus dem Gesagten erhellt, da8 die Kenntnis der Pflanzengeo- 

graphie für die agrogeologiseche Forschung unentbehrlich ist. 

Der Satz, dab jeder Klimazone ihr herrscehender Bodentypus zu- 

kommt, ist nicht erst jetzt entdeckt worden, sondern schon lüngst be- 

kannt. Es ist nur durch die neueren, auf naturwissenschaftlicher Basis 

ausgeführten Untersuchungen neuerlich bekrüftigt worden, und For- 

schungen in anderer Richtung und mit anderen Zielen haben zu dem- 

selben Resultat geführt. Mehrere Geologen, die in der glückliehen Lage 

waren, ihre Forschungsreisen über verschiedene klimatische Zonen aus- 

dehnen zu können, haben erkannt, dab unter diesen verschiedenen 

Klimaten der Charakter und die Beschaffenheit des vorherrschenden 

Bodens auch verschieden war, dab aber unter gleichen klimatischen 

Verháltnissen sich immer der gleiche Bodentypus als vorherrschend 

zeigte. Mit einem Worte: jede Klimazone hat ihren typischen 

Boden. 

Jene weitgereisten Geologen haben denn auch von den untersuch- 

ten Gebieten Karten angefertigt, auf denen die Verbreitung der einzel- 

nen auffallenden Bodentypen ersichtlieh wurde. Eine derartige Karte 

ist die von Freiherr von RICHTHOFEN entworfene Karte Mittelasiens. 

Schon in seinem Werke: Führer für Forschungsreisende hat 

(CHTHOFEN die Bodenarten der Erdoberfláche in Gruppen gefabt. Auf 

Grund seiner Angaben wurde die erste Bodenkarte in BERGHAus Atlas. 

1892, gezeichnet. 

Dr. L. v. Lóczy gedenkt in seinem über China veröffentlichten 
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Werke ebenfalls dieser FVorscehungen. Auf seiner Karte scheidet er die 

gesetzmübBige Verbreitung des DLaterites, des Flugsandes und des Lösses 

aus und erwühnt den Zusammenhang dieser Bodenarten mit den spe- 

ziellen klimatischen Verhültnissen. 

Russische Gelehrte haben seit langem den Zusammenhang zwi- 
sehen Boden und Klima nachgewiesen, indem sie die Resultate ihrer 

Studien über die Flora und die Bodenverhültnisse im europáischen und 

asiatischen RuBland kartographiseh darstellten. Die erste derartige Karte 
wurde von GRossuL Torsros über die Umgebung des Schwarzen Meeres 

im Jahre 1856 angefertigt. An diese Karte ansehliebend verfertigte im 

Jahre LS66 LORENZ voN LIBURNAU eine Bodenkarte der österreich-unga- 

rischen Monarchie. In neuerer Zeit (1872 und 1900) haben DokKUTSCHEw 

und SzIBIRTzEw eine detaillierte Bodenkarte des russischen Reiches er- 

scheinen lassen. In Dr. FH. Raámaxwss Werk werden als Resultat der wei- 

ten Reisen des Verfassers die Verwitterungsvorgünge in ihrer gesetz- 

mübigen Verbreitung nach Klimazonen erklürt und diese Erfahrungen 

auf einer Kaite dargestellt. Neuerlich hat K. GLISKA im Anschlub an 

sein Werk (Bodenkunde, russisch) auf einer neuen, die fünf Weltteile 

umfassenden Karte die Verbreitung der Bodentypen dargestellt. 

Auch E. W. HirGaRp ist im Westen der Vereinigten Staaten zu 

der Erfahrung gekommen, dab es zur richtigen Beurteilung der Böden 

unerlüsslich sei, das Klima, unter welchem sie sich bildeten und befin- 

den, zu bezeichnen. In Kalifornien unterscheidet er zwei Gruppen von 

Bodenarten, die Gruppen der aridén oder trockenen und der humiden, 

nassen Klimate. Es kam also auch HILGARD zu der Überzeugung, dab 

der wirksamste und wichtigste Faktor der Bodenbildung das Klima sei. 

In der Binleitung habe ich bereits erwühnt, dab die 

Aufgabe der agrogeologisehen Untersuchungen in der Er- 

forscehung der Bildungsprozesse jener Bodenschiechten be- 

steht, welehe der Einwirkung der atmosphürischen Agentien erschlos- 

sen sind, und zweitens in der Beschreibung des gegenwürtigen Zustan- 

des dieser Schichten, welcher das Resultat der Entstehungsprozesse ist. 

Sehen wir nun welche Resultate die agrogeologisehen Forschungen bis 

heute zu verzeichnen haben. Die Aufzühlung derselben wird die Rich- 

tung und den Gang der Forschungen mehr erhellen als eine jede wei- 

tere Erklárung. 

Das erste und wichtigste Resultat dieser Forschungen ist die 
wissenschaftliche  Feststellung der immerwührenden und gegenseiti- 

gen Wirkung des Klimas und der natürliehen Pfanzendecke auf den 

verwitternden Boden. Das heibt: Jede Klimazone besitzt eine 

charakteristische Pflanzenformation, und unter jeder na- 

türliehen Pflanzenformation entsteht ein einheitliecher 
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Bodentypus. Die Untersuchungen erstreckten sich bis nun nur auf 

Gebiete der gemübigten Zonen und in diesen finden sich zweierlei 

Pflanzenformationen: Gehölz und Grasflur. Beide Formationen be- 

decken im Osten Europas grobe Lünderstrecken neben einander, wüh- 

rend im Westen das Gehölz vorherrseht, worin die Grasfluren inselartig 

vorkommen. Aber eben in diesen Regionen hat der Mensch in der jüng- 

sten Zeit grobe Waldgebiete ausgerodet und zu künstliehen Grasfluren 

umgestaltet. Der Boden dieser ursprüngliehen Wilder erfuhr eine Um- 

gestaltung, wurde zu Grasflurenboden. Diese Gebiete bilden die dritte 

Gruppe von Böden. die der künstliehen Grasfluren. Die natür- 
liehen Grasfluren sind nicht einheitlieher Natur, sondern je nach ihrer 

klimatischen Lage verschieden. Die gröbte Verbreitung hat jene Gras- 

flur, die infolge eigenartiger klimatischer Bedingungen entsteht, d. i. 

die Steppe. Diese ist für unsere Betrachtungen die wichtigste Pflan- 

zenformation, denn der gröBte Teil des Kulturlandes in Europa ist eine 

urbar gemachte ehemalige Steppe. Die Steppenregionen scheiden sich 

von den Waldregionen rein auf Grund klimatiseher Einflüsse! ab. 

Wald kann nur in Zonen entstehen, in welchen die Luft wáhrend des 

ganzen Jahres genügende Mengen von Wasserdampf enthült. In Zonen, 

welche im Sommer und Herbst bestándig von trockenen Winden durch- 

fegt werden, kann kein Baum, kein Strauch bestehen, hier können nur 

solche Pflanzen gedeihen, deren Vegetationszeit bis in die Mitte des 

Sommers beendet ist. Die Pflanzenarten dieser Zonen sind die Gráser, 

die klimatische Formation die Steppe. In unserem Heimatlande, wie. in 

allen übrigen Weltteilen, eliedert sich die Pflanzendecke diesem Ge- 

setze gemab. Die bodenbildende Tütigkeit der beiden Pflanzenforma- 

tionen, der Grasflur und des Gehölzes ist schon gröBtenteils aufgeklürt. 

Die ersten grundlegenden Untersuchungen sind an den Namen des gro- 

Ben russisehen Forschers DokurscHEw gebunden. Mit ihm zusammen 

arbeiteten die übrigen Forscher, wie SZIBIRTZEw, TANFILIEw usw. an der 

Bodenkarte von Russland, welche nebst der Pflanzengeographie dieses 

Landes in erster Auflage im Jahre 1872. in zweiter im Jahre 1900 er- 

schienen ist. 

Leider sind alle diese Arbeiten in russisceher Sprache erschienen 

und infolge dessen konnten sie keine allgemeine Verbreitung finden. 

Doch die kleinen Referate, welche-über diese wichtigen Untersuchun- 

gen geschrieben worden sind, haben grobBes Interesse hervorgerufen. 

Dies bezeugt der einstimmige Beschluss der I.-en internationalen agro- 

geologischen Konferenz? laut welchem in der Reihe der zu veröffent- 

1 Comptes Rendues d. 1. premiere conférence international agrogeologigue. 

P. Treitz. Was ist Verwitterung. 

2 Comptes Rendues usw. Siebe Beschlüsse. 
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liechenden Memoiren in erster Linie diese Arbeiten vorgemerkt wurden. 

Im Rahmen meines Vortrages kann ich die Ergebnisse dieser Unter- 

suchungen nicht in allen ihren Details bekannt geben, sondern muG 

mich begnügen, sie in ihren Hauptpunkten zusammen zu fassen. Die 

Struktur, die Zusammensetzung und die Natur der einzelnen Boden- 

arten können wir am besten darstellen, indem wir jeden Bodentypus, 

nebat einer wörtlichen Erklürung durch eine Profilzeiehnung veranschau- 

lichen, auf welcher der Bau der Bodenschichten klar ersichtlich ist. 

Die versechiedenen Schichten, aus welchen das Profil aufgebaut ist, teilen 

dasselbe in Horizonte, deren jeder mit Buchstaben bezeichnet ist. In 

der ursprünglichen, unberührten Struktur des Bodens wird die obere 

humose Schicht als Horizont — A —, die darúnter folgende als Hori- 

zont — B —, das Muttergestein als Horizont — (/ — bezeichnet. 

Der Boden der Waldgebiete. 

In dem Bodenprofile der Waldgebiete ist der obere A Hori- 

zont völlig ausgelaugt, wührend der uptere B Horizont an Verwit- 

terungsprodukten reich ist. Der gröBte Teil der Stoffe, welche aus 

dem oberen A Horizont durch die Niederschlagswüsser ausgelaugt wor- 

den ist, hat sich im Horizonte B abgeschieden. Die Abscheidung 

kann einen solchen Grad erreichen, da8 der Horizont B allmáhlieh zu 

einer festen Steinbank verkittet wird. Diese Steinbank istin jedem Wald- 

boden zu finden. In den verschiedenen Lündern hat die Bodenunter- 

suchung dieses Gebilde mit verschiedenen Namen belegt, in Deutsch- 

land nennt man es z. B. Ortstein, ÖOrterde, in Frankreich Alios, Tuf 

humigue, in England Hardpau, in Ungarn Vasköves fok. Die über dem 

Ortstein liegende Schicht ist von heller Farbe und mehr oder weniger 

ausgelaugt; sie wird von den russischen Forschern ihrem ascheühn- 

lichen Aussehen gemüb Aschengrund, Podsol genannt. Es ist ganz 

dasselbe Gebilde, welches in den norddeutschen Heidegebieten als 

Bleichsand beschrieben ist. Der Ortstein enthült 1"2—2mal so groBe 

Mengen von Verwitterungsprodukten wie das Muttergestein und zehn- 

mal so viel wie der Bleichsand oder die Bleicherde. Das Bindemittel 

des Ortsteines besteht der Hauptsache nach aus Bisenoxydhydrat, dann 

aus Humusstoffen, endlich aus Aluminiumhydrat, Kieselsüure und Phos- 

phorsüure, mit geringeren Mengen von Oxyden der Erdmetalle und 

Alkalien. Die Bildungsweise der Waldböden ist in kurzen Zügen die 

Folgende: Der Waldboden ist mit einer 10—15 cm 6 michtigen Lage 

von organischen Stoffen bedeckt, welche aus abgefallenen Bláttern" und 

Zweigen besteht. In Hochwüldern wird der gesamte Boden von einer 

solchen Decke überlagert, in Wüldern, welche zur Weide verwendet 
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werden, versehwindet diese Bodendecke allmáhlieh und der nackte 

Boden kommt zum Vorschein. Dieser Umstand bewirkt auch eine Ver- 

ünderung in der Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit, und führt als End- 

resultat zu einer Veründerung in der Zusammensetzung der einzelnen 

Horizonte selbst. Die aus organischen Stoffen bestehende obere Decke 

wird in Hochwüldern durch das Laubdach bestündig in Schatten ge- 

halten, und ist infolge ihrer groBen Wasserkapazitát immer feucht. 

Die kohlensüurehaltigen Niedersehlagswásser, die im Laufe des Jahres 

durch diese Schicht sickern, laugen allmáhlich alle Basen der organisehen 

Stoffe aus, so dab zuletzt nur der reine Pflanzenstoff — mit geringen 

Mengen von Mineralsalzen darin — die Zellulose übrigbleibt. Diese 

zersetzt sich und das Produkt dieser Zersetzung, eine sauer reagierende 

Kolloidsubstanz, kommt im Bodenwasser in Dispersion, durchzieht mit 

diesem die oberen Bodenschichten. Die durchsickernden Niederschlags- 

wüsser werden auf diese Weise zu einer sauer reagierenden Flüssigkeit, 

welche die Mineralkörner der durchfeuchteten Bodenschichten anötzt. 

Unter der andauernden chemischen Wirkung der durchsickernden Bo- 

denfeuchtigkeit wird der obere A Horizont ausgelaugt und die Verwit- 

terungsprodukte in die unteren Horizonte geführt. Der obere A Hori- 

zont wird so zu Bleicherde oder Bleichsand. Whrend des Sommers 

vermindert sich der Dampfgehalt der Atmospháre über allen Boden- 

zonen, also auch in der Luft über den Waldgebieten. Infolge dessen 

nimmt die Verdunstung des Wassers bedeutend zu. Die Büume ver- 

dunsten vermittelst ihrer Blütter groBe Mengen von Feuchtigkeit, welche 

sie mit Hilfe ihrer Wurzeln dem Boden entnehmen, der Boden trock- 

net aus. Um den Wasserverlust der oberen Horizonte zu decken, steigt 

die Winterfeuchtigkeit aus den tieferen Schichten empor und führt dabei 

einen Teil jener Salze mit sich, welche wáhrend der feuchten Jahres- 

periode in die Tiefe gelaugt worden sind. Die in der aufsteigenden 

Feuchtigkeit gelösten Stoffe gelangen unverándert nur bis zu jenem 

Horizont, in welchem die Bodenluft noch keinen Sauerstoff enthült. 

In dem Horizonte B aber finden sich wáhrend des Sommers schon 
geringe Mengen von Sauerstoff vor, in diesem Horizonte erführt ein 

Teil der gelösten Stoffe eine Oxydation, kommt hiedurch in eine Form 

die im Wasser unlöslich ist, und scheidet sich aus der Lösung ab. 

Der so entstehende Niederschlag umhüllt alle Bodenkörner mit einer 

Kruste. Mit der Zeit kann sich die Menge des Niederschlages derart 

anreichern, dab die betreffende Schicht, in der diese Abscheidung vor 

sich ging, der Horizont B, zu einer festen Steinbank verkittet wird. 

Dies ist in Kürze der Vorgang bei der Bildung des OÖOrtsteines oder der 

Örterde. Die Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit ist in den Waldgebieten 

eine unvollstándige, wie dies aus der obigen Erörterang zu ersehen 
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ist. Die grölbere Menge der niederfallenden meteorischen Feuchtigkeit — 
Schnee, Regen, Tau — sinkt in der feuchten Jahreszeit in den Boden 
ein und flie8t mit dem Untergrundwasser ab. In dem Kreislauf inner- 

halb der Bodenschiechten verbleibt nur jene geringe Menge der meteori- 

sehen Wiüsser, welche in der Trockenperiode aus der Tiefe emporsteigt, 

hier von den Wurzeln aufgesaugt wird und so vermittelst der Blütter 

zur Verdunstung gelangt. Die in die Tiefe eingedrungene Feuch- 

tigkeit gelangt also niemals auf die Bodenoberflüche zu- 

rück. Daher können die aus dem oberen Horizont ausge- 

laugten Salze nicht wieder hierher zurückgelangen, so 

lange dies Gebiet mit Wald bestanden ist. Dies ist die 

Hauptursache der bodenauslaugenden Wirkung der Wülder. 

Der Grad der Auslaugung hüngt von den klimatischen Verhült- 

nissen des Ortes ab. Je feuchter das Klima, desto vollstándiger ist die 

Auslaugung. Der Boden der Hochwülder wird in gröBerem MaBe aus- 

gelaugt, als jener der Steppenwülder, denn letztere besitzen ein weni- 

ger dichtes Laub, so dab die Sonnenstrahlen dasselbe durchdringen 

und den Boden des Waldes bescheinen können. Der Boden bedeckt 

sich mit einer Rasendecke, und wird allmühlich humos. Mit dem Grade 

der Auslaugung steht in engem Zusammenhang die chemische zusam- 

mensetzung des Horizontes B d. h. des sich in diesem Horizonte 

bildenden Ortsteines. Insbesondere ist das Verhültnis der Mineralstoffe 

zu den organischen Stoffen im Ortsteine den klimatischen Bedingungen 

gemüb einer Veründerung unterworfen. 

Nasses und kaltes Klima begünstigt die Zersetzung der organi- 

sehen Stoffe nicht. Diese hüufen sich unter solchen Klimaten an. War- 

mes und trockenes Klima hingegen erleiehtert und beschleunigt den 

Zersetzungsprozess. Der Boden trocknet in höherem Grade aus. die 

Sommerregen bringen eine grölere Ouantitát von Sauerstoff in die un- 

teren Bodenschichten und dieser bewirkt die Oxydation der organi- 

schen Salze. Demzufolge besteht der Ortstein in den Wldern dieser 

Zonen zum gröBten Teil aus Mineralstoffen, wáhrend von Humusstoffen nur 

3—59) in ihm enthalten sind. Diese Art Ortsteinbildung wird nach Prof. 

E. RAMANN Orterde genannt, im (Gegensatze zum echten OÖrtstein, in 

welchem bis zu 1799 humose Stoffe enthalten sind. Der Gehalt an or- 

ganischen Stoffen variiert in geringerem MaBe auch in ein und dem- 

selben Gebiete, je nachdem ob der Untergrund mehr oder weniger 

durchlássig ist und ob der betreffende Ort eine Höhen- oder Tiefen- 

lage besitzt. 
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ber Bodcn der Steppenregionen. 

Der Boden der Steppenregionen unterscheidet sich sowohl im Bau 

als auch in seiner Struktur sehr scharf vom Boden der Waldregionen. 

Die Pflanzenformation der Steppen ist Grasflur. Der anatomische Bau, 

sowie die Lebensbedingungen der Grüser sind von jenem der Büume 

wesentlich versehieden. Die Wurzelfasern der Grasarten sind weit ver- 

zweigt und durchziehen eben die oberen Horizonte des Bodens. Im 

Monate Juli haben die meisten Grüser ihre Vegetationszeit schon be- 

endet, ihre Frucht gereift, und beginnen allmühlieh auszutroecknen. Der 

erölbte Teil der Haarwurzeln stirbt ab und fállt der Verwesung anheim. 

Die Verwesungsprozesse spielen sich im Boden ab, im Gegensatze zum 

Walde, wo die Pflanzenreste über dem Boden, auf diesem auflagernd 

verwesen. Im Boden gelangen die Basen in Überflub zu den verwesen- 

den organischen Stoffen, freie Süure kann sich infolge dessen nicht 

bilden. Es bilden sich humussaure Verbindungen von KBisenoxyd, Kalk 

und Magnesia, die in Wasser nur wenig löslich sind, infolge dessen an 

der Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit nur in geringem Mabe teilneh- 

men. Sie bleiben meist unbeweglich an dem Platze, wo sie entstanden 

sind. Auf diese Weise reichert sich der obere — A— Horizont der 

Steppenböden mit Verwitterungsprodukten an, im Gegensatze zu den 

Waldböden, wo dieser Horizont ausgelaugt wird. Die Verdunstung der 

Bodenfeuchtigkeit ist im allgemeinen im Laufe der Sommer- und Herbst- 

monate am stürksten. Und eben in dieser Zeit haben die Grüser ihre 

Vegetationsperiode beendet. Sie verdorren und beschützen nun nicht 

mehr den Boden gegen die austrocknende Wirkung des Windes. Die 

oberen Bodenlagen verlieren daher bald ihre gesamte . Feuchtigkeit. 

Der Wasserverlust der oberen Bodenlagen wird durch die aus der Tiefe 

emporsteigende Winterfeuchtigkeit ersetzt, bis allmáhliceh der gesamte 

Boden austrocknet. Mit der aufsteigenden Bodenfeuchtigkeit werden auch 

alle Salze, oder Verwitterungsprodukte in die oberen Bodenlagen ge- 

führt. Diese Salze sind zum gröbBten Teil kohlensaure Salze von Kalk 

und Magnesia, -dann zum geringen Teil sehwefelsaure, phosphorsaure 

Salze der Alkalien und alkalischen Erden, usw. Nach Verdunstung des 

Wassers lagern sich alle diese Salze im Boden ab, werden teils von 

den Bodenkolloiden adsorbiert, teils kristallisieren sie in den Poren des 

Bodens aus. Der Boden der Steppenregion wird in dieser Weise durch 

die Niedersehlagsgewüsser nicht ausgelaugt. Denn obzwar im Laufe der 

feuchten Jahreszeit ein Teil der Verwitterungsprodukte durch die nie- 

dersinkende Bodenfeuchtigkeit aufgelöst und mitgenommen wird, bringt 

doch eben diese, wührend der dürren Jahresperiode, den gröbBten Teil 

dieser Salze zurück und stappelt sie wieder dort auf, von wo sie im 
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Frühjahr weggeführt worden sind. Aus diesen Brörterungen ist es er- 

sichtlich, daB die Bodenfeuchtigkeit der wirkende Faktor ist, welcher 

entweder den Boden vollstündig auslaugt oder ihn an lösliehen Salzen 

anreichert, je nach der Art und Weise seiner Zirkulation; ferner dab 

die Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit dureh den Dampfgehalt der Atmo- 

sphüre geregelt wird. Trockene Luft bewirkt die Verdunstung der Win- 

terfeuchtigkeit, und gleichzeitig die Anhüufung der Verwitterungspro- 

dukte. Mit ansteigender Trockenheit ist cine Zunahme des Salzgehaltes 

der Böden verbunden. Das Maximum der Lufttrockenheit herrscht in 

den Wüsten; der Boden dieser Gebiete ist von Salzen imprügniert. Die 

Zunahme des Dampfgehaltes wirkt der Anhüufung der Verwitterungs- 

produkte entgegen, indem sie das Durchsickern der Niedersehlagswásser 

durch den Boden erleiehtert und hiermit die Auslaugung der Verwitte- 

rungsprodukte bedingt. Das Endresultat der gröbtmögliehsten Auslau- 

gung ist der graue Waldboden, Podso!l genannt, sowie der Bleichsand 

der Heiden. 

Der Dampfgehalt der Atmospháre hüngt von klimatischen Fakto- 

ren ab, und so ist das Klima das wirkende Agens, welches die spe- 

ziellen Pflanzenformationen und durch diese die verschiedenen Boden- 

arten entstehen lábt: entweder den ausgelaugten, nur geringe Spuren 

von Basen enthaltenden Bleichsand der Waldregion, oder den Steppen- 

boden mit seinem hohen Salzgehalt und grobBen Reichtum an Pflanzen- 

nührstoffen. 

Chemische Zusammensetzung des Tschernosjomes, des 

sehwarzen Steppenbodens." 

EZÉ TT. MAST EZ ZET CZ A é ST sz ET ET ETT e ZET mat 

JJ Tiefe der Bodenprobe in russ. Fub uud Zoll. 
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Zwischen den beiden Haupttypen, dem grauen Waldboden und 
dem schwarzen Steppenboden gibt es eine grote Zahl von Übergüngen, 
je nach der Variation des herrschenden Klimas. Die Struktur, sowie 
der Bau der Horizonte stimmt entweder mit dem Waldboden oder dem 
Steppenboden überein. Die Typen der Unterabteilungen unterscheiden 
sich nach folgender Regel. b 

Unter der Einwirkung eines feuechteren Klimas hűüu- 
fen sich die organischen Stoffe sowohl in den Waldböden 
(auf deren Oberflüche) als auch in den Steppenböden an, 

wührend eine bestündig 
trockene Atmosphüre die 
Verwesungderorganischen 

Stoffe begünstigt und da- 
durch die Ansammlung 
von anorganischen Salzen 
bewirkt. 

Fast in allen Klimazonen fin- 
den sich Waldgebiete und Gras- 
fluren. Der Bau dieser Böden 
stimmt mit jenem der Haupt- 
typen im groBen und ganzen 
überein, nur die chemische Na- 
tur der einzelnen Glieder ist 
versehieden. 

J Die wichtigsten Grasfliurböden 
nú sind folgende: 

! 
! 

168 114 Ta 
pars fu gzátbegtn ] 1 ag 

: Feel ! 1] 168 td) " Hoch im Norden, in den külte- 
Figur 37. Heidesandboden mit Grausand ren Gebieten Europas ist die 

und Ortstein in trockener Lage. Pflanzenformation auch Grasflur. 

A: — humoser Horizont ; Ae — Bleichsand ; Es ist dies das Gebiet der Tun- 

5— Ortstein ; G — Grundgestein. dren. Der Bau dieser Böden ist 

noch nicht genügend untersucht. 

Die zweite Unterabteilung der Grasflurenböden ist jene der Heide 
im Norden Mittel-Europas. Die Heideböden sind nach Ausrodung von 

Wáldern entstanden. Da hier die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit 

noch zu gering ist und die Auslaugung auch unter der Grasdecke fort- 

dauert, ist unter dem Bleichsand der Heiden der Ortstein noch intakt 

und wenig veründert. Endlieh finden sich in den Steppenregionen selbst 

verschiedene Steppenböden. Auf wasserstándigen Stellen, unter der Wie- 

sendecke bildet sich auch ein sehwarzer Boden, doch ist dieser in-seiner 

chemischen Zusammensetzung von den echten Schwarzböden völlig ver- 

sehieden. Auf die Details der chemischen Natur dieser Böden kann ich 
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jetzt nicht eingehen, erwühne nur, dab diese Unterschiede so wichtig 

sind, da8 wir diese Böden von den echten Schwarzböden unterscheiden 

und schwarze Wiesentonböden nennen. 

Auech in den Waldböden können Unterabteilungen unterschieden 

werden. 

Wir finden in den Zonen mit gröltem Dampfgehalt fast ausschlieB- 

lieh Nadelwülder. Der Boden dieser Wülder ist am meisten ausgelaugt. 
Der Boden des gemisehten Laubwaldes ist schon in geringerem Grade 

ausgelaugt, so dab nach Abforstung dieses Waldes ein brauchbarer 

Acker entsteht. Endliech ist der Boden des Steppenwaldes schon humos 

und enthült gröbere Mengen von Pflanzennührstoffen. Durch das lockere 

Laubdach dieser Wülder können die Sonnenstrahlen durchdringen und 

unter den Biumen kann eine Grasvegetation auftkommen. Demzufolge 

werden im Boden dieser Wilder Humus- und Pflanzennührstoffe an- 

gehüuft. Nach Abforstung solcher Wilder entsteht ein sehr fruchtbarer 

Ackerboden. 

Fine Untergruppe der Steppenböden ist der Auenboden; dieser 

entsteht in ariden Gebieten den FluPláufen entlang, auf den Inunda- 

tionsgebieten. Der Auenboden bildet den Übergang zwischen den Step- 

penböden und Waldböden. 

Nachdem wir nun die Entstehungsweise sowie den Bau der beiden 

Hauptbodentypen, sowie deren Unterabteilungen kennen, ist es ein leich- 

tes, auch die Bildung jener Bodenarten zu bestimmen, welche einst 

Wilder trugen und dann durch Menschenhand in Grasfluren umgewan- 

delt wurden, oder einst Grasfluren waren und sich spüter in Wald- 

gebiete umwandelten. BHine bewaldete Steppe ist eine seltenere Erschei- 

nung, der Wald übt auf den Steppenboden keine so intensive Wirkung 

aus, daB sich seine ganze Struktur veründern würde. Der Einflu8B der 

Waldvegetation üuBert sich in der Abnahme des Humusgehaltes des 

Steppenbodens, der allmáhlieh verbleicht. Bin solcher ausgebleichter 

Steppenboden wird: degradierter Schwarzboden genannt. Viel 

hüufiger findet sich in den Waldregionen ein in Grasflur verwandelter 

Wald. Der Boden dieses ehemaligen Waldes erfáhrt durch die neue 

Pflanzendecke eine tiefgreifende Verwandlung. Die chemische Zusam- 

mensetzung eines jeden Horizontes wird veründert. Die Veránderungen 

sind folgende : 

Sobald das Laubdach, durch die Rodung des Waldes versehwin- 

det, erreichen die Sonnenstrahlen direkt den Boden und auch der Wind 

streicht nun ohne Hindernis über ihn. Das Resultat der gemeinsamen 

Wirkung ist die Austrocknung und rasche Verwesung der den Wald- 

boden überdeckenden Humuslage. Dadurch wird auch der Verdunstung 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 56) 
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der Bodenfeuchtigkeit freie Bahn geschaffen. Die erhöhte Verdunstung 

aber hat die Umwandlung der Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit zur 

Folge. Der durch die Sonnenstrahlen erwürmte Boden trocknet aus; 

nun steigt aus den tieferen Schichten die im Winter und im Frühjahre 

hier aufgestappelte Feuchtigkeit empor. Bei ihrem Durchzug durch die 

Ortsteinschicht löst sie die hier abgelagerten Stoffe allmáhlich auf und 

führt sie in den oberen — A — Horizont hinauf. Insbesondere tritt das 
Eisenoxydhydrat samt den übrigen Produkten der Verwitterung in Dis- 

persion und nimmt an der Bewegung des Bodenwassers in solchem 

feinverteilten Zustande teil. Nach Verdunstung des Wassers lagern sich 

die mitgeführten Stoffe auf die Oberfliüche der Bodenbestandteile ab. In 

dem MadBe, als im unteren — B— Horizonte der Eisengehalt abnimmt 

und die Ortsteinschicht nachlült, fürbt sich der obere — A — Horizont 

braunrot. Endlich ist der Ortstein oder die Orterde verscehwunden, und 

seine beweglichen Bestandteile in die obere Bodenlage überführt wor- 

den: die Bleicherde oder der Bleichsand wurde zur braunen Wald- 

erde. Je nach der Menge der Eisensalze die im Horizont — B— an- 

gehüuft waren, förbt sich der obere — A — Horizont braun oder rot. 

Die Intensiítáüt der Farbe hüngt auch mit dem Kalkgehalt des Unter- 

grundes zusammen. Über kalkigem Gestein entsteht immer ein 

eisenreicher roter Boden, mit wenig Humusgehalt; über 

kalkfreiem Gestein ein dunkler gefürbter, oft ganz sehwar- 

zer Grasflurenboden. Diese allgemeingiltige Regel erführt in den 

verschiedenen Klimazonen noch weitere Abünderungen. 

Je wüármer das Klima, umso gröber ist das MabG der Verdunstung, 

umso gröbere Mengen von Bodenfeuchtigkeit gelangen an der Boden- 

oberfláche zur Verdunstung. Mehr Wasser bringt mehr Verwitterungs- 

produkte aus der Tiefe empor, insbesondere viel Bisenoxydverbindungen. 

Daraus folgt, dab mit der Zunahme von Wárme und Trockenheit 

wührend der Sommermonate im geraden VerhültniBb der 

Eisengehalt des Horizontes — 4— im Boden gröbBer wird. 

In den kühlen Regionen der nördlichen Teile Mitteleuropas sind 

die in Grasflur umgewandelten Walderden braun gefárbt und werden 

daher braune Walderden genannt. In Ungarn bildet die braune Wald- 
erde den typischen Boden in den westlichen Teilen des Landes an den 

Auslüufern der Alpen und der südliehen Gebirge, sowie am Rand des 

groBen Alföldes. Die braune Walderde ist die humusreichste Art dieser 

Gruppe. 

In wármeren und trockeneren Zonen nimmt der Ton- und Hisen- 

gehalt zu. In den trockensten und würmsten Lagen, an Lehnen und 

Auslüufern der Karpathen, die gegen das grobe Tiefland gerichtet sind, 

herrscht ein sehr eisen- und tonreicher roter Boden vor. Es ist dies 
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die von J. SzaBó beschriebene Bodenart Nyirok, der typische Boden 
unserer besten Weinanlagen. An den nördlichen Gestaden des Schwar- 

zen Meeres ist dies die herrschende Bodenart. 
Mit der Zunahme der Sommerwürme hüuft sich noch mehr Ton 

und Eisen im Horizont A an, es bildet sich eine dritte Art von eisen- 

schüssigem Boden, d. i. die Terra rossa, welche besonders an den Ge- 

staden des Mittelmeeres die herrschende Bodenformation ist. Endlich, 

als Endglied dieser Reihe findet sich in den Tropen ein eisenreicher 

Boden, der Laterit. Er enthült 50—6099 Eisen und Aluminiumhydrat. 

Aus dieser Reihe von umgewandelten ehemaligen Waldböden können 

wir ersehen, daB als Resultat ein und desselben Prozesses je nach der 

intensiveren oder sehwücheren Einwirkung der klimatisehen Faktoren, 

der Würme und der Luftfeuchtigkeit, so verschiedenartige Böden ent- 

stehen können. Die braune Walderde, der Nyirok, die Terra rossa, der 

Laterit gehören alle in eine Gruppe, sie sind Glieder ein und derselben 

Klasse (der künstliehen Grasfluren), nur sind sie unter verschiedenen 

Klimazonen entstanden. 

Die Böden der oben angeführten Klimazonen, wie:  Tundra, 

Wald, Steppenwald, Steppe, finden sich nicht nur nach den geogra- 

phischen Breitegraden angeordnet, sondern in jedem WFalle, wo die 

orographische Lage Unterschiede in der klimatischen Feuchtigkeit her- 

vorruft. So z. B. weisen die Abhüánge der Gebirge in allen Klima- 

zonen einen ebensolchen zonalen Aufbau auf, wie wir sie den geogra- 

phischen Breitegraden entlang besehrieben haben. Im ihrer ganzen Ent- 

wicklung lassen sich die zonalen Gürtel in jenen Gebirgen beobachten, 

welche aus der Steppe in die Höhe ragen, z. B. an den Lehnen des 

Kaukasus können alle Bodenarten von der trockenen Steppe ausgehend, 

über den Steppengürtel, Steppenwald, Hochwald, Nadelwald bis in die 
Höhentundren gelangen, ganz in derselben Heihenfolge, wie wir diese 

Zonen vom Schwarzen Meere bis zum Baltiscehen Meere, als von West 

"gegen Ost gerichtete langgestreckte Streifen vorfinden können. In üáhn- 

licher Ausbildung lassen sich diese Zonen auch auf den Lehnen der 

Karpathen studieren, in ihrer ganzen Vollstándigkeit im Bihargebirge 

und Retyezát. Dies würe nun, in kurzen Zügen dargestellt, der Ent- 

stehungsprozeB der unter dem gemüBigten Gürtel sich bildenden Boden- 

arten, sowie deren Bau und Eigenschaften. Wenn wir nun über die 

Entstehungsweise der beiden Haupttypen im klaren sind, können wir 

aus den hier erlangten Daten die Bildung auch jener Bodenarten ab- 

leiten, welche durch irgend welche Einflüsse von der normalen Ausbil- 

dung abweichen. Als Beispiel kann ich die Bildung der uns wolbekann- 

ten Bodenart des roten bohnerzführenden Tones anführen. 
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Der rote bohnenerzfühvende Ton. 

Die Prozesse, welche wir bei der Bildung der Walderde klargelegt 

haben, ermöglichen es uns die Entstehung dieser Bodenart auch leicht 

zu deuten. Bei der Bildung des OÖOrtsteines ist der Hauptfaktor die sich 
aufwürts bewegende Bodenfeuchtigkeit, in welcher sich die Verwitterungs- 

produkte als kolloide Substanzen in Dispersion befinden. Die reversiblen 
unter ihnen nehmen an allen Bewegungen des Bodenwassers teil. Das 

folgende Beispiel zeigt klar den Bildungsgang dieser Bodenart. Auf 

einem Grundgestein ist eine 4—8 m miüchtige Tonschicht aufgelagert. 

Der Abhang trügt eine Waldvegetation. Der Horizont B ist infolge der 

geneigten Lage nur wenig ausgebildet, da die Niederschlagswásser durch 

den Boden sickern und an der Oberflüche des (Gesteines abflieBen. Die 
obere Tonlage enthült nur soviel Feuchtigkeit, als sie vermöge ihrer 

Wasserkapazitát zurückhalten kann. Diese Menge ist für den Baumwuchs 

zu wenig, so daB die einzelnen Pflanzen mit ihren Saugwurzeln bis an 

das Gestein hinabreichen müssen, um genügende Feuchtigkeit aufsaugen 

zu können. Diese Wurzeln erleiehtern das Durchsickern des Wassers 

bis an das Gestein und mit dem Bodenwasser werden alle Verwitterungs- 

produkte aus dem Boden bis in die unterste Lage hinabgeschwemmt 

und bewegen sich da gegen die Talsohle zu. Im Tale selbst ist ein be- 

stándiger Luftzug, welcher die Feuchtigkeit der Steilwand verdunsten 

macht. Bei der Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit scheiden sich alle 

Kolloidstoffe aus derselben ab und die Steilwand fürbt sich allmáhlich 

braun oder rot. Die Fárbung ist unten am krüftigsten, nach oben nimmt 

sie ab. Stellenweise wenn die Verdunstung genügend lange Zeit gewührt 

hat, kann sich die ganze Masse rotbraun fürben. 

Der Grad der Rotfárbung hüngt vom Klima, die Müch- 

tigkeit der rotgefürbten Schicht von den orographischen 

Lage ab. ú 

Die Bohnerze selbst stellen versteinerte Wurzelreste von Wald- 

báumen dar, wie wir weiter sehen werden. 

Die Lehnen der Auslüufer der Karpathen im Komitat Arad sind 

mit einer Decke von diluvialem Tone überlagert. Alle Steilwünde sind 

eisenschüssig, rot. Die Máchtigkeit dieser mit eisenhaltigen Verwitterungs- 

produkten imprügnirten Schicht ist verschieden. An manchen Stellen 

nur 2—3 m, doch kommt es auch vor, dab die Tondecke in ihrer gan- 

zen Masse zu rotem eisenschüssigen Ton umgewandelt wurde. Doch 

meistens fanden wir bei der Bohrung in einer Entfernung von 3—4 m 

von der rotbraunnen Tonwand graue Walderde, bis zu 4 m Tiefe. Die 

Terra rossa entsteht unter ganz ühnlichen Bedingungen, nur mit dem 

Unterschiede, da6 sie das Verwitterungsprodukt von kalkigem Mutter- 
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gestein ist. Da diese (CGresteine nur wenig Silikate und viel Eisen ent- 

halten, so ist es natürlieh, dab das Verwitterungsprodukt auch toniger 
und bündiger ist als der rote bohnerzführende Ton. 

Die Bildung von Kalk- und Eisenkonkrvretionen. 

Aus den Erörterungen über die Wirkung der Bodenfeuchtigkeit 

lábt sich auch die Entstehung der Konkretionen im Boden erklüren. 

Die Stoffe, die sich aus der Bodenfeuchtigkeit bei deren Verdun- 

sten abseheiden, verfestigen sich je nach ihrer Zusammensetzung zu 

versehiedenartigen Konkretionen. In den Regi- 

onen, deren Bodenfeuchtigkeit keinen  Kalk 

enthült, besteht die Hauptmenge des in ihr, 

teils in Lösung, teils in Dispersion enthalte- 

nen Verbindungen aus Hisensalzen. In diesen 

Gebieten bilden sich ausschlieblieh Eisenkon- 

kretionen. 

Hingegen ist in den hegionen mit trok- 

kenem Sommer die Bodenfeuchtigkeit eine ge- 

süttigte Kalklösung. Demzufolge bilden sich im 

Boden dieser Regionen aussehlieőBlieh  Kalk- 

konkretionen. Da die Bodenfeuchtigkeit gröb- 

tenteils lüngs der Wurzeln zirkuliert, erfolgt 

auch die Abscheidung der Salze um die Wur- 

zeln herum in gröbtem MaBe. Die Wurzeln 

werden versteinert. HA 

Die vorliegenden Beispiele zeigen klar  Fig. 38. Profil des scehwar- 

den Vorgang der Versteinerung. Anfangs ist zen Steppenbodens. 
an den Konkretionen die Form und Struktur Der Horizont 4 ist dünk- 

der Wurzeln noch ersichtlieh. Mit der Zeit Jer in 60—140 em Mich- 
tigkeit humos ; die schwar- 

9 k ki UJ 8 zen Flecken  bezeichnen 
schlagswásser die Oberfláche glatt, lösen die it sehwarzem Boden aus- 

waschen jedoch die durchsickernden  Nieder- 

poröseren Teile aus. su daG zuletzt nur mehr  gefüllte Günge von Step- 

oder weniger abgerundete Knollen übrigbleiben, pentieren. 

die wir als kleine Bohnenerze oder LöbBkindel 

kennen. Das Material der Versteinerung ist in humiden 

Gebieten EBisen. in ariden Gebieten Kalk. 

In den Löbschichten oder löBühnlichen Ablagerungen finden sich 

jedoch groBe Kalkkonkretionen, LöbBkindel, deren Ursprung ganz ver- 

schieden ist, von den kleinen um die Wurzeln sich bildenden Steinchen. 

In Ungarn (Kom. Tolna und Baranya) folgt unter einer LöbGlage 

von 8—-15 m Miáchtigkeit eine feinkörnige gelbe kalkige Bodenart, die 
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alle charakteristisehen Merkmale des eechten Löles aufweist. In diesem 

Mergel sind 1—2 dm" grobe Kalkkonkretionen enthalten. Die Öberflüche 

dieser festen abgerundeten Knollen ist erdig, im Innern sind sie hohl, 

die Wand der Hohlrüume ist mit einer 3—4 mm dicken Lage von feinen 

Kalzitnadeln bedeeckt. Diese Konkretionen unterscheiden sich wesent- 

lieh von den im echten LöBe vorkommenden. Sie sind gröber, im Innern 

kristalliniseh und enthalten viel weniger Beimengungen als jene im Löb. 

Diese groben Konkretionen sind das Produkt der Metamorphose von 

groben Gipskristallen. In Meeres- oder Seeablagerungen oder in Ton- 

ablagerungen, die sich am Ufer von Meeren oder Salzseen befinden, bil- 

den sich Nester von grobBen Gipskristallen. Diese Gipskristalle erfahren 

in ariden Gebieten eine Umwandlung, durch die Einwirkung von alka- 

lisch reagierender Bodenfeuchtigkeit wird aus Gips kohlensaurer Kalk 

und so aus den Nestern von Gipskristallen Kalkknollen. Wie aus den 

bisher geführten Erörterungen ersichtlieh ist, können die agrogeologi- 

sehen Untersuchungen viele geologische Fragen lösen und den Ursprung 

und das Alter von Bodenarten bestimmen, in welehen gar keine Conchy- 

lien enthalten sind. 

Wichtig ist unter anderem die Tatsache, die aus der Untersuchung 

der Konkretionen im Löbe folgt, da nümlich im LöBe versteinerte 

Baumwurzeln vorkommen. Dies stimmt vollstándig mit der Beobachtung 

von Dr. TH. KoRmos überein, dab im LöBe (bei Palics) solehe Schnecken 

vorkommen, die nur im Schatten von Laubbüumen leben! Diese inte- 

ressanten Erfahrungen stimmen nicht völlig zu der Auffassung, welche 

man sich über die Löbbildung gebildet hat, und zwingen zu weiteren 

Forschungen auf diesem Gebiete. Bei den Untersuchungen von LöbB- 

proben fanden sich einige aus den tieferen Schichten (unter dem echten 

Löbe 17 m tief), in welehen Sulfide nachgewiesen werden konnten. Nach 

der Erfahrung über die Bildung der groBen Löbknollen ist der Ursprung 

dieser Sulfide nun auch nicht schwer zu erkláren. Denn in allen Ab- 

lagerungen, die aus Salzseen erfolgten, oder am Strande solcher Seen 

sich aufbauten, müssen Sulfidverbindungen nachgewiesen werden können. 

Nun gehe ich zur Besprechung des zweiten wichtigen Teiles meiner 

Aufgabe über, und zwar zur Besprechung jener Fragen, welche eine in 

diesem Sinne ausgeführte agrogeologische Karte für die Praxis zu lösen 

vermag. Was ist es also, was der Forstmann, der Landwirt, der Wein- 

bauer aus derartigen Karten und Beschreibungen sich anzueignen ver- 

mag? Mit anderen Worten: bietet die wangewandtes Agrogeologie dem 

Landbau und Forstbetriebe Daten und Unterweisungen, die ohneweiters 

verwertbar sind? 
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Angewandte Agrogeologie. 

Die Resultate der agrogeologisehen Forschung können auf Grund- 

lage der Agrogeologie oder besser der Bodenkunde für die Land- und 

Forstwirtschaft verwertet werden. Die Agrogeologie befabBt sich mit der 

Entstehung des Bodens und beschreibt, auf wissenschaftlichen Unter- 

suchungen fuBend, seine Struktur und Beschaffenheit. Die Agrogeologie 

d. i. die eigentliehe Bodenkunde befabt sich mit dem Verhültni5 vom 

Boden zur Vegetation und ergründet die Gesetze, die dieses Verhültniss 

regeln und beherrschen. Mit Hilfe der seitens der land- und forstwirt- 

schaftliehen Bodenkunde festgestellten, allgemein giltigen Gesetze lassen 

sich die Daten der agrogeologiscehen Aufnahmen ohne Sehwierigkeit ver- 

werten und benützen. 

Die wichtigsten Lehren und Fingerzeige, welche der Praktiker den 

agrogeologischen Arbeiten entnehmen kann, lassen sich ihrer Natur 

nach in fünf Gruppen einteilen. Natürlieh kann ich auch hier nicht in 

Einzelnheiten eingehen, sondern mub mich auf die allgemeinen Grund- 

sütze besehrünken. Auf den agrogeologisehen Karten sind ausgeschieden 

die Regionen der Wülder und der Grasfluren, in diesen letzteren die 

Steppen-, die Wiesen-, die Saumpfíböden ; weiter die Rendzina, die Terra 

rossa usw. Aus dieser Unterscheidung können wir folgende, für uns 

wichtige Eigenschaften des Bodens ersehen: 

I. die chemische Zusammensetzung des Bodens, die 

Beschaffenheit des Untergrundes, die Struktur des Bodenprofils. Denn, 

wie ich sehon oben, bei der Erörterung der Genesis des Bodens kurz 

erwühnt habe, besitzt jeder Bodentypus eine seinem Charakter und 

seiner Natur entsprechende Struktur. Die chemische Zusammensetzung 

der Horizonte A, B und C ist für jeden Typus verschieden, bei dem- 
selben Typus aber in allen Böden die gleiche. Wir wissen z. B., dab 

der Waldboden und der aus ihm hervorgegangene Ackerboden arm an 

Pflanzennáhrstoffen ist, daher bei landwirtschaftlieher Benützung sehr 

viel Ersatz erfordert. Die Steppenböden hingegen sind reiche Böden, 

bringen daher auch ohne vielen Ersatz reichliche Ernten. 

2. Die physikalischen Eigenschaften des Bodens lassen 

sich ebenfalls von der Bodenkarte ablesen. Die Waldböden sind dicht, 

fest gelagert, die Steppenböden hingegen locker und porös. Daraus er- 

geben sich Fingerzeige für die Art der Bodenbearbeitung. Die Steppen- 

böden müssen so bearbeitet werden, dab die Verdunstung ihrer Boden- 

feuchtigkeit mögliechst verhindert werde, wohingegen auf Ackern, die auf 

ursprüngliehem Waldboden gelegen sind, die Verdunstung mit allen 

Mitteln der Bearbeitung zu fördern ist, da sie vermöge ihrer Lage und 

Abstammung an übermábBiger Feuchtigkeit leiden. 
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3. Die Untersecheidung der Böden nach klimatischen 

Zonen bietet dem Land- und Forstwirt auch wichtige me- 

teorologisehe Daten und klürt ihm viele Detailfragen auf, welche 

von den Apparaten der meteorologisehen Beobachtungsstationen nicht 
gelöst werden. So z. B. wird der für den Pflanzenbau so überaus wich- 

tige Durchschnitt des Dampfgehaltes der Atmosphüre durch die Beschaf- 

fenheit des Bodens angezeigt, indess die meteorologischen Beobachtun- 

gen über diesen Punkt keine Daten liefern. Und doch wissen wir, dab 

die Möglichkeit, gewisse Kulturpflanzen mit Erfolg zu züchten, ja sogar 

die Möglichkeit der Beforstung, direkt von diesem Faktor abhüngig ist.§ 

4. Auch die zu wühlende Art der Bodenmelioration ist 

aus den Angaben unserer Karten ersichtlich. Die Ackergründe 

in den Zonen der Waldböden műssen drainiert werden, da sie feucht 

und kalt sind: in den Steppenzonen hingegen soll man die Acker be- 

wiüssern, die Drainage ist hier von keinem Nutzen (vergl. die Drainie- 

rung der Székböden!. Verner gibt diese Unterscheidung auch Anwei- 

sungen für das Vorgehen bei der Bewásserung: die Wiesen der Steppen- 

zone müssen zu anderen Zeiten und in anderen Zeitrüumen berijeselt 

werden als die in der Waldzone geschaffenen Bewüsserungswiesen. (Der 
AubBerachtlassung dieses wichtigen Unterschiedes ist es zuzuschreiben, dab 

die Bewüásserung der Székböden in Ungarn nicht das erhoffte Resultat 

aufweist; diese aubBerordentlich trockenen Steppenregionen werden nim- 

lich in einer Weise berieselt, wie sie in Oberitalien in der dem Meere 

benachbarten, sehr dunstreichen Waldregion üblieh ist. Da würe es 

ein Wunder, wenn sich dieses System in den ariden Székregionen be- 

wührt hátte.) 

5. Die Unterscheidung der Bodenarten nach ihrer Ent- 

stehungsweise gibt uns wichtige Anweisungen bei der Wahl 

der zu kultivierenden Pflanzen. Wir wissen z. B., da$ die Boden- 

feuchtigkeit in den Waldzonen sauer reagiert und keinen Kalk enthilt, 

anderseits, dab die Steppenzonen kalkhaltige Böden haben. Der Kalk 

beeinflubt die Zersetzung des Humus in vorteilhafter Weise, indem er 

die Oxydation sümtlichen an Humus gebundenen Eisens einleitet. Bin 

Boden, welcher Bisenoxyd enthált, ist aber ein gut nitrifizierender Boden. 

Demnach werden alle jene Pflanzen, welche ihren Stiekstoffbedarf in 

Form von salpetersauren Salzen verlangen, auf solchen gut nitrifizieren- 

den Böden in ausgezeiehneter Oualitüt gedeihen. Die Zuckerrübe, der 

Tabak, die Braugerste gedeihen wohl in jedem Boden, allein in Böden, in 

$ In RuBland hat man sieh durch eine lange Reihe von Jahren mit Auf- 

forstungen in der Steppenzone versucht. Diese Versuche haben über die Existenz- 

bedingungen der Wilder Aufklürung gebracht. 
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denen die Stickstoffverbindungen nicht in gehöriger Weise nitrifiziert 

werden, .geben sie zwar dem (Gewicht nach groBe, aber der Oualitüt 

nach geringwertige Ertrüge: der Tabak von solchen Böden brennt 

sehlecht, die Rübe hat geringen Zuckergehalt, die Gerste ist glasig usw. 

Auch in Betreff des anzuwendenden Kunstdüngers gibt diese Bodenein- 

teilung sicheren Aufschlu8. Es versteht sich ja von selbst, dab man in 

der Steppenzone die Phosphor-, Kali- oder Nitrogendüngung in anderer 

Form und zu anderen Zeiten in den Boden zu bringen hat, als auf die 

Velder der Waldzone mit sauer reagierender Bodenfeuchtigkeit. Diese 

Unterscheidung lehrt auch, wann und wo das Gipsen, Kalken oder Mer- 

geln, oder auch der Eisenvitriol anzuwenden sind. 

SehlieBlich muB ich noch auf eine Frage aufmerksam machen, 

auf die Frage der Pflanzenernührung und der darauf bezügliehen Boden- 

analyse, deren Aufgabe es ist, die Menge der vorhandenen Nührstoffe 

zu bestimmen. Wir haben gesehen, daB in den verschiedenen Klimazonen 

die Zirkulation der Bodenfeuchtigkeit verschieden geartet ist. An einem 

Orte steigt die Feuchtigkeit im Sommer bis an die Oberfláche, an an- 

deren zieht sie sich nur bis in ein gewisses Niveau empor und: verdun- 

stet von dort aus durch die Pflanzen in die freie Luft. Beim einsam- 

meln von Bodenproben hat man bisher den Umstand nicht berücksich- 

tigt, aus welecher Tiefe die Probe genommen wurde, ob aus der bepflüg- 

ten Schicht oder tiefer, ob die in Steppenregionen so müchtig entwickelte 

Ackersohle mit zur Probe kam oder nicht? Ferner ob die Probeent- 

nahme im Herbst oder im Laufe des Frühjahres stattgefunden hat; im 

letzteren Falle befinden sieh nüámlich die gelösten Náhrstoffe auf ihrer 

Wanderung aufwürts noch in den tieferen Lagen, wohin sie die Winter- 

feuchtigkeit geschwemmt hat; im ersteren aber haben sie schon den 

oberen Horizont erreicht, aber auch dann sind sie nicht in die gepflügte 

Schicht, sondern nur in die darunter befindliche verdichtete Boden- 

schicht, in die Scbicht der Ackersohle gelangt. 

Doch will ich diesen Gegenstand nicht weiter verfolgen, obschon 

sich über ihn noch Vieles sagen lieBe. 

Auf alle diese Fragen und noch auf viele andere, die ich hier nicht 

alle berühren konnte, geben uns die geologisehen Karten, selbst wenn 

sie mit der petrographischen Bezeichnung der zu Tag liegenden obersten 

Schichten versehen sind, keine Antwort. Dies kann ich aus eigener Er- 

fahrung behaupten, da ich derartige Karten selst mehrfach gezeichnet 

habe. Hingegen werden die wirklichen agrogeologisehen Karten, welche 

die Prozesse und die Art der Bodenbildung und damit auch den gegen- 

würtigen Zustand des Bodens zum Ausdruck bringen, uns über alle 

diese Fragen Auskunft geben. 

Ich hoffe durch meine Erörterungen die Aufmerksamkeit meiner 
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sehr geehrten Fachgenossen auf diese neue Richtung der Bodenforschung 

gelenkt zu haben, und wenn es mir auch nicht gelungen sein sollte, 

sie alle von der Richtigkeit meiner Auffassung überzeugt zu haben, so 

darf ich vielleieht doch annehmen, den Beweis erbracht zu haben, dab 

meine Untersuchungen einer ernstlich wissenschaftlichen Grundlage nicht 

entbehren und geeignet sind, sowohl in wissenschaftlicher als in prak- 

tiseher Hinsicht brauchbare Resultate zu liefern. 

DER WEHRLITSTOCK VON SZARVASKŐ 

Von Dr. M. v. PÁLFY. 

(Mit 2 Figuren.) 

Beinahe genau N-lich von der Stadt Eger liegt im Tal des Eger- 

baches die Ortschaft Szarvaskő, aus deren Gemarkung bereits seit den 

dreiBiger Jahren des vergangenen Jahrhundertes ein schwarzes, sehr 

schweres Gestein bekannt ist, das Anfangs für ein Mineral gehalten 

und als Lievrit! bestimmt wurde. 
Spüter wies KoBELL nach der Analyse von WEHRLE nach, dab das- 

selbe nicht mit Lievrit ident sei, und benannte es nach WEHRRLE Welirlit. 

Im Jahre 1846 stellte FiscHER? mittels eines Magnets fest, dal es nicht 

homogen ist, sondern als ein Gestein zu betrachten ist. 

Am eingehendsten beschüftigte sich damit Dr. J. SzaBó," der es 

auch als erster unter dem Mikroskop untersuehte und die Gemengteile 

beschrieb. Gleichzeitig publizierte er auch die Analyse von WEBRLE und 

B. LENGYEL aus den Jahren 1846 bezw. I868. SzaBó wies nach, dab im 

Wehrlit Hornblende, Diallag und Olivin auftreten. In einigen Abarten 

fand er auch noch Feldspat und unterschied hiernach zwei Spezies: 

den Feldspatgabbro und den Olivingabbro, also den eigentlichen Wehr- 

lit, welehen er an verschiedenen Punkten dieses (Gebietes fand. Aus 

seiner zweiten Mitteilung geht hervor, dab er bei dem Vorkommen bei 

1 S. im Neuen Jahrbuch von LEONHARDT und BRoNw. 1834. S. 6-7. 

2 LEONHARDT und GEINITz : Neues Jehrbuch für Mineralogie. 1846. S. 92. 

: Heves- és Külső Szolnokmegyék töldtani leírása. (A magyar orvosok és 

természetvizsgálók 1868. évi nagygyűlésének munkálatai. S. 80.) a. 

Wehrlit von Szarvaskő als zusammengesetztes Gestein. (Földtani Közlöny 

1871. S. 18.) 

Wehrlit von Szarvaskő. (Földtani Közlöny 1877. VII. S. 169.) 
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Szarvaskő nebst Wehrlit aus Diabas fand; dies kann nur jenes Gestein 

sein, welches er in seiner dritten Mitteilung Feldspatgabbro nannte. 

SzaBó besechreibt in seiner letzten Abhandlung den Wehbhrlit sehr aus- 

führlich und teilt auch eine Mikrophotographie eines Dünnscehliffes mit. 

Zu der noch von Szasó publizierten Beschreibung der einzelnen Gemeng- 

teile des Gesteines kann auch gegenwürtig kaum etwas hinzugefügt 

werden und wir wollen uns bei dieser Gelegenheit nur deshalb mit den- 

selben beschüftigen, da im Gestein in betrüchtlicher Menge titanführen- 

des Hisenerz enthalten ist und die Bearbeitung ühnlicher titanhaltiger 

Eisenerze heute eine noch unentsehiedene Frage des Bisenerzbergbaues ist. 

Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit den am Kecskefark bei 

Szarvaskő vorkommenden Webhrlit zu besichtigen und möchte ich bei 

dieser Gelegenheit meine dort gemachten Beobachtungen kurz zusammen- 
fassen. 

Ungefáhr 172 km unterhalb der Ortschaft Szarvaskő liegt am lin- 
ken Ufer des Eger-Baches der sog. cVaskapus-Steinbruch, in welchem 
blüulich-grauer  Karbonsandstein zur StraBenbeschotterung  abgebaut 
wird. Ihm gegenüber, am rechten Ufer des Baches sind an der Ober- 

fliche karbonische Tonschiefer, bei dem schrüg gegenüber — etwas 

nördlieh — mündenden . Nebenzweige aber erreicht man die Eruption 

des Wehrlites, welche sich gegen N bis zum nüchsten (etwas unterhalb 

der Brücke mündenden) Nebenzweige erstreckt. 

Die an der Berglehne in NE—SW-licher Richtung ziehende Erup- 

tion besitzt eine ovale Form, die Lánge betrügt beilüufig 250 m, die 
Breite nahezu 150 m. 

Die Eruption steht von allen Seiten mit karbonischen Schiefern 

und Sandsteinen in Berührung. Die Kontaktwirkung macht sich an den 

Schiefern weniger bemerkbar, wührend sie an den Sandsteinen sehr 

stark ist, indem der Sandstein stark verkieselt, rotgebrannt und den 

Spalten entlang mit Magnetit und Hematit erfüllt ist. 

Die Hauptmasse der Eruption bildet der Wehrlit, welcher dem 

heutigen Stande der Petrographie nach zu den Peridotits zu stellen ist. 

Wáhrend der Kern der Eruption aus dem schwarzen, keine Feldspate 

führenden Wehrlit besteht, finden wir am Rande der Eruption an eini- 

gen Punkten auch ein stark feldspatiges Gestein, aus dessen Verbreitung 

geschlossen werden mud, dal dasselbe den Wehrlit gürtelartig umschlieBt. 

Dieses Gestein wurde auch von SzaBó erwühnt und zuerst als Diabas, 

dann als Feldspatgabbro beschrieben. Dieses feldspatige Gestein konnte 

ich, da Aufsechlüsse fehlen, ringsum nicht weiter verfolgen, seine Gegen- 

wart konnte jedoch in dem die Eruption von Norden begrenzenden Bache, 

ferner am W-HRande der Eruption, an der Berglehne und lüngs des am 

5-Rande verlaufenden Baches nachgewiesen werden. 
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Der Webrlit findet sich blob gegen die Mitte der Lehne zu gut 
aufgeschlossen u. z. in einem 50—60 m langen Stollen, welcher behufs 

ErsehlieBung des für Bisenerz gehaltenen Webhrlit ausgelüngt und auch 

durch SzaBó beschrieben wurde. Am Anfange desselben ist das Gestein 

stark zerklüftet und in Verwitterung begriflen, die Oberflüche der ein- 

zelnen Stücke ist mit einer gelben Verwitterungskruste überzogen, am 

Ende des Stollens finden sich jedoch ganz unversehrtes Gestein. 

Das hier gefundene Gestein erscheint dem unbewafíneten Auge 

als homogen, feinkörnig, mit glünzender Bruchstelle, jedoch schon mit 

der Lupe sind zahlreiche, gelbliehgrüne Olivinkörner und der schwarze, 

gut spaltbare  Diallag  erkennbar. 

U. a. M. ist das Gestein beinahe 

ganz frisch und besteht aus einem. 

körnigen Gemenge von Olivin, brau- 

nen Amphibol und Diallag. Auber- 

dem spielt auch der Magnetit in 

dem Gestein eine wichtige Rolle, 

welcher in abgerundeten, eine be- 

tráchtliche Gröbe erreichenden Kri- 

stallen auftritt. Über den Magnetit 

bemerkte auch schon SzaBó treffend, 

dab er in gut begrenzten Kristallen 

im Gestein kaum anzutreffen ist. 

- Die ehemische Analyse des Gesteines 

zeigte, dab dasselbe auch grobe Men- 

gen von Titan enthalte. man sollte 

also im Gestein auch das Autftre- 

Fig. 39. Situationsplan der Wehrlit- ten von Titaneisenerz erwarten. Jene 

stockes von Szarvaskő. grobBen, sehwarzen Körner jedoch, 

mit welchen das Gestein angefüllt 

ist, deuten eher auf Magnetit, als auf Ilmenit. Obzwar ihre Kristallform 

nicht deutlich erkennbar ist, stehen sie dem Magnetit doch nüher, als 

dem Ilmenit. In Form kleiner, gitterartiger Kristallaggregate finden sich 

in den Olivin- und Diallagkörnern nicht selten solche schwarze Erze, 

die schon als Titaneisen angesprochen werden können. Ihre Ouantitát 

genügt jedoch zur Erklürung des betrüchtlichen Titangehaltes des 

Gesteines nicht. Ich halte es für warscheinlich, dab auch der in groben 

Körnern auftretende Magnetit eine betrüchtliehe Menge von Titan enthilt. 

Das am Rande der Wehrliteruption auftretende Gestein ist grau, 

feinkörnig und unversehrt. Mit Hilfe einer Lupe sind darin die weibBen 

Feldspat- und die gelbliehgrünen Olivinkvistalle erkennbar. AubGerdem 

erkennt man unter der Lupe noch die Kristalle eines schwarzen Mine- 



DER WEHRLITSTOCK VON SZARVASKŐ. 521 

rales, welche vielleicht dem im Gesteine enthaltenen Pyroxen entstam- 

men. U. d. M. besteht das Gestein beinahe zur Hülfte aus vollstündig 

frischen Feldspatkristallen, welche auf Grund ihres optisehen Benehmens 

der Labrador-Bytownit-Reihe angehören. Die andere Hülfte des Gesteines 

besteht aus frischem Olivin, Augit und seltener Amphibol. Auch dieses 

Gestein ist mit abgerundeten Magnetitkristallen erfüllt, neben denen 

auch die für Ilmenit charakteristisehen schwarzen, gitterartigen Kristall- 

aggregate auftreten. Diese Zusammensetzung, wie auch die nachstehen- 

den Analysenergebnisse stellen es unzweifelhaft fest, dab das am Rande 

der Eruption auftretende Gestein zur Gruppe der Olivingabbros zu rech- 

nen ist. Dab der Webrlit mit den Gabbrogesteinen im Zusammenhange 

steht, erwüáhnt auch schon RosENBuscn.!" 

Den Wehrlit von Szarvaskő analysierte im Jahre 1834 Prof. WEHRLE 

in Selmeczbánya, im Jahre 1868 Prot. B. v. LENGYEL. AuBerdem liegen 

noch zwei neuere Analysen vor, die eine von Sektionsgeologen und 

Chemiker Dr. K. Emszr aus dem Jahre 1906, deren Resultate jedoch 

bisher noch nicht publiziert worden sind, die andere von C. v. Jonny? 

wurde im Jahre 1885 publiziert. AuBerdem analysierte auf meine Bitte 

Emszr auch den neben dem Webrlit auftretenden Olivingabbro. Die 

tesultate der Analysen von Emszr und C. v. Jog folgen in nachstehen- 

den zwei Tabellen : 
I. Wehrüt. II. Gabbro. 

keébat ák, ús 

C. v. JOHN Erezent ABe Nach der Molekular- 
1885 1907 Dr.E.Ewuszr der FORESSi motá at, prozent 

Dr. K. Emszr 

KILE SOT KSZOTYŐ 32:58 33-33 39-78 44-97 
TO E 2 178 11-89 6-"07 468 1751 128 

AT O ge ses 416 148 151 1708 12-68 8-48 

Fe.O,—— 738 592 788 2 8-16 sz 
FeO 30-29 28-64 29-85 3170 23-18 28-95 

MNO. a — — 0-29 0:-:25 — — 

MGO 95 14-89 15701 14-16 22-54 165 2-81 

CaO megb 5-14 .560 6-18 9:17 11-17 

Na,O szdűúsz — 0745 0-44 2:01 2:21 

K,O 4 — — Spuren Spuren 0-18 0-13 

HO S. —— 1708 — 118 — 

99-88 98-98 99-77 100-00 99-50 100-00 

Herr P. RozLozsNIK war so freundlich aus diesen Analysenergebnis- 

sen die Osass"schen Konstanten zu berechnen, ich will es deshalb nicht 

1 Elemente der Gesteinslehre. Dritte Aufi. S. 217. 

2 €. v. Jons: Olivingabbro von Szarvaskő. Verhandl. d. k. k. Geol. R.-A. 

1885. Pag. 317. 
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versüumen ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen. 
Diese Konstanten enthült nachstehende Tabelle: 

59"83 0744 ) 07-64 

s"6 16"25 46-25] 2"34 1"03 [ 2772 614 136"79 
! 

Der in obigen Analysenergebnissen enthaltene grobe Bisen- und 

Titangehalt ist auch für den Wehrlit auffallend; es kommt demselben 

keine der Wehrlitanalysen nahe, denn in keiner derselben steigt der 

Ie0-Gehalt bis 1299, wührend er nach Emszr 29:8599, nach Jonw 

286490 betrügt. Auch der grohe Titangehalt des Gesteines ist auffallend, 

denn obzwar nach der Analyse von RosexguscH kaum Spuren desselben 

nachweisber sind, betrügt derselbe im Wehrlit von Szarvaskő nach EmszT 

670799, nach Jonw 118999. Das Gestein von Szarvaskő ist viel basi- 

secher, als alle von RosewxBuscH beschriebenen Wehrlite. 

Nach der Analyse des Gabbro stellt sich der Feldspat, falls auch 

H,O hinzugerechnet wird, als Ab 43-73 An 567 — Labrador dar. Der Aus- 
lösehungswinkel deutet hingegen auf die Labrador-Bytownit-Reihe. Die 

Analyse weist hingegen doch auf ein ultrabasisches Gestein, dessen 

Al,O, wie auch S7O,-Gehalt dem der gewöhnlichen Gabbros nahestebht, 

der FeO-3-F,0,-Gehalt hingegen ist-sehr hoch. Auffallend gering ist auch 

der Gehalt an MgO. Die Zusammensetzung dieses Gabbros bekundet 
auch in chemischer Hinsicht einen Übergang zum Webhrlit, was zwar 

auch unter dem Mikroskop auffüllt, jedoch schon in der Natur unzwei- 

felhaft feststellbar ist, da derselbe — wie erwühnt — am Rande der 

Wehbhrliteruption auftritt. 

Es mub als wahrscheinlich angenommen werden, daB in der Natur 

alle Übergünge vom Gabbro bis zu dem am meisten basischen Webhrlit 

vorkommen, obzwar dies infolge der schlechten AufschlubGverhültnisse 

nicht überall nachweisbar ist. Diesem Umstande ist vielleicht auch die 

zwischen den einzelnen Gemengteilen bei der Analyse von Emszr und 

Jonnx auftretende Differenz anzurechnen. 

Die in den Analysenresultaten auftretende Eisenmenge ist nicht 

blo8b von den Eisenerzen, sondern in betrüchtlieher Menge von den 

Eisen enthaltenden fárbigen Gemengteilen abzuleiten. 

Der groBe Eisengehalt des Wehrlits von Szarvaskő wurde schon 

vor langen Zeiten erkannt und es wurden viele, jedoch erfolglosé Ver- 

suche behufs Verwendung desselben zur Eisengewinnung gemacht. 
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Da sich in neuerer Zeit ein regeres Interesse gegenüber solchem, 

viel Titan enthaltenden Bisenerz bemerkbar macht, möchte ich annühernd 

auch die Ouantitát andeuten, auf welche man — falls die Nutzbar- 

machung des Bisens ermöglieht wird — rechnen kann. 

A) Wird die zutage abbaubare Menge in Betracht genommen und 

schützen wir die Ausdehnung des erschlossenen Wehrlitgebietes inner- 

halb eines Kreises mit einem Radius von 100 m auf 31,415 m?, so 

kann bei einer durchschnittliehen Höhe von 30 m der Felsenwanud auf 

beilüufig 942450 m? Wehrlit gerechnet werden. Nach Szasó betrügt die 

Fig. 40. Profil des Wehrlitstockes bei Szarvaskő. Der Wehrlit war ursprünglieh 

eine Lackolith-Bildung. 

Dichtigkeit des Wehrlites 34; werden als Gewicht eines m? nur 3 Ton- 

nen angenommen, so entspricht dies 2.827,350 Tonnen. 

B) Die Ouantitát des zu erhoffenden Erzes innerhalb eines Kreises 

mit einem Radius von 50 m bis zu einer Tiefe von 100 m geschützt, 

ergeben sich nach gleicher Berechnung 785,000 m? Erz, was 2.255,000 

Tonnen entspricht. 

Es sind also: 

A) erschlossen s 2. 

B) zu DERG Hon Set EÉY ÉS E E 2.35 000 ( 

A7-B) so, dab im ganzen auf . 5.182,350 Tonnen 

Titaneisen gerechnet werden kann. 
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Wie sicen das Gestein in gröberen Tiefen verhült, diesbezüglich 

entbehren wir alle Angaben. Wird jedoch in Betracht genommen, dab 

der Gabbro am Rande von Wehrlit auftritt, so  widerspricht dies jener 

für giltig angenommenen und an den meisten Stellen auch erwiesenen 

Regel, nach welcher bei der magmatischen Ausscheidung die basischen 
Gesteine als Randbildungen der weniger basischen auftreten. Hier besitzt 

die Eruption keinen basischen Rand, sondern es tritt neben demselben 

ein noch mehr sauerer Rand auf. Wir könnten deshalb die Folgerung 

ziehen, dab mit steigender Tiefe das Gestein noch basischer sein wird. 

Die Ausbildung des Wehrlit kann hier jedoch auch derart vor- 

gestellt werden, dab als Randfazies des ursprünglichen Lackolithes auch 

hier ein basischeres Gestein sich absonderte (s. nachstehende Figur) 

und auf solche Art am Rande der Eruption das neben dem basischen 

liegende, sauere (Gestein zutage gelangte. In diesem Falle dürfte in 

tieferen Horizonten nur mehr saueres und weniger Eisen enthaltendes 

Gestein erwartet werden. 

Anmerkung des Redakteurs. 

Diese wertvolle Studie des Herrn Chefgeologen Dr. M. v. Pánrx wollen 

wir umso bereitwilliger publizieren, als diese Frage jetzt sehr aktuell ist. 

Gelegentlieh der Diskussionen über die FBisenerzvorráte der Erde gelangen 

am XI. internationalen (Geologenkongresse in Stockholm bekanntlich auch 

jene Eisenerze aufs Tapet, die wegen ihres geringen Hisen- oder hohen Titan- 

gehaltes bei dem heutigen Stande der technischen Wissenschaften noch nicht 

in Betracht kommen können. 

Unter den in Ungarn gegenwürtig unbrauchbaren BEisenerzen, dem 

Schwefelkies, Ankerit, Alpenspat usw. kommt auch dem Wehrlit eine grobe 

Rolle zu; ich schützte dessen Menge in der Monographie der Bisenerzvorráte 

der Welt (The Iron Ore Resources of the World, Stockholm 1910, Bd. I, 

S. 218 und 287) auf eine Million Tonnnen mit 4090 Eisen- und 12— 1590 

Titansüuregehalt ein. 

Wie aus der in Rede stehenden Arbeit des Herrn M. v. Pánrx hervorgeht, 

habe ich mich bei meiner Schützung geirrt, indem hier statt einer Million 

fünf Millionen Tonnen titanhaltigen Bisenerzes zu erhoffen sind. 

Es würde mich freuen, wenn ich mich auch bei der Einschátzung an- 

derer noch nicht aufgeschlossener Bisenerzlagerstütten Ungarns so angenehm 

getüáuscht hátte. 

Budapest, den 10. Aug., 1910. 

Dr. K. v. Parr. 
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Fachkommission für Bergbau in Bosnien und 
der Herzegowina. 

Das k. u. k. gemeinsame Finanzministerium, als Leiter der bosnisch- 

herzegowinischen Angelegenheiten, schuf eine Fachkommission für Bergbau 

in Bosnien und der Herzegowina, der es obliegt über alle mit dem Bergbau 

in Verbindung stehenden technischen, kommerziellen und juridiscehen Fragen 

Gutachten abzugeben. Der AusschuB besteht aus fünf Mitgliedern und wurde 

zu einem derselben Dr. FR. ScHAFARZIK, Professor an der kgl. ungar. techn. 
Hochschule, ernannt. Wir vermerken dies mit umso gröBerer Freude, als diese 

Auszeichnung gerade unserem Prüásidenten zuteil wurde, der sich damals, als 

er sich bei dem Okkupationsfeldzuge das Tapferkeitsmedaille holte, sehon so- 

zusagen Verdienste zu dieser Ernennung verschaffte. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 34 



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT . 

tisztviselői 

az 1910—1912. évi időközben. 

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSOCHAFT 

Elnök (Prüsident) : SCHAFARZIK FERENC dr., m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 

műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 

lev. tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja. 

Másodelnök (Vizeprásident): IGaLór SzorracH Tamás dr., királyi tanácsos és 

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója. 

Első titkár (I. Sekretár) : Papp KáRoLy dr., m. kir. osztálygeológus. 
Másodtitkár (II. Sekretár) : VocL Vixrok dr., m. kir. II. oszt. geológus. 

Pénztáros (Kassier) : ASoHER ANTAL, műegyetemi gusestor. 

A választmány tagjai (AusschubBmitglieder) 

I. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok : 

(4n Budapest wohnhafte Ehvenmitglieder.) 

. SEMSEI SEMSEY ÁANDOR dr., a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi 

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója. 

PUSZTASZENTGYÖRGYI és TETÉTLENI DARÁNYI IGwsÁc dr., v. b. t. t., nyug. 

m. kir. földmívelésügyi miniszter és országgyűlési képviselő. 

SÁRVÁRI és FELSŐVIDÉKI gróf SZÉCHENYI BÉLA, v. b. t. t., főrendiházi tag, 

m. kir. koronaőór, 

KocH AwTaL dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára, 

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja 

II. Választott tagok. 

(Gewáhlte Mitglieder.) 

. FRANZENAU ÁGosron dr., nemzeti múzeumi igazgatóőr, a M. T. Akadémia 

lev. tagja. 

HoRusirzkY HENRIK, m. kir. osztálygeológus. 

Irosvav LaJsos dr., m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, ország- 

gyűlési képviselő és a kir. Természettudományi Társulat főtitkára. 

. KALECSINSZKEY SÁNDOR dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja. 
5. KRENNER J. SÁnpok dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. retanár 

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia r. tagja. 
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6. Lóczi Lóczy LaJos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani 

Intézet igazgatója; a M. T. Akadémia r. tagja, és a Magyar Földrajzi 

Társaság elnöke. 

7. LŐRENTHEY IMRE dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. lev. tagja. 

8. Mauxrrz BÉLA dr., tud.-egyetemi magántanár. 

9. Párrvx Mór dr., m. kir. főgeológus. 

0. Telegdi Rorm Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a III. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TRErrz PérER, m. kir. főgeológus. 
12. Zrmáwyr KáRony dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

Szerkesztői üzenetek. 

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó 6-án tartott 

ülésén kimondotta, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja. 
Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány- 

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kivánságaikat munkájuk benyuj- 

tásakor velem közölni sziveskedjenek. 
Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kivánságára készíttessek. 

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 

boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 

régi határozatai érvényesek. 
Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona, 

ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű fordítást 50, s a német 

nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés 

határozata értelmébon a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két 

íven fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdíjából 

fedezendő. 
Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz- 

iratot, mnint a fordítást pontos kelettel lássa el. 
Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 

tiszta ív papirosra, 8 csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szives- 

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely; ez annyival 

is inkább ajánlatos, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer- 

kezeti javítást el nem fogadok. 
Kelt Budapesten, 1910 augusztus hó 10-én. 

Papp Károly dr, 
elsőtitkár. 

344 
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A IV. TÁBLA MAGYARÁZATA. 

DÉLKELETEURÓPA SEMATIKUS TALAJTÉRKÉPE. 

Erdő-régió. 

1. Magas hegység köves talajai. 
2. Fakó földek. (Podsol.) Az északi erdő-régiók kilúgozott homok- és 

agyagtalajai. 
3. Fakó földek. Kilúgozott hegyvidéki földek. 
4. Barna agyagos erdei talajok. 
5. Barna homokos erdei talajok. 
6. Ligetes erdők mezőségi földön. Degradált mezőségi fekete föld. 

Mezőségi régió. 

7. Mezőségi fekete föld (és réti agyag a mélyedményekben). 

S. Barna mezőségi föld löszön (vályog). (Csokoládé színű mezőségi föld.) 

9. Barna mezőségi föld homokon. Homokos vályog. (Csokoládé színű 

mezőségi föld.) 
10. Száraz mezőség világosbarna laza földje. (Vályog.) (Altalaj lösz.) 

(Gesztenyebarna mezőségi föld.) 
11. Világosbarna homokos mezőségi föld. (Vályog.) (Gesztenyebarna 

mezőségi föld.) 
12. Futóhomok. 
13. Nyirok. 
S : Sósföldek, sóstavak, sókivirágzás. 

ERKLÁRUNG ZUR TAFEL IV. 

SCHÉMATISCHE BODENKARTE VON SÜDOST-EUROPA. 

Waldregion. 

1. Skeletböden der hohen Gebirge. 
2. Podsol. Ausgelaugte Waldböden der nördlichen Waldregionen. (Auf 

Sand und Ton.) 
Podsol. Ausgelaugte Waldböden im Gebirge. 
Brauner Waldboden. (Auf Ton.) 
Brauner Waldboden. (Auf Sand.) 
Steppenwald auf sehwarzen Steppenboden. Degradierter Schwarzboden. c Ors 

Steppenregion. 

7. Schwarzer Steppenboden (und Wiesentonboden in Niederungen). 

8. Brauner Steppenboden auf LöB, (Chokolatbrauner Tschernosjom). 

9. Brauner Steppenboden auf Sand, (Chokolatbrauner sandiger Tscher- 

nosjomj). 
10. Hellbrauner Boden der trockenen Steppe auf LöB. (Kastanienfür- 

biger Boden.) 
11. Hellbrauner sandiger Steppenboden. (Kastanienfarbiger Boden.) 
12. Sanddünen. 
13. Terra rossa áhnlicher Waldboden. (Nyirok.) 
S : Salzböden, Salzseen, Salzauswitterung. 



Megjegyzés. 

A mellékelt talajtérkép a talajok zonális elrendeződését tünteti fel. 

A csapadéktérkép pedig megmutatja, hogy a csapadék mennyiségének nincs 

döntő befolyása az egyes növényformációk kialakulására, hanem ezek az évi 

hőmennyiségtől és az egész éven át uralkodó levegőnedvességtől függnek. 

Oroszország erdei régiójában nem jelöltem ki alcsoportokat, a barna erdei 
talajok zónáját nem választottam el a valódi podzoltalajok övétől, mert ezt 

a nagy térkép sem tünteti fel. 

Bemerkung. 

Die kleine Skizze der Verteilung der typischen Bodenarten gibt uns 

ein Bild ihrer zonalen Anordnung. Die Regenkarte desselben Gebietes beweist, 

daB die Menge des Niederschlages keinen entscheidenden FBinfluB auf die 

Ausbildung der einzelnen Pflanzenformationen hat, diese werden vielmehr 

durch die jührliehe Würmemenge und durch die wáhrend des ganzen Jahres 

herrschende Luftfeuchtigkeit bedingt. In dem Waldgebiete RúBlands wurde 

keine Unterabteilung ausgeschieden, die Zone der braunen Waldböden nicht 

von der Zone der echten Podsolböden getrennt, da eine solche Unterscheidung 

auf der groben Karte nicht ersichtlich ist. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XL. KÖTET, 1910, SZEPTEMBER—OKTÓBER, 9—10, FÜZET, 

A STOCKHOLMI NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS, 

Írta: Lóczy LaJos dr.! 

— A 41-ik ábrával. — 

Az 1910. év augusztus és szeptember havában a földkerekség 

geológusai tizenegyedszer találkoztak. Svédország remek fekvésű főváro- 

sában, Stockholmban jöttünk össze ezúttal, ahová nagy számmal sereg- 

lettek egybe mindenfelől a geológusok. A névsorban szereplő tagok 

száma kilencszázon felül volt. Ezek közül becslésem szerint legalább 

600-an meg is jelentek, közöttük mintegy 80 hölgy is szerepelt. 

Ha a XI. nemzetközi geológiai kongresszushoz hozzávesszük a 

II. agrogeológiai értekezletet, amely a mult évben Budapesten tőlünk 

kezdeményezett I. értekezlet egyértelmű határozatából létesült s ha 

hozzászámítjuk a kongresszussal 8 az agrogeológiai értekezlettel kapcso- 

latos kirándulásokat is: úgy július hó 25. és szeptember hó 5-ike valá- 

nak a svédországi geológiai sokadalom tartamának kezdő és befejező 

napjai. A kongresszust báró DE-GEER S. egyetemi professzor elnökségé- 

vel és AwxpERssox J. G. tanárnak, a Svéd Geológiai Intézet igazgatójá- 

nak főtitkári rendezésével kitűnően előkészítették és a tervezetet a leg- 

kisebb részletekig gondosan kidolgozták. 

Augusztus hó 18-án a zenekonzervatorium nagy termében nemes 

egyszerűséggel nyilt meg a kongresszus. Megjelent itt V. Guszráv svéd 

király is, aki a vendégek előtt az első sorban foglalt helyet. Mint a kon- 

gresszus tiszteletbeli elnöke Guszráv Aporr trónörökös, harminc év kö- 

rüli erőteljes fiatal ember, ércesen csengő hangon, korrekt angol nyel- 

ven olvasta föl megnyitó beszédét, amelyben a geológia helyes megisme- 

résével és az emberiség művelődésére szolgáló feladataival foglalkozott, 

1 A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 május hó 4-én tartott 

ülésében fölkérte Lóczy Lasos dr. egyetemi tanár urat, választmányunk tagját, hogy 

társulatunkat a stockholmi kongresszuson képviselje. Lóczy tanár úr nemcsak hogy 

ezen kérésünket teljesítette, hanem szives volt társulatunknak még jelentést is írni 

impresszióiról. El nem mulaszthatjuk tehát ehelyütt is őszinte köszönetünket nyil- 

vánítani Lóczy tanár úrnak emez érdekes s közvetetlenséggel megírt ismerte- 

téseért. A szerkesztőség. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 35 
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s végezetül melegen üdvözölte a jelenlevő idegeneket. Majd V. Guszráv 

király mondott néhány francia szót, amellyel a kongresszust megnyitott- 

nak nyilvánította. Ezzel véget is ért a megnyitás ünnepélyessége, amelyen 

egyetlen csillogó, vagy dekorációs egyenruha sem szerepelt. Most azon- 

nal a szokott beszámolók következtek a megelőző kongresszusokról, majd 

a tudományos előadások. A svédek királya végig hallgatta 

valamennyit. 

Augusztus 19-étől 25-ig, — a közbeeső vasárnapot és augusztus hó 

23-át kiveve, amelyen kisebb kirándulások voltak, — öt napon át ko- 

moly munkában telt az idő. Délelőtt és délután egyaránt tudományos 

üléseket hallgattunk s ezenkívül minden reggel tanácsülés volt. A kon- 

gresszus munkatervezete, Svédország földtani természetéhez mérten, a 

paleozoikum és prekambrium körébe vágó témákat ölelte föl, 

továbbá a glaciális geológiát és az ezzel járó kérdeseket helyezte első 

sorba. Figyelmet fordított azonban a gyakorlati geológia igényeire is. 

Különösen a svédországi hírneves vasérctelepek bányageológiai meg- 

ismertetése volt rendkívül vonzó és érdekes. Még egy geológiai kiállítás- 

ban is gyönyörködtünk a Svéd Földtani Intézetben, a hol a sarkvidéki 

arktikus és antarktikus mezozoós és kenozoós kövületeket tanulságosan 

mutatták be. Egy másik kiállítás a Jernkontoret (— Vasműiroda) ! 

helyiségeiben a sok századra visszanyúló svéd vasbányászatot illusztráita 

pompás térképekkel és üvegszelvényes telepmintákkal. A mágnesvastele- 

pek felkutatására szolgáló magnetométeres műszerek kiállítása is fölöt- 

tébb tanulságos volt. A kongresszus munkálatainak előkészítését két 

hatalmas gyűjteményes munka megjelenése segítette. Az egyik The 

Iron Ore Resources of the World címen két kötetben és egy 

atlasszal a földkerekség vasérckészletének a becslését tárgyalja; a má- 

sik pedig Les cehangements de celimat aprés le maximum 

de la derniére glatiation címmel a későbbi glaciális korszak és 

az azóta letelt idők klimaváltozásaival foglalkozik. Mindkettőhöz a magyar 

geológusok is hozzájárultak hosszabb közleményekkel. 

A rendezőség a következő kérdéseket terjesztette tárgyalás végett 

a kongresszus elé: 1. A prekambriumi szisztemák geoló- 

giája. 2. A klima változása az utolsó elglecseresedés 

maximuma után. 3. A földkerekség vasércekészlete s 

annak eloszlása. 4. A sarki vidékek geológiája. 5. A kam- 

briumi fauna közvetlen megjelenése. 

A bejelentett értekezéseket a következő csoportokba osztották : 

1. Altalános és regionális földtan, valamint tektonika. 2. Közettan és 

1 1747-ben alakult intézet a svéd vasnak méltó értékesítésére ; jelenleg gazda- 

sági és műszaki-ipari ágai vannak. 



"jjezosom 
snzssaisuox 

ItIS91098 
"TX 

4 
u
s
g
Á
j
o
u
v
 

wlszored 
zgyövzszo 

p
a
s
 

V 
vigy 

17 



532- a LÓOZY LAJOS 

ásványtan. 3. Sztratigrafia és paleontológia. 4. Negyedkori jelenségek és 
jelenlegi jégárak. 5. Alkalmazott földtan. 

A kongresszus hivatali helységeül a svéd országház szolgált, amely- 
nek képét a 41. ábrán be is mutatjuk. Az 1904-ben épült gyönyörű 

reneszánsz-stílusú épületet egészen lefoglalta a kongresszus, sőt a két 

kamara üléstermei nem is voltak elegendők az előadásokra, úgy hogy 
még a Ridderhuset, vagyis a nemesség palotája és az egyetem is 

termeket bocsátott az előadások megtartására. Az agrogeológusok pedig 

a felső kereskedelmi iskola helyiségeiben gyülekeztek. 

A kongresszuson talán túlságos sok is volt az előadás, az érde- 

kesebbnel érdekesebb tárgyak között nehéz volt a választás; úgy hogy 

a 90 előadás közül az ember nem tudta, hogy melyiken vegyen részt. 

Parlament, nemesi palota, egyetem s a felsőkereskedelmi iskola nem is 

esnek közel egymáshoz. Szó sem lehet tehát, hogy a kongresszus tár- 
gyalásairól akárki is autopszián alapuló hű képet adjon. Megneheziíti 

ezt az is, hogy a kongresszusi napilap az előadások és a viták fogla- 

latját nem hozta, csak a napirendet közölte. Az előadásoknak kivonata 
is hiányzott. A svéd napilapokból pedig az idegen nem meríthetett. 

Ebben a tekintetben a düsseldorfi bányászati, kohászati 

és gyakorlati geológiai kongresszus sokkal jobban 
szolgálta az érdeklődést. 

A stockholmi kongresszus tárgyai között a legnagyobb figyelmet a 

glaciológiai témák keltették. Különösen a körül folytak kemény viták, 
vajjon a glecserek általában formálhatnak-e morfológiai külsőt; s külö- 

nösen a svédországi régi inlandeis egyedül alkotta-e Svédország 

mai térszini jellegét: a glaciális térszín jellemző formáit, a túlmélyített 

völgyeket s fjordok mélységeit; vajjon a régibb penepléneket takaró 

üledékeket a jég hordotta-e el, avagy megelőző vízi erózió és talaj- 

mozgások előzték meg a jégerózió tagadhatatlan nyomait, a púpos kö- 

veket, amelyekkel egész Skandinávia el van lepve. 
PEwcKk a jégerózió harcosa és Hrm ennek tagadója között rend- 

kívül tanulságos és tartalmas vita fejezte be a négy hosszú ülésnek tár- 

gyalásait. Ebből a szellemi tornából PEncx került ki győztesül; azon- 

ban a vízerózió hívei is nyertek, mert beigazolódott, hogy a víz erózió- 

ját teljesen figyelmen kívül hagyni nem szabad a glaciális morfológia 

tényezői közül. 
Dr. Décny Mór is figyelmet keltett a Kaukázus elaciális jelensé- 

geiről elmondott rövid értekezésével. 

Szó volt egy külön ülésen a régibb geológiai periódusok glaciális 

nyomairól egy másik csoportban pedig a glaciális korszak óta sejtett 

klimaváltozásokról. Tárgyalták az Alpok, a Déli Kárpátok (MuRGocI) és 

Skandinávia tektonikai jelenségeit; a regionális geológiából is voltak 
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előadások. A sztratigrafia és paleontológia leginkább az ősi képződmé- 

nyekre vetett ügyet. Ásványtan és kőzettan is méltóan valának kép- 

viselve, s a többek közőtt dr. KRENNER Józser tanár is értekezett egy 

kevésbbé ismert cornwalli foszfátról. 

A gyakorlati geológia a vasérectelepek körül for- 

gott. Ez a csoport a világ vasérckészletéről tanácskozottt. Erre a 

tanácskozásra a földkerekség minden államából beküldték a geológu- 

sok jelentésüket, amiket a kongresszus rendező bizottsága összefog- 

lalva két vaskos kötetben és egy kötet melléklettel illusztrálva adott 

ki. A munka The Iron Ore Resources of the World címen fel- 

öleli az összes ismert világrészek vasérckészletét és pedig úgy a föltárt, 

mint a föltáratlan vastelepek érckincsét, sőt még az ezidőszerint vas- 

olvasztásra nem használatos érceket is fölbecsüli. A nagy munkából 

közlöm a következő adatokat : 

Európában 12,031 millió tonna vasérc van föltárva s ezenkívül 
41,028 millió tonna ére remélhető a föltáratlan hegységekből. Ázsiának 
260 millió tonna a feltárt vasérce, míg a föltáratlan mennyiség 457 mil- 

lió tonnára becsülhető. Afrikában csak 125 millió tonna ére van bányá- 

szatilag föltárva, de rengeteg föltáratlan vasérctelepei vannak, a mik- 

nek mennyiségét még a geológusok sem merték számszerűen fölbecsülni. 

Amerika föltárt vasérceit 9855 millió tonnára s föltáratlan érceit 81822 

millió tonnára becsülik az amerikai geológusok. Ausztráliában csak 

135 millió tonna feltárt és 68 millió tonna föltáratlan vasércet becsül- 

nek az angol geológusok. Mindezeket az adatokat összegezve, SJÖGREN 

H"aLmáR, stockholmi hírneves tanár kifejtil hogy a földkerekségen 

22.408 millió tonna föltárt és 123,377 millió tonna feltáratlan vasérc 

van, amiből kiolvasztva 10,192 millió tonna, illetőleg 53,136 millió 

tonna nyersvasat remélhetünk. 

Ami az európai államokat illeti, ezek között legtöbb 

vasérce Nagybrittanniának van, amelynek készletét HENRY 

Louis newcastlei tanár 1300 millió tonna feltárt és 37,000 millió tonna 

feltáratlan mennyiségre becsüli. A második helyen Franciaország, 

a harmadikon Németország, a negyediken Oroszország, az 

ötödiken Norvégia, a hatodikon Svédország következik, mig a többi 

európai államok már csekélyebb készletet mutatnak. Így az összes 

osztrák tartományok vasérckészletét UHLIG VIkToR bécsi egyetemi tanár 

250 millió tonna feltárt és 323 millió tonna reménybeli mennyiségre 

becsüli. 

Magyarország vasérckészletét a m. kir. földtani intézet meg- 

bizásából PaPP KÁROLY osztálygeológus becsülte föl és írta le 120 olda- 

lon 24 ábrával és egy térképpel magyarázva. Hazánk ősi bányászkodá- 

sához méltóan a legrészletesebb becsléseket nyújtja ez a munka, ame- 
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lyeknek összegezéséből kiderül, hogy a magyar szent korona országai- 

nak területén 33 millió tonna feltárt és 78 millió tonna reménybeli 
vasérckészlet s ezenkívül 32 millió tonna olyan vasérc van, amelyet 

vasolvasztásra jelenleg ugyan nem használnak, de amelyből idővel 

a technikai eszközök tökéletesedésével vasat nyerhetnek. Magyar- 

országnak összes számbavehető vaséremennyisége 

tehát 144 millió tonnára rúg. Ha föltesszük, hogy a jelenleg 

félmillió tonnát meghaladó vasérckivitel megszűnnék, s a szükséglet 

sem nagyon emelkednék, úgy az említett vasérckészlet Magyaror- 

szág vasérekészletét 86 évre biztosítaná. 

Mindezeket az előadásokat azonban lehetetlen volt egy embernek 

végighallgatni, minthogy a sok előadás és az ezekre következő vitázás 

ugyanegy időben egymástól távolfekvő négy helyiségben volt. A sok elő- 

adás valósággal kimerítette az embereket. 

Nagy gonddal tervezték és ügyesen szervezték a svéd 

geológusok a kongresszust kisérő kirándulásokat. Az 

ülések előtt 7 s az ülések után 8 nagy kirándulás volt, amelyek 10—23 

napig tartottak; a kongresszus tartamára pedig 7 kisebb kirándulás 

egett. Mindezek közölt a Spitzbergákra rendezett 23 napos utazás igen 

nagyszabásúnak mondható; ezen a kiránduláson hazánkból CHOLNOKY 

JENő és MARos IMRE vettek részt. A résztvevők elragadtatással szóltak 

a kirándulásokról, ezek vezetéséről és a svéd közélet nemes közvetlen- 

ségéről, becsületességéről. 

A kongresszusok a tudományos munkálkodáson kívül tudvalevőleg 

határozatokat és javaslatokat is szoktak világgá bocsátani a szakbeli 

kivánalmak nemzetközi megvalósítására. A megelőző geológiai kongresz- 

szusokból létesült Hurópa geológiai térképe, valamint a nomenklatúra 

és a jelzések egységesítése. 

A stockholmi kongresszus záróülése hosszas bizottsági tárgyalások 

után, amelyekben a nagyobb töldtani intézetek igazgatói és a geológiai 

társaságok képviselői vettek részt, több általános érdekű jelentést és 

fölmerült javaslatot tárgyalt. A megelőző kongresszusok megbizásairól 

beszámoltak: 1. A jégárak nemzetközi bizottsága részé- 

ről BRÜCKNER E. előadó; 2. Európa nemzetközi térképéről 

3EYSCHLAG F. szerkesztő. A térképet néhány szélső lap kivételével be- 

fejezték. Azonban több lap teljesen elfogyott; az európai geológiai tér- 

kép nyilvántartása és folytonos új speciális kiadása levén kivánatos, 

ehhez a kormányok hozzájárulása lesz kérendő. 3. A Palaeontologia 

Universalis kiadásáról FREcH FRIGYES jelentett. 4. CsSERNISEFF a 

jevue Internatonale de Geologie, Palaeontologie et 

Petrographie létesítéséről tett jelentést. 5. A SPENDIAROrr-díj 0da- 

itéléséről AGuUIiLEAR J. G. szólt. 6. A geometrikus grádiens 
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vizsgálataról ORDONEZz adta elő a bizottsági tárgyalások eredményét p; 

az eddigi adatok összegyűjtesével s a folyó irodalom nyilvántartásával 

BrcxER amerikai geológus elnöksége alatt HALLET belgiumi állami geo- 

logust, mint előadót bízták meg. 

A XI. nemzetközi geológiai kongresszuson tárgyalt indítványok a 

a következők voltak: 

1. Az északamerikai Egyesült Államok geológiai 
intézete a földkerekség 1:1,000,000 mértékű geológiai tér- 

képének kiadását javasolta új színjelzéssel. 2. HoBBs W. nemzetközi 

együttmunkálkodást indítványozott a földkéreg töréseinek vizsgálatához, 

3. Srorrev E. nemzetközi ecsereviszony létesítését javasolja a geológiai 

tárgyakra. 4. WaaGEN LUKÁCS azt indítványozta, hogy nemzetközi sztra- 

tigrafiai szótárt készítsenek. 5. FERIEDLÁNDER F. Napoliban nemzetközi 

vulkanológiai intézet szervezését ajánlta. 6. HErsr 0. nemzetközi bizott- 

ság alakulását indítványozta a fosszilis ember tanulmányozására. 
A kongresszus tanácsa a következő, 1913. évi geológiai kongresszus 

helyéül Canadát tűzte ki, azzal az óhajtással, hogy a rákövetkező kon- 

gresszus Belgiumban legyen. 

A stockholmi geológiai kongresszuson határozottan a németség 

vezetett. Mi magyarok is meglehetős számmal voltunk jelen. Tudomá- 

som szerint hazánkból a következők jelentek meg; 1. dr. BALoGH 

MARGIT úrhölgy; 2. dr. CHorwokyY JEwső kolozsvári egyetemi tanár ; 

3. MaARospÉcssr DÉcHy MóR dr. a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke; 

4. DicesryY DEzső m. k. szőlőszeti és borászati felügyelő; 5. DIcCENTY 

DEzsősÉ úrnő; 6. GORJANOVIÓ KRAMBERGER KÁRoLY zágrábi egyetemi 

tanár: 7. Paunwsi INxey BéLra földbirtokos; 8. KERÉKJÁRTÓ Ö. tanár; 

9. KRENNER JózsEF SÁNDOR egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum 

osztályigazgatója; 10. LÁszLó GÁBOR dr. m. k. agrogeológus; 11. Lóozy 

Lasos dr. egyetemi tanár, a m. k. Földtani Intézet igazgatója és a Ma- 

gyar Földrajzi Társaság elnöke; 12. ifjú Lóczy LAJos műegyetemi hall- 

gató; 13. MARos IMRE a m. kir. Földtani Intézet titkára; 14. PINKERT 

ImRE dr. főgimnáziumi tanár; 15. "SIGMorD ELEK műegyetemi tanár ; 

16. SIGMOND ELEKNÉ úrnő; 17. TAEGER HENRIK dr. a m. k. Földtani Inté- 

zet külső munkatársa; 18. TREIrz PÉreR m. k. főgeolóous; 19. TREITrz 

PÉTERNÉ úrnő. 

Ami a stockholmi kongresszus tudományos eredményeit illeti, erről 

szólnom nem igen lehet. Majd a Comptes Rendus fog erről vilá- 

gos képet adni. Annyit azonban mondhatok, hogy a kongresszus mun- 

kája egyoldalú volt, amennyiben főkép a glaciológia körül kulminált s 

ezenkivül a svéd arkhaikumot és a vasérectelepek bányageológiáját ismer- 

tette. Elvégre is ezek voltak természetes feladatai. 

Különben is a nemzetközi kongresszusoknak valóságos célja nem 
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is annyira a tudomány előbbrevitelében rejlik, mint inkább az egyének 

találkozását, a szakférfiak kölcsönös ismerkedését és a felfogásbeli 

ellentétek kiegyenlítését szolgálja. Mindezeket a feladatokat pedig a 

stockholmi kongresszus nagy mértékben teljesítette. 

Kelt a zalavármegyei Csopakon 1910 szeptember hó 10-én. 

A TI. AGROGBOLÓGIAI KONFERENCIA STOCKHOLMBAN, 

Irta: TRErrz PérER m. kir. főgeológus. 

Az első agrogeológiai konferencia Budapesten 1909-ben elhatá- 

rozta, hogy a második konferenciát Stockholmban a XI. geológiai kon- 

ereszussal egyidejűleg fogják összehivni s megbízta Lóczy Lasos dr. 

egyetemi tanárt, a m. kir. földtani intézet igazgatóját, hogy a XI. geo- 

lógiai kongreszus szervező bizottságával érintkezésbe lépjen. A felhivásra 

a talajismerettel foglalkozó szakférfiak külön bizottságot alakítottak s a 

II. agrogeológiai konferenciát úgy szervezték, hogy az, bár egyidejűleg 

a geológiai kongreszussal tartatik meg, de tőle minden tekintetben 

független, különálló konferencia lesz. A konferencia lefolyásáról és 

eredményeiről legközelebb részletesen be fogok számolni, most csak a 

tényeket és az adatokat sorolom fel. 

A II. agrogeológiai konferenciát augusztus 17-én LINDMAN A. mi- 

niszter nyitotta meg. Utána a konferencia elnöke, ANDERSSON GUNNAR dr. 

professzor ismertette az ország talaját, annak geológiai kifejlődését és 

az erdő- és mezőgazdaságra való hatását. Ezután hét napon keresztül, 

többnyire délelőtt és délután folytak az előadások és a velük járó 

eszmecserék. 

Az előadások többféle irányúak voltak. 1. Különböző országok 

földjének ismertetése. 2. A talaj osztályozásának kérdése. 3. Talajelem- 

zési módozatoknak és eljárásoknak kérdései. 

Az elsö csoportban igen érdekes előadásokat tartottak: ÁNDERSSON 

GUNNAR Svédországról, HumE W. FRASER, az egyiptomi földtani intézet 

igazgatója Egyiptom földjéről; MIxLAszewskI §., a varsói pedológiai la- 

boratorium vezetője, Warsawa, és Afrika északi partvidékének földjéről, 

Muxcoci M. G., bukaresti műegyetemi tanár Anatolia földjéről, Dr. A. 

VAGELER Német-Kamerun földjéről; GOoRJANOVICS-KRAMBERGER K. dr. pro- 

fesszor. udvari tanácsos és dr. Saspog F. tanár Horvát-Szlavonország 

földjéről az ország talajtérképének bemutatásával. A talaj osztályo- 

zásáról: HitGaRD E. W. és LowsxGHRIDGE R. H. Kalifornia, INKEY BÉLA 
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v. főgeológus Dömötöri, Kassovirs P. professzor Oroszországból. A har- 

madik csoportban a talaj fizikai és kémiai elemzéséről legtöbb előadást 

tartottak: ATTERBERG A. professzor Svédország, BramE W. Egyiptom, 
Viwsassa DE REGny Olaszország, Haunurssvx I. B. A. Irország, HISSINK D. I. 

Hollandia, Dicexri D. és "SIGmorp E. dr. professzor Magyarország, 

RixpELL A. professzor Finnország, VESTERBERG A. Svédország, JOHANSSON 

S. Svédország, FEILITZEN H. dr., a tőzegkisérleti állomás igazgatója, Svéd- 

ország, HaGcrusp E. és WErsur M. Svédországból. Végül dr. RAMANN E. 

professzor, München: cA talaj kolloid anyagairóli küldött be egy ér- 

tekezést. 

Az agrogeológiai talajtérképezések módjait FRosrERus B. Finn- 

ország; BJÖRLYEKE K. 0. Norvégia, BRAUHAUsSER M. dr. Württembergből 

ismertették. 

A konferenciának 160 tagja volt s a fárasztó üléseken mindig 

sokan vettek részt. A konferenciának a talajismereti szaktudományra 

nézve több korszakalkotó eredménye van. 

Első és legfontosabb eredmény az, hogy az egyes klimazónákba 

tartozó országok különváltak egymástól s a talajosztályozást és nomen- 

klaturát egymástól külön és függetlenül fogják megállapítani. A legtöbb 

szakférfiú az északi glaciális területbe tartozó országokból volt jelen s 

ennek a területnek a bizottsága meg is alakult. Az első zónába Északi 

Oroszország és Finnország, Svéd- és Norvégországok, Dánia, Hollandia, 

Anglia és Németalföld; a második zónába Ausztria keleti tartományai, 

Magyar- és Horvátország, Románia, Szerbia és Bolgárország, továbbá 

déli Oroszország tartoznak. Ennek a zonának a bizottsága, minthogy 

kevesen voltak jelen, nem alakúlhatott meg, hanem a megalakulás a 

jövőben fog megtörténni. Végül a harmadik zónába tartozik a Földközi 

tenger melléke és Hurópa nyugati része. A bizottságok külön dolgoz- 

nak s munkálataikat a III. konferencia elé terjesztik, amely 1914-ben 

Szent-Pétervárott fog összehivatni. A talajelemzési eljárások kidolgozá- 

sára is bizottságokat választottak, egy-egy elnökkel. Így a mechánikai 

elemzési eljárások egységes kidolgozására ATTERBERG A. KALMAR, svéd- 

országi tanárt, a kémiai elemzési eljárásokra SIGMoND ELEK műegye- 

temi tanár választották meg elnöknek. A konferencia munkálataiban a 

magyarok tevékeny részt vettek, úgy az előadásokban, mint a többi 

munkában. Az ülések elnökei GoRJANOVICS-KRAMBERGER KÁROLY zágrábi 

egyetemi tanár és SiGmonp ELEK budapesti műegyetemi tanár voltak. 

A jegyzők Sawspokg F. zágrábi tanár és ezen sorok írója. A konferencia 

alatt is több félnapos és befejezése után egy 12 napos gyönyörű és 

tanulságos kirándulást vezettek Közép- és Déli Svédországba. Ennek 

tanuságairól legközelebb fogok beszámolni. 



A PÖSTYÉNI HÉVFORRÁSOK RADIOAKTIVITÁSÁNAK 
EREDETÉRŐL. 

Irta: HoRusirzkY HENnIK, 

a in. kir. földtani intézet osztálygeológusa. 

— A 42. és 43. ábrával. — , 

HoFMaANN A. udvari tanácsos, piibrami tanár az 1905. év tavaszán, a pös- 

tyéni kúra használata alkalmával, arra figyelmeztette a fürdő igazgatóságát, hogy 

a nagy gyógyerővel bíró hévvíz, valamint az ottani iszap radioaktiv hatásúak. 

Ennek valódiságát egynéhány fizikai kísérlettel azonnal be is bizonyította, ami- 

ről a mellékelt két kép mint a legelső kísérlet is tanúskodik. Ugyanis a 42. 

és 43. ábrán két lemeznek a kópiáját látjuk, amelyek az iszap emanációjának 

voltak kitéve és pedig a 42. ábra 24 óráig, a 43. ábra pedig 8 óráig. 

A tényleges méréseket először MaAcHE HENRIK és MEYER Isrvásv Wienben 

végezték, akik a szállított vízben 2-3 és az iszapban 132 MacnHe-féle egységet 

konstatáltak. Az 1909. évben ALEXANDER és WxEirsz orvosok Pöstyénben az 

ENGLER és SIEVEKING-féle fontaktoszkop nevezetű készülékkel a vízben 

235 és az iszapban 32 MacnE-féle egységet mértek. A részletesebb vizsgálatokat 

azután Haspú Áxrápnak köszönhetjük, aki az iszap aktivitását különböző 

módszerek szerint határozta meg és volt/157-ben fejezte ki, amely eredménye- 

ket táblázatban közli is. 

MEYER és MACHE A ; 5 
ScHMIDT módszere] MACHE, SCHWEIDLER, Vizbedobva 

módszere MAYER módszere 

(szilárd állapotbeli ! 

maximális érték után) ffujtatással [szivatással 

5272 V 1 3590 V 5BEl4 VI 5570 V 

Ha a különböző módszerekkel meghatározott értékeket összehasonlítjuk, 

azt látjuk, hogy ezek nagyon eltérnek egymástól. Erre vonatkozólag HAaJpú 

Ánpápnak az említett értekezés végén tett megjegyzése ád felvilágosítást, amely 

következőkép szól : 

cÖsszegezve az eredményeket, arra a következtetésre jutunk, hogy az eddig 

leírt módszerekkel és készülékkel nem kaphatunk tökéletes eredményeket s a 

kapott értékek csak közelítőleg fejezik ki a test radioaktivitásának mértékét úgy, 

hogy abszolut értéknek egyiket sem vehetjük. A legcélszerűbbnek mutatkozik 

az anyagot oldott állapotban vizsgálni, azonban mint a közölt eredmények mu- 

tatják, nem minden esetben kapunk helyes eredményeket. Tehát kimondhat- 

juk, hogy mai napig sem alkalmas módszerünk, sem alkalmas készülékünk 

nincs, amellyel az iszapok aktivitását teljes pontossággal meghatározhatnók.s 
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Valamint az iszapok radioaktivitásának helyes vizsgálataival még tisz- 

tában nincsenek, éppen úgy annak eredete felett is még gyakran vitat- 

koznak. Általános s a legelterjedtebb nézet az, hogy a pöstyéni hévvíz 

radioaktivitását a Bankai hegyoldalon feltárt tufásszerű tengeri üledékből 

nyeri. Ez a nézet azonban egészen téves, egyrészt azért, mert ezen lencse- 

szerűen egy magasságban húzódó tufaszerű anyag a Vágvölgy színénél jóval 

magasabban fekszik, amellyel a források érintkezésbe sem jönnek, másodszor 

azért, mert ezen anyag a makroszkópos vizsgálatok alapján semmi olyan 

alkatrészt nem tartalmaz, amely alapján a víz aktivitására következtetni 

42. ábra. HOFMANN első kisérletei a pöstyéni források radioaktivitására nézve. 

A lemez 24 óráig volt az iszap emanációjának kitéve. 

lehetne. Azért eme hegyet Rádium-hegynek elnevezni is teljesen célszerűt- 

lennek tartom. Ezen tufaszerű anyag fedőjében először homokkő, majd kon- 

glomerát települ, amely felett diluviális édesvízi mészkő és lösz fekszik. 

A tufás homokkő tulajdonképen a meszes homokkőpadok közé ékelődik, úgy 

hogy alatta is hasonló homokkőrétegek fordulnak elő, amelyek délkelet felé 

lejtenek. Hogy ezen homokkőpadok a szigeten, ahol a források előtörnek, 

mily mélységben fordulnak elő, az még konstatálva nincsen; még kevésbbé 

tudjuk, hogy ezen homokkő-komplexus mily vastag. Bár a homokkő-komplexus 

vastagsága ismeretlen, annyi bizonyos, hogy a hévforrások sokkal nagyobb 

mélységből kell hogy feltörjenek, mintsem arra gondolni lehetne, hogy a for- 

rások eredetét esetleg a homokkőrétegekben keresni lehessen. 

A geológiai sorrendet megtartva a Vág folyó baloldalán lévő hegység 
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felépítésében, a homokkövek alatt a júra- és triaszkorbeli mészkövek és dolo- 

mitok vesznek részt, majd pedig permkorbeli kvarcitok települnek. Hogy a 

pöstyéni" hévforrások radioaktivitásukat ezen üledékes közetekből nyernék 

azt Hormanss tanár majdnem kizártnak tartja. Így tehát nem marad más 

hátra, mint hogy még régibb rétegekre gondoljunk. 

Amint én a hegységet ismerem, itt — eltekintve a permi kvarcitoktól, 

amelyeket csak foszlányonként észlelhettem az említett mészkövek és dolo- 

mitok alatt közvetlenül a granit fordul elő. Galgócz környékén helyenként a 

mészkő csak lepelként fedi a granitkőzetet; éppen úgy Bajna táján is a 

granit fedője közvetlenül mészkő és dolomit. Bár tehát Pöstyén közvetlen 

környékén, a triasz mészkövek, illetve dolomitok feküjét konstatálni sehol sem 

lehet, igen valószínűnek tartom, hogy ezen üledékes kőzetek alatt ott is csak 

a granit, esetleg kristályos palák lesznek meg. 

43. ábra. HOFMANN tanár első kisérletei a pöstyéni források radioaktivitásáról. 

A lemez 8 óráig volt az iszap emanációjának kitéve. g 

A víz legmagasabb hőfoka 65 €C"9". Tehát a forrás eredetét jó nagy 

mélységben kell keresnünk. Ha a geotermikus grádienst 30 m-nek vesszük, 

akkor a hévforrások az ÉK—DNYy-i főtörési vonal mentén 1700 méter körüli 

mélységből törhetnek fel. Ha azonban még azt is tekintetbe vesszük, hogy 

ezen eredeti források az út közben egyéb vizekkel, s különösen az összerepe- 

dezett mészkő és dolomit kőzetekben levő kisebb termájú forrásokkal vegyül- 

nek, akkor az eredeti források 65 C"-nál még nagyobb hőfokkal kell hogy 

bírjanak. Ebből ismét az következik, hogy az eredeti hévvíz esetleg a gázok az 

1700 méternél még nagyobb mélységből fakadnak. 

Egy szóval Pöstyénben az eredeti hévforrások oly nagy mélységből tör- 

nek fel, amely mélységben, a vidék környékének geológiai viszonyai alapján 

biztosan feltételezhető, hogy ott a mészkő, illetve dolomit alatt a granitok 

vagy kristályos palák fordulnak elő. 
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A pöstyéni eredeti hévforrások tehát a legnagyobb való- 

színűség szerint az őskori kőzetekből, azaz a granitból vagy a 

kristályos palákból fakadnak. Ezek alapján Hormawss tanár sze- 

rintapöstyénihévvízradioaktivitása csakis agranittal, illetve 

a granit mellékes s járulékos alkatrészeivel, ú. m. a Monazit, 

Thorit stb. ásványokkal hozható összefüggésbe. 
A további kutatások feladata leend azon ritka és nagyon kis mennyi- 

ségben előforduló ásványszemeknek a granitban való kimutatása, amit csak 

időrabló és hosszadalmas, pontos vizsgálatok fognak esetleg eredményezni. 

Budapesten, 1910 április hó 26-án. 

Irodalom. 

HAUER, STACHE és WoLF: Nagyszombat és Galgócz környékének geológiai 

térképe, 1 : 144000. Wien, 1863. 

Dr. WErsz E. és dr. LENKEI D.: Beitrüge zur Messung der Emanation. 

(Sonderabdruck aus der Medizinischen Klinik. Wochenschrift für praktische Árzte. 

Redigiert von Prof. Dr. Brandenburg. Jahrg. 1909. Nr. 41. Berlin, 1909.) 

HORUSITZKY HENRIK: Galgócz környékének geológiai viszonyai. (A m. kir 

Földtani Intézet Évi jelentése 1909. évről.) Budapest, 1909. 
Haspú ÁgpÁD: Iszapok radioaktivitásának meghatározásáról. Bölcsészetdok- 

tori értekezés. (Dolgozat a m. kir. tudomány-egyetem II. kémiai intézetéből.) 

Budapest, 1910. 

MAGYARORSZÁGI KŐÖZETALKOTÓ ÁSVÁNYOK. 

Irta: Maugirz Béna dr.! 

Az alábbiakban röviden be akarok számolni vizsgálataimról, amelyeket 

néhány magyarországi kőzetalkotó ásványon eszközöltem. 

Földpátok a ditrói eleolitszienitből. 

A ditrói eleolitszienit földpátjának vizsgálatával már többen foglalkoz- 

tak.2 Elemzéseket közöltek eddig FELLNER? és Rarn G.,:t akik azonban az 

elemzett földpátokat optikailag meg nem vizsgálták. 

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 jun. 1-én tartott szakülésén. 

2 KocH ANTAL: A ditrói szienittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai- 

ról. Értekezések a természettudományok köréből. IX. kötet, 2. szám. 1879. 
3 FELLNER: Chemiscbe Untersuchung der Gesteine von Ditró. Verhandlun- 

gen der k. k. Geol. Reichsanstalt. 1867. 285. és Untersuchung des Miascites von 

Ditrópatak bei Ditró in Ostsiebenbürgen. Verhandlungen der k. k. Geol. Reichs- 

anstalt. 1867. 169. 

4 Verhandl. Naturhist. Vereins. Band 32. Bonn, 1875. 
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Az eleolitszienítből egy nem egészen tiszta káliföldpátot (valószínűleg 
mikroklint) elemezett Rarn G. következő eredménnyel : Vajsúlya 2:569. 

DSA ús SREÉL ÉS áttér IŐGEBÁN 

AL OSG Ve ezret áá 10NBVÁS 
GROSE O BÁ a a. 0480 

K,O zést tett ez eso NBR 
Na,O EAK sZ ez ze A egét 

Izzítási veszteség. c. — — — mi 10-32 e 

99-43 90 

Ennek az eredménynek a következő összetételű földpát felel meg : 

Molekula 94 Súly 90 

(0 Ag 3 e Ea ASS 41"4 

VADAT EVET zása ee TOBB 51-8 

An... Ág ÖLT gi 3 ad ul) 6-8 

— 104-0 — 100-O 

FELLNER a tőle ditroit-nak nevezett kőzetből ortoklaszt elemezett meg 

a következő eredménnyel : 

GÉ elé S ET kt esőt TOO ZÖLYŐ 

AT OS VE er ee RÉS Vere sáe SSL ZÉJA 
CO et E etés Ea SOT ÜHJŰA 

JELE et RL Et fe ae elet AAL S N E AE SÁÜKE 

Nas0 se ans stb TO TÜZEK 
Izzítási veszteség. .. ÜL DINK 

99": 86 90 

Ennek az elemzésnek a következő összetételű földpát felel meg : 

Molekula 99 Súly 90 

KALSIKOL? Mpt 165550 57"1 
NGÁLOSÜ sa 2 E SEN 415 

Ca Al, Si90g.. za Szása 1"4 

100-0 100-0 

Magam újabban egy meglehetős tiszta nagy mikroklin-kristályt vizsgál- 

tam meg, amely keresztezett nikolok között az ismert rácsos sztrukturát tün- 

teti fel. A kioltás 

(00GY ALANNEt éz ee RA ELL E 34 17 s, 

(010) lapon .. al . 4 6" 
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A mennyiségi elemzés a következő eredményt adta : 

IYLLZSNA Ta zoltán ss sz zo szt 05529 
AL, O, vag 280 Esetllsés Sáó sz ge 190 

Fe,O EV vá AN GÉR Et FAN TOJÓ 
CaO selyelék af ES, e IGYOTMOL 

KA SE SES 1147 90 

INag ESVE all el Ész té te ASSE 
HOS DEL ENT SS a ke e SZÁN 9 

99:50 90 

Ennek a mikroklinnak az összetétele a következő : 

Molekula 060 Súly 09 

NGALSKO La E 31 99-7 
TÁLSZOLT et sen 98 70-3 

A ditrói eleolitszienit monoklin káliföldpátot, azaz ortoklaszt is tartal- 

maz, amelyet ezideig még nem elemeztem meg és amely a következő kioltá- 

sokat mutatja : 

TONS EKTROTA S ző elk EE jelle 3. 05 

KOTV tlapont s ee e EE seat EVÉ 

Plagioklaszt a díitrói eleolitszienit többfélét is tartalmaz: 1. tiszta 

albitet, amelyet eddig csak apróbb kristályokban találtam és eddig nem áll 

rendelkezésemre a kellő mennyiségű anyag, hogy teljes elemzést hajthattam 

volna végre. Az orientált csiszolatok kioltása tiszta albitra utal. A kioltás a 

(001) lapon egészt kH 4930" 

(OTVÜGDOM 22) LAS AGE ee 9 

Albitet említ különben a ditrói eleolitszienitből Szápsczky Gyuna is.! 

2. oligoklaszt és oligoklaszalbítet, amelyeket már régóta ismernek a 

kőzetből. Oligoklaszokat már FELLNER? is elemezett volt e kőzetből. A tőle 

szienitnek nevezett kőzetben FELLNER az oligoklaszt a következő összetételű- 

nek találta : 
SZO, SA) ses fla 61 "68 0 

ATOT AEK BE 2: 24) ZER 

Gas ú EeTÉ B D":39 € 

MgO 28 Bs 0-16 c 

ETO EA 78 CÉá Szábet 6-99 a 

KÖV BENE e CENEKETSOBTKó 
Izzítási veszteség . .. ké. 1"05 a 

"100-27 90 

1 SzáDEczKY GYULA: A kolozsvári egyetem ásvány-földtani intézetének és az 

Erdélyi Múzeum ásványtárának kiállítása Párisban az 1900. évben. Orvos-természet- 

tudományi értesítő. XXI. 1899. 
2 Verhandlungen der k. k. Geol. Reichsanstalt 1867. 169. és 235. 
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Ennek az oligoklasznak az alkatrészei a következők : 

NaAlSi50s . 
IGALBANO S ES 
CaAl Si,Oy SZERZETT 

Molekula 96 Súly 90 

a 65-83 639 
7-0 FA: 

288 

10070 100-0 

A Feunwsextől miascitnak nevezett kőzet oligoklaszföldpátja a következő 

eredményt adta : 

SO... 

ALO, 

BU KEBEL EEEB 

MgO 

Vag OS ze 
ELS IBN ÉENÉL 4-8 
Izzítási veszteség 

Ennek az oligoklasznak az alkatrészei: 

Na ALSi5 05. 
KALSIsOz 
Ca Al, Si, Os 

Az újabban tőlem optikailag megvizsgált oligoklaszok meglehetősen változó 

Sz GO SBYN 
22"40 a 
) ta lg ő 

Molekula 96 Súly 90 

—. 64"0 62"6 

310 32"2 

90 5.1 

"" 100-9 100-0 

eredményeket adtak. Végeredményképen kimondhatjuk, hogy a ditrói szienit- 

masszivumban előforduló plagioklaszok kémiai összetétele Ab. és Ab-JAns, 

között ingadozik. A kioltást számos orientált csiszolatban megvizsgáltam, az 

eredmények közül itt csak néhányat sorolok fel: 

Ab:oAngo 
AD GÁTa ME 

Ab--Anez— 

ADZÁTSK EE 

Ab Ana 

A ditrói patakban előforduló nagy 
mérőjű plagioklaszok is fordulnak elő, amelyek közül az egyiket a következő 

eredménnyel elemeztem meg : 

Kioltás (001) lapon 

02 

73-0940" 

3-19 
3-1930" 

329 

Kioltás (010) lapon 

02 

1.39 

359 
1479 

4-6" 

pegmatitgörgetegekben több em át- 
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SL ba E LA ak NE SA EEEN SZET ÉT KSZK 63:51 90 
MELGONOS RE AA EI Ke tn LÉT É 22:14 a 

ák edlgézseÁvÁnn úg 5-1 AN lsz YSA KÓR 64) . 

IVAN ÜSS ztás öz esel AOSTAS 0 
TT A VÉLE KEST S ÉRÉS TO ER SÉN FLY TÁ 

TELS Ó té GR ÉN vEE AL ÁSS ZELSVRSZ tt 
100-05 90 

Ez a plagioklasz oligoklasz-albit, összetétele a következő : 

Molekula 9/0 Súly 9/o 

Úr Övé sáztegmet ette Ezra 5"3 

baszás séméa, a éz ABS 82:1 

MÁT AE bt 4. szék ULRŐ 12:6 

100-0 100-0 

A kioltási értékek 

(OTÓ ALA pON evés ezet hé egét 

(001) lapon HG AKEEM VRES 

Eleolit a ditrói eleolitszienitből. 

A díitrói eleolitszienit eleolitjéből egy elemzésnek már a birtokában 

vagyunk, amelyet 1879-ben Kocs FxEREwsc készített volt." A tőle elemzett 

eleolit azonban nem volt teljesen friss, legalább arra vall az a körülmény, 

hogy 21190 vizet tartalmazott és azonkívül savakkal pezsgett, tehát szén- 

savat is tartalmazott. KocH FERExc elemzése a következő eredményeket szol- 

gáltatta : 

FOKOJÉ ZS aze ee ADNA TÓ SI E AE e ARZEJOTYÓ 
Ez Aj EZERÉVES 29"41 c TETŐ LE éa e ELV 

SAN e s OLE SÉGYOTÁOK ESŐ SE uzi 0-87 a 

CN kzt en ZENO 90 a. Hrő Eetyát et 15"84 c 

MGO Ze zzz 0yomok KO. EE Eg 5"39 c 

INOSOSSZ SE za LAS ZOLI TE ERŐ JEGET e NÉS 0:67 c 

SEEK EZERT OS SAGA 99: 74 99. 
ETŐ eet e Estő 211" 

99-66 90 

Ujabban magam egy 4—5 em nagyságú eleolitkristályt elemeztem meg, 

amely kevés igen apró pálcika-alakú egirin-zárványt tartalmazott. 

1 KocH ANTAL: A ditrói szienittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai- 

ról. Értekezések a természettudományok köréből. IX. köt. II. szám. 1879. 17. oldal. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910 36 
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KocH FERENC elemzésével szemben feltünő a CaO hiánya és a nagyobb 

Fe,Og tartalom. Tekintettel arra a körülményre, hogy az elemezett anyag 

nem volt homogen, az eredmény nem sokkal járulhat hozzá a nefelin pontos 

kémiai összetételének a megállapításához. 

Amitibol a dítrói eleolitszienítből, 

A dítrói eleolitszienit pegmatites faciesében több cm 6 nagyságúl am- 

fibolokat találunk. Fzt a pegmatites faciest nagy mennyiségben találjuk a 

ditrói Nagypatakban, ahonnan az új ditró—tölgyesi út készítésére szállították. 

Az amfibolkristályok igen sok zárványt tartalmaznak : titanitkristályokat, ecsil- 

lámlemezkéket és földpátszemeket. A porrá tört anyagot nehéz folyadékok 

segítségével lehetőleg teljesen megszabadítottam a zárványoktól. A kisebb 

fajsúlyú zárványoktól való elválasztásra a Thoulet-oldatot használtam, míg a 

nagyobb fajsúlyú anyagoktól az elválasztás methylenjodid segítségével történt. 

Az amfibol fajsúlyát 3-319-nek találtam. E folyadékok segítségével az elválasz- 

tás csaknem teljes volt; a megtisztított anyag csak kevés csillámlemezkét 

tartalmazott, amelynek fajsúlya csaknem egyenlő az amfibol fajsúlyával. 

Ezeket a csillámlemezkéket nagyító alatt igyekeztem kiszedni a megelemezendő 

anyagból. 

Ezt az amfibolt már régebben A tőlem végrehajtott elemzés 

megelemezte volt FELLNER! a követ- némileg eltérő eredményre vezetett: 

kező eredménnyel : 

BOROL: Az sMaK TSZ SLT te sseet A S —— 37"69 90 
AOL Es DA, A ALSEBRB] 1, 98 TOS2, e béget, "SB Ek 
Fe0 erk gú . 29"36 c AOL 2 ts ETO NŰT Nr 

MmOgatb se nyomok TGZORT etögt 6:33 a 

CaO al 10-98 90 FeO .. s. eset ÜSSE 
MgO... cs Hi SZOB VEGAS És sze e, OSAN 

TI RAES eg EE NES 2"25 a CaO ss a: 10-97 
Tét 0 JERNTS rá 2:65 a MgO. es 861 c 

Izzítási veszt. . . 1"08 a Tés /eg B TAKES ; 3"36 c 

99:92 99 TESz sz édes EBA 

.99:23 90 

Lényeges eltérés mutatkozik a FELLNER elemzésével szemben annyiban, 

hogy FELLNER nem határozta meg a Ti0, mennyiségét, továbbá kizárólag 

FeO-t és semmi Fe,O,-at nem talált az amfibolban, végül a MgO mennyisége 

szerinte jóval csekélyebb, mint az én elemzésem szerint. FELLNER szerint az 

amfibol az arfvedsonit-sorba tartozna, de úgy az ő elemzése, mint az enyém 

megcáfolja ezt az állítását. Ennek az amfibolnak az optikai állandóit már 
. 

1 Verhandlungen der k. k. Geol. Reichsanstalt. 1867. 169. 
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Duragc és PEaARcE! is megvizsgálták, akiknek adatait magam részben meg- 

erősíthetem, részben kiegészíthetem. 

Az optikai tengelysík párhuzamos a szimmetriasíkkal; a kioltás a (010) 

lapon 119" (DupaRc és PEaRcEnál 139), azaz 

eses Hi. 

Az optikai karakter negativ, az optikai tengelyszög igen kicsi; a pleo- 

chroismus 
c zöld, kissé ibolyába hajlik, 

b sötétzöld, 
a sárgás. 

A közönséges zöld amfibolokkal szemben különösen ki kell emelni azt 

a körülményt, hogy b irányában az abszorpció jóval erősebb mint c irányá- 

ban. Dupagc és PEaRcem a törési exponenseket is megállapították. A ditrói 

eleolitszienit nemcsak ezt az amfibolfajtát tartalmazza, hanem optikai tekin- 

tetben teljesen eltérő viselkedésű amfibolokat is, amelyekről más helyen lesz 

majd behatóan szó. 

Albit Sajóházáról, Gömör megyében. 

A sajóházai albit szideriten fennőve fordul elő. Kristálytani vizsgálatá- 

val MEnczeR Guszráv? foglalkozott behatóan. A minőleges elemzés szerint ezt 

az albitot idealis tiszta albitnak találta, mert a K-nak és Ca-nak még nyomait 

sem tartalmazza. A kiválogatott tiszta anyagnak tőlem végrehajtott elemzése 

arra az eredményre vezetett, hogy ez az albit is tartalmaz K-t és Ca-t, habár 

csak igen csekély mennyiségben s így valóban nagyon megközelíti az idealis 

albitot. Az elemzés a következő eredményre vezetett : 

rejk ő 18 esel bá GES ge 68 "95 9 

TALSO S ENNE a 19500Ki 
GG0És Ea) GEL kezei s ée del tág ves 0513 ( 

Na,O Set her a SSE sg, előte Ta 117211 c 

URA ÜTSZ E E érés 0-10 - 
100:50 90 

Ez elemzésnek a következő összetételű albit felel meg : 

Molekula 9/0 Súly 9/0 

Cas EH DIETRÉG ük 0:5 0-6 

Ab zzatkbi DET LÓ] 2 5GI9970 98"9 

An ta 3 0-5 0-5 

100-0 100-0 

1 Dupakc et PEaRcE: Sur les constantes optigues de guelgues minéraux et 

sur les variations de ces constantes sur les divers individus dune méme roche. 

Bulletin de la Société francaise de Minéralogie. Paris. XXXI. 94. 

2 Adatok az albit pontos ismeretéhez. Földtani Közlöny. XXXV. 153. 

30r 
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A kioltási szögértékek az orientált csiszolatokon a következők : 

(001) JADONZ : sek Sas at a EÁRBR 

(010) lapon 2 2 SEA elá vet 

Gránát Szokolyahutáról, Nógrád megyében. 

A szokolyahutai Gránáthegy an- A tőlem elemezett anyag zár- 

dezitjének gránátkristályait már régeb- — ványoktól lehetőleg mentes tiszta kris- 

ben megelemezte volt HmeGn! a kö-  tályokból állott. Az elemzés eredménye 

vetkező eredménnyel : a következő : 

SOL ze a ET TÖR KÉS ÜNK EE AZ a ÖBB 

ARO a er ARO a zak RA TON 
TATÓ S E e VERÜL ÉN 1 LAS € ASKZZES TÉN sg kap. 
GO LSE a EARL OT BEDE L2 A EG SG ÜLJ 

BNO ne sz, MLSBONE MO ae TAGADTA 

CAO e TE KORBA ÚN sás ON OKBAN 

MIO Zn ee EE NSYAÉ MO TS e een RV BŐTA 

99"57 90 Tr 8 DEAL ESEN LK EB ts. Mg 

) ÖS ELÉ SÉRESRÉ ETET 0-05 a 

A HiveGcntől elemezett anyag kevés földpát- és magnetit-zárványokat 

tartalmazott. ű 

A megelemezett gránát a következő gránátszilikátok izomorf keveréké- 

ből áll: É 
Molekula 9/0 Súly 9/0 

MOSÁST isz Zé BÁGBI 14-2 
CG ABSZO zet e SEL OL 9:5 
MISATOS Tag Fe zasz e e e S 35 
EESALÓSI O at eat ÉGE 6 65-7 
CATO STO a tes sz e e BOR 6-8 
NASA SOL a et e ES ZÉORB 0-7 
KZNLSÉS Ő aok NEE TT ENEK 0-1 

100-0 100-0 

Miként láthatjuk, az uralkodó szerepet (62:6 mol. 90) az almandin- 

szilikát viszi. 

Zárványok a medvesi bazaltból. 

A medvesi bazaltban többféle nevezetes zárvány fordul elő. 

1 Adatok egyes magyar ásványok chemiai elemzéséhez. Math. és term. tud. 

Közlemények. XVII. 97. 
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I. Olivinzárványok. 

Az olivinkristályok több cm átmérőjűek, soha sincsen jól határolt külső 

alakjuk. Egy ilyen teljesen homogén olivinkristály kémiai összetételét a 

következőnek találtam : 

SRO sea EAN ed ztelb NEK E 3952ANO 
EGOa Ses dan át HOSDA 7 
MÓÖLEA E zel KAZAK KOLT e 

99-80 99 

Ez az olivin az elemzés alapján a következő szilikátok izomorf keve- 

rékéből áll : 
Molekula 90/0 Súly 9/0 

TEN ze e et D 93: 4 
Mg. SiO, — — — mm ma 82"5 76-6 

100-0 100-0 

II. Augitzárványok. 

Egy másik nevezetes zárványa a medvesi bazaltnak az augit. A fekete 

szurokfényű kristályok több em nagyok, de szintén nincsenek jól kifejlődött 

lapokkal határolva. Optikai tekintetben ez az augit arról nevezetes, hogy 

rendkívül erős diszperziót mutat, amely jelenség a nagy titántartalomra vezet- 

hető vissza. Az elemzés eredménye a következő : 

SZÖZE 24 § (2. 42:59 90 
TRÉ S Esés elé ee E OG DÁGÓ 
ÁTOS etes ttóA MORALES: 6978 
Fe,0, EZZEL ölés SE ás, pet 652 c 

FeO tiz éz des 53"56 c 

VET) SEA TERE ága kő 0"37 c 

Ca EST sgselt E éa 921"47 a 

LÉON EE S S SOT A 

Na,0 . 167 a 
100-21 90 

III. Oligoklasz-zárványok. 

Végül vannak a medvesi bazaltban földpátzárványok is, amelyek elég 

jól kifejlett lapokkal vannak határolva. A kristályok 7—8 cm nagyságot is 

érnek el. A bázison jól kivehető a finom ikerrovatkosság. A kioltás a hasadási 

lapokon a következő : 

(010) lapon .. ETTÉBES o 4 0S 

(0017 JApon ci dealt sz 
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Az elemzés eredménye a következő : 

Si0, ERO. s — 81"27.96 
72 VS 7 RATÁNA SL AS sas) sebek 14 La ette kás 1 ET 

ps 6 A AS al Ar dite agjdló 4.99 a 
Na,0 zza katt " BE ZS 88-47 a 

KGN ES KEST vez" ijei 1"00 a 

VI S A pély- BR e s asz KÖNOTÁOK 

HO Bel szt 0"42 90 

100-30 99 

Ez elemzésnek a .következő összetételű oligoklasz felel meg : 

Molekula 9/9 Súly 9/o 

Or El Sa 0271 5"8 

Ab Zs PE ot zt ELÁDAL 70-70 

ÁNVEA Vtt SE EE S DOS 24" 2 

x 

Igaz köszönettel tartozom dr. ScHAFARZIK FERENC műegyetemi tanár 

úrnak, aki intézetét a vizsgálatok keresztülvitelére a legnagyobb liberalizmus- 

sal rendelkezésemre bocsátotta. 

Budapest, 1910 junius havában. 

Készült a kir. József-műegyetem ásvány-földtani intézetében. 

NÉHÁNY ADAT A DOGNÁCSKAI PIRIT KRISTÁLYTANI 
ISMERETÉHEZ, 

— Ehhez az V. tábla. — 

Irta : Zimányi KÁRony dr.! 

Általánosan ismerjük és csaknem minden nagyobb ásványgyűjtemény- 

ben láthatjuk a piriteket Dognácskáról (Krassó-Szörény vm.); legelterjedtebbek 

a nagyságukkal és szabályos kifejlődésükkel feltünő hexaéderes kristályok. 

ezek éleit olykor széles és görbült lapok helyettesítik. Dognácskán a pirit 

egyike a leggyakoribb ásványoknak, több bányában szép kristályait találják : 

az imént említettek régibb előfordulások. Már BoRrx? is megemlíti a szép, 

simalapú pirithexaédereket. 

1 Előterjesztette a M. Tud. Akadémia mathemat. és természettud. osztályá 

nak 1910 április 18-án tartott ülésén. 

2 J. Bogv: Lithophyllaceum Bornianum. Praga, 1772. 1. köt. 56—59. 1. 
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A Márkus-bányában, ahonnan a szép hematitokat! ismerjük, mint 

kisérő ásvány a pirit is előfordul; kristályai hexaéderesek, oktaéderesek vagy 
01111) és a (100) ú. n. középkristályai. 

Egy másik lelethely, ahonnan szintén szép, ámbár egyszerűbb kris- 

tályok fordultak elő a Négy Evangelista-bánya a Kis-Rissova-patak bal 

partján, ezt azonban már hosszú idő óta nem művelik. Valószínűleg itt 
aranytartalmú piritre bányásztak, mivel nem valószínű, hogy régente oly 

vékony teléreket (02—0-7 m) csupán a közönséges pirit végett fejtettek volna. 

Az innen származó piritkristályok egyszerűbbek és többféle kombinációt 

különböztethetünk meg rajtuk ; túlnyomóan s (321) uralkodása folytán diakisz- 

dodekaéderesek (az V. tábla 1. ábrája), amelyhez majdnem mindig o(111) 

és a 1100) is járulnak még néhány más alárendelt alakkal. 

A Négy Evangelista-bányától mintegy fél kilométer távolságra a 

Nagy-Rissova-patak jobb partján van a Vinere Mare-bánya, amelyből úgy 

nagyság, mint kifejlődés tekintetében nemcsak a legszebb, de a legkomplikál- 

tabb kristályok kerültek a gyűjteményekbe. A megvizsgált és a következők- 

ben röviden leírt piritek, csak a Vinere Mare-bányából valók. 

Dognácska vidékén a kristályos palák, a délmagyarországi kristályos 

palák felső csoportjához tartoznak, ezekben (főleg a kloritpalában és a kvar- 

citban) az ércek hintve, mint apró szemek fordulnak elő, nagyobb mennyi- 

ségben azonban a Rissova-patak völgyében találhatók.? Már 1760. és 1761. 

években a Nagy- és Kis-Rissova-patakok völgyében 29 bányát adományoztak, 

amelyek közül a Vinere Mare és a Szt. Háromság-bánya a legfontosab- 

bakhoz tartoztak. Néhány év előtt a Vinere Mare-n a piritet újból kezdték 

termelni és 1904. év végén már serényen folyt a munka, de most egyelőre 

ismét szünetel. 

BEsE Géza bányafelügyelő úr, az említett (1904) évben hivatalfőnök 

Vaskőn és Dognácskán éber figyelemmel és élénk érdeklődéssel kiséri e 

bányavidék ásványelőfordulásait; köszönettel tartozom neki, hogy velem a 

régi bányászati viszonyokra és vinere-marei pirit előfordulására vonatkozó 
adatokat sziveskedett közölni. 

A Vinere Mare-bányában valóságos telérek vannak, ezek kitöltése 

kaolinos agyag és pirittel impregnált kvarc. BEÖxE főfelügyelő úr megfigyelései 

szerint az oktaéderes piritkristályok a telérnek összerepedezett, laza és kvarc- 

tól majdnem teljesen ment részéből valók, ellenben a pentagendodekaéderes 

kristályok ott fordultak elő, ahol a telértöltelékben a kvarc felszaporodott. 

Megvizsgált kristályaim legnagyobb részt már szabadok voltak, de az 1904-ben 

gyűjtött példányok közt kvarcosak is voltak, az ezekről leszabadított, vagy a 

belőlük fluorsavval kioldott kristályok szintén pentagendodekaéderesek voltak. 

1 Földtani Közlöny. 1887. 17. köt. 546. I. — TSCHERMAK"s Mineralog. und 

petrogr. Mitteil. 1897. 16. köt. 517. — Magy. Chemiai Folyóirat. 1903. 9. köt. 

86. I. — Neues Jahrb. für Mineral. Geol. etc. 1907. 24. Beilage Bd. 325. 1. és 1909. 

28. Beilage Bd. 661. I. 
2 A magyar kir. Földtani Intézet évi Jelentése 1887-ről 128—131. 1. és 

1888-ról 96—97. 1. 
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A kristályok nagysága meglehetősen változó, legnagyobb átmérőjük 

irányában a kicsik 3—5 mm, a nagyok 5—8 centimétert is elérik; különösen 

az utóbbiak sokszor repedezettek, vagy erősen korrodáltak, néha azonban a 

lapokon szép étetési alakokat is láthatunk. Mint nem gyakori későbbi kép- 
ződmények a piritre telepedtek galenit-, arzenopiírit-! és szfalerit- 

kristálykák. 
A dognácskai piritről az ásványtani szakirodalomban nagyon keveset 

találunk. Az előfordulást röviden megemlíti LEoNxHaRD C.? és utána szószerint 

ZirsER 0. A. is; Corrat a Dognácskán található ásványok közt felsorolja 

a piritet néhány társásvánnyal együtt, de a közelebbi lelethelyét nem adja. 

a Vinere Mare-bányából pedig a félopált. 

WACKERNAGEL Pn." (100), (111), (110) és (211) alakokon kívül, mint 

újakat (10.7.0) és (14.7.4) közelítő mérésekkel megállapította, ezekre azon- 

ban ő maga is megjegyzi, hogy valószínűleg a már ismert 1520) és (421) 

alakok. ZEPHAROvIcH V.§ (210), (120), (hkl és (111) alakokat sorolja fel, 

míg RosE G.? a dognácskai piriten még (10.6.1) diakiszdodekaédert ís meg- 

figyelte a termoelektromos negativ kristályokon. 

A megvizsgált kristályokon 40 alakot mérésekkel vagy övekkel biztosan 

megállapíthattam, a piritre egyáltalában új alakokat $-gal jelöltem, az utóbbiak - 

nak mindegyike legalább egy övben fekszik. 

a 1100) e 12103 1876) x (348) 
d (110) 9 1430) M 1432 x (2.5.20) 
o (111) v 16504 s (321) (443) 
b 19105 A410.11.0) x (7413 r (332 
9 1610) é 1890) ; h3.7.1 (553) 
A (11.3.0) 7" 1780) S (532) 17743 
e (10.3.03 o" 1670) x (16.7.47 p (220 
f (810) v! 15605 Y (10.6.1) n (211 
k 1520) D14509 (10.5.2 w 15225 
0 1730) h (140) t (421 x (7224 

Ezek közül (876) diakiszdodekaédert nem régen Pawrcni" az elbai és 

Tgavis? a cornwalli (Pennsylvania) piriteken észlelték, az utóbbiakon még 

1 Természettud. Füzetek. 1906. 33. 226. 

2 Handbuch d. topogr. Mineralogie. Frankfurt am Main. 1808. 2. köt. 386. 1. 

3 Topograph. mineralog. Handbuch von Ungarn. Ödenburg. 1817. 65. I. 

4 B. von Corra: Erzlagerstütten im Banat und in Serbien. Wien, 1864. 71. I. 

5 Krystallform des Banater Sechwefelkieses. — Programm der Real- und 

Gewerbeschule zu Elderfeld vom Herbst 18551. 10. I. 

6 Mineralog. Lexikon etc. Wien, 1859. 1. köt. 326. L. 

7 Poggend. Annalen etc. 1871. 142. köt. 17. 1. 

S Rivista di Mineralogia e Cristallogr. Italiana 1909. 38. köt. 22. 1 0 " 

9 Proceed. Americ. Philos. Soc. Philadelphia. 1906. 45. köt. 183. No. 143. 

és 133. I. 
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1443), (553) és (774) triakiszoktaédereket is; 01730) pedig a sajóházai 

piriten ! gyakori és jól kifejlett alak. 
A felsorolt alakok közül a leggyakoriabbak a (100), o(111), e (210), 

s (321), t (421), p (221) és n(211), már kevésbbé azok d(110), 4)430) és 

a 1522), míg a többi alak ritka. 

A megvizsgált kristályok vagy pentagendodekaéderesek, vagy oktaédere- 

sek voltak, míg az ú. n. cközépkristályokoni 0 (111) és a (100) vagy o(111/ 

és e (210) fejlettek ki egyensúlyban; némely kristályon még s (321), n (211, 

vagy p (2214, ritkán t(421) lapjai is jókora nagyok, míg az egyik kristály 

minden oktansában h(13.7.1) lapjai is szélesek voltak. A negativ pentagen- 

dodekaéderek közül csak D"1450) fejlett ki jól határolt, nagyobb lapokkal, 

míg €" (8901, z" (7804, c"(670)1 és v (560) alakoknak keskeny csíkalakú, 

fényes lapjaik egymással sűrűn váltakozva egy széles, barázdált és görbült 

lapot alkotnak, amelyről a méréskor mindig más-más csíkok tükröztek a kü- 

lönböző helyzetekben, az említett negativ alakoknak megfelelőleg. 

A következőkben csak az új alakokra vonatkozó megfigyeléseimet és 

méréseimet adom; a többi alak fellépésének, a különböző kombinációknak 

ismertetését és az esetleges étetési alakok leírását, nemkülönben a szögek 

kimerítő táblázatát más alkalommal szándékozom közölni. 

x(741) diakiszdodekaédernek két kis, fényes lapocskáját egy nagyon 

soklapú kristályon találtam. A kombináció pentagendodekaéderes volt, a 

negativ alakok közül D" (450) lapjai szélesebbek, simák, de helyenkint meg- 

martak voltak; a többi negativ pentagendodekaéder €" (890), ac" 1780), a!" 1670) 

és v. 1560) lapjai keskenyek voltak és egymással sűrűn oszcilláltak. (Az V. tábla 

2. ábrája.) Az o (111) lapocskái egészen aprók, míg a hexaéderlapok mint olya- 

nok hiányzanak és csak a rostozás elemei közt ismerhetők fel az n (211; lapjai 

szintén nagyok voltak. A mérések nagyon jól egyeztek a számításokkal, külön- 

ben az új alak jelét még [210:111—121] és [10.6.1 : 522—232] övekből is meg- 

határozhattam. 
Mérés Számítás 

(741) : (210) Er gag 7945! 

S(b) SZAG 17 18 

KE 106. A) et 2526 2 29 

: (221) —19 20 19 19 

x(16.7.44 egy kristálytöredéken, amelyen az uralkodó pentagendodeka- 

éder trigonális éleit alig tükröző, kissé görbült lapok tompítják; ezek mellett 

fényes tautozonalis csíkok fekszenek, amelyek a jó mérések után (16.7.4), 

lapjainak bizonyultak. (Az V. tábla 3. ábráján.) 

Mérés Számítás 

(16.7.4) : (210) — 13:19 ? 139191 
zés ta br 1) Es 29 32 

1 Mathemat. és természettud. Értesítő 1910. 28. köt. 180. I. 
2 Három mérés határa 13217"—13923". 
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44722) alakot két nagyobb (1V2—2 cm) kristályon találtam; az egyiken 
w 4522) lapjai mellett fekvő rostozott ikozitetraéderlapok csíkjai közt (mérés 

(722) : (111) — 329359), a másikon három kicsi. de élesen határolt erősfényűi 
lappal. Az utóbbi pentagendodekaéderes kristályon az uralkodó e (2104 mel- 
lett nagy lapokkal s 1321), kisebb, de széles lapokkal p (221), D(13.7.1) és 

n 4211) fejlettek ki; a többi alak mind egészen alárendelt. Az új ikozitetra- 

éder lapjai a jellegző [100:111—011] övön kívül még [221 :421—316] övhöz is 
tartoznak, amelyen, mivel a kristályokon t (421) is meg volt, megállapíthat- 

tam. (Az V. tábla 4. ábráján.) 

x Mérés Számítás 

(722) : (111) — 32951" 32944 

: (100 —22 1 29 0 
: (421) — 40.42 10 40 

A negativ alakok közül X(348) keskeny, fényes lapjai egy nagyon 

szimmetriásan kifejlett kristálykán csaknem minden [210 : 102] élet tompíta- 

nak, így tautozonálisak (16.7.4) lapjaival. (Az V. tábla 5. ábráján.) A lapok 

keskenységét véve tekintetbe a mérések még elég jól egyeznek a számítások- 

kal, lapjai fekvését [102 :021—412] és [112:100—021] övek is meghatározzák. 

Mérés Számítás 

(348) : (021) — 40936" 40740" 

: (001) —31 57 32 0 
: (111) — 23 37 23 22 

A másik negativ diakiszdodekaéder X(2.5.20) két kis lapja h" (014) két 

oldalán a [214:014] és [214:014] éleket módosítja; az egyik lapnak fénye 

gyöngébb, a másiké erősebb volt, mindazonáltal a mérések még kielégítők. 

(Az V. tábla 6. ábráján.) ; 
Mérés Számítás 

(289.20)- (214) iOS 10! 20920" 

: (102) — 24 42 24 56 

: (A11) — 501 15 50 7 

Találtam még néhány alakot, amelyek részint vicinálisak, vagy eddig 

véglegesen megállapítottaknak nem tekinthetők; az ezekre vonatkozó észlelé- 

seimet egyelőre nem közlöm, mivel több kristály megvizsgálása után esetleg 

biztos eredményre juthatok. 

Köszönetemet fejezem ki Dr. KRENNER J. S. egyet. tanár úrnak, hogy a 

kristályméréseket a tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetében végezhettem. 

Budapest, 1910 április havában. 



NÉHÁNY ADAT A DOGNÁCSKAI PIRIT KRISTÁLYTANI ISMERETÉHEZ. 55D 

Függelék. A mult nyáron a Vinere Mare bánya érces gorcain gyűj- 

tött piritek néhány kristályát megvizsgálván, az alakok sorozatát még a követ- 

kezőkkel pótolhatom; ezek közül a $-gal jelöltek feltéve, hogy a szétszórt 

irodalomban figyelmemet nem kerülték el, újak a piritre. 

7 (7204 x (570) 
x (8509 x 1346) 
D 1540) u 411) 
9" (230; 

Az ismert alakok közül 7, x és u keskeny, apró, ellenben D és g! széles. 

finoman rostos lapokkal voltak meg kristályaimon. 

x(5701 egy oktaéderes kristályon c" (6704 mellett mind a kettő sima és 

élesen tükröző lappal. 
Számítás Mérés 

(057) : (010) — 54925" 54098 

: (112) — 25943" 95937" 

x(346) egy hasonló kifejlődésű kristályon mint amilyet az V. tábla 

2. ábrája tüntet fel; három oktansban egy-egy kissé egyenetlen és az [n : p] élek 

szerint rostos lapját a méréseken kívül még [102 :010—201] és [111 : 102—231] 

övekből is megállapítottam. 
Mérés Számítás 

(BAGY a (AY SABOSSI 10053 

: (102) —.30937" 309481/92" 

Egy szimmetriásan kifejlett 12—15 mm nagyságú oktaéderes kristály 

kombinációja a következő: o, a, d, e, n, g", t, p, Tf, xs D, A; az uralkodó 

oktaéder mellett a és d lapjai nagyok, rostosak, e, n, g" körülbelül egyenlők 

és jól kifejlettek, a többi alak lapjai kicsik, keskenyek. A negativ pentagen- 

dodekaéder sík és finoman rostos lapjai feltünő élesen tükröztek. 

Mérés Számítás 

g" : a — (302) : (100) — 33"42" 339411/2" 

úg : (211) — 259 6 959 4 
0 (4 a (A 1) E 3047 36949192 

Több [g":n] élet hajszálkeskenységű tautozonális csíkok tompítanak, 

amelyek az ingadozó, közelítő mérések után (135) negativ dyakisdodekaéder- 

nek felelnének meg. 

Kelt Budapesten, 1910 október hó 31-én. 
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A) Bányászok közgyűlése. 

AzOrszágosMagyarBányászatiésKohászatiEgyesület 

ez évi közgyűlését szept. 18—19-ik napjain tartotta meg. A közgyűlés, amely 

a Magyar-Mérnök és Építész-Egyesület palotájában folyt le, méltán felkeltette 

a szakkörök érdeklődését, mert ez a közgyűlés számos kiváló tudományos 

munka publikálásával nagy tudományos sikert aratott. A közgyűlés gróf TELEKI 

Géza elnöki megnyitójával kezdődött, amelyben főkép a magyar vasérckivitel 

kérdéséről és ennek a megakadályozásáról szólott. Majd SZEőKE IMRE dr. titkár- 

helyettes az egyesületi évről olvasta el beszámolóját, s a zárszámadást. A TELEKI- 

féle pályadíjat a bizottság KRISkÓ Bonus bányamérnöknek ítélte oda. Ezek 

után a közérdekű felolvasások következtek, amelyet dr. Lóczy LaJos egyetemi 

tanár, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója kezdett meg A földtani inté- 

zetek és a bányászat címmel. Ebben a nagyérdekű előadásban a kül- 
földi földtani intézetek munkakörét és a bányászati egyesületek együttműkö- 

dését ismertette, s annak az óhajtásának adott kifejezést, vajha a magyar 

bányászati szakkörök, e két testvér tudomány művelői, ezután is minél jobban 

együtt működhessenek. 

Lóczy igazgató előadása nagy lelkesedést keltett a közgyűlés tagjai köré- 

ben. Előadásához hozzászólt LÁZÁR Zorrás a Rimamurányi Társulat igazgatója, 

különösen a Magyarország vasérckészletéről szóló munkát birálván.? 

Ezután HERMANN Misa A természetes gáz az északameri- 

kai Egyesült- Államokban című aktuális előadásában az amerikai 

gázelőfordulásokat ismertette és a gáz kihasználás módját. 1908-ban Ameriká- 

ban a fogyasztott gáz mennyisége 11.387 millió m? volt, amelynek eladási ára 

kb. 273 millió korona volt. Egy gázkút évi termelése 400,000 és 1.300,000 m" 

között ingadozik, míg a nagysármási gázkútból naponta 720,000 m? ömlik ki. 

Az amerikai földigáz metántartalma 80—9090, míg a kissármási 9990 metán- 

tartalmú. Az amerikai földigáz fűtőértéke 7380—-8150 kaloria, a kissármásié 

pedig 7750 kaloria. A földigáz termelési értéke a kimutatott statisztika sze- 

rint évről-évre növekszik, tehát olyan, mely reális üzleti alapul szolgálhat. 

Természeti kincsünk époly jól felhasználható, mint Amerikában, még pedig 

1 LÁZÁR ZOLTÁN igazgató ur kritikájára Közlönyünk legközelebbi számában 

válaszolunk. Szerkesztő. 
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fűtési és világítási célokra. Ipari feldolgozásról a vas, cement és üvegiparban, 

téglaégetőkben stb. s végre erőgépek hajtására a villamos és egyéb telepeknél. 

Erre Sörpkéz SáspoR műegyetemi tanárnak Villamosság a bányászat 

szolgálatában című nagyérdekű előadása következett. A megnyitási nap 

utolsó előadója GERLóczy Gyura miniszteri osztálytanácsos volt, ki az Állami 

Munkástelepek keletkezését ismertette. 

A közgyűlés második napján a bejelentett előadásokat tartották meg 

három csoportban. 

Az első csoportban Réz Géza Legujabb vívmányok a bányá- 

szat terén, Bese Géza Gázkitörések a szénbányákbain címen a 

kitörésszerűleg fellépő szénsav, sújtóbányalég vagy metán előfordulásáról, s az 

ilyen esetekben fellépő veszedelmek kiküszöböléséről tartott igen érdekes elő- 

adást, majd PrFEIrER IGwác műegyetemi tanár A természeti erők és 

ásványi tüzelőanyagok című nagyjelentőségű előadása következett. 

Ebben az osztályban még előadtak FrEmrscHEL RóBERr Bányaépítkezések 

és Barcsay OszkáR Elektromos szállító gépek címen. 

A II. csoportban ScHuLEK JEső dr. A bányászati egészségügy- 

ről, GeRő NáwxpoR a Szénbányászatról szólt, előadásában a nógrád- 

megyei szénbányászat nagyarányú fejlődését ismertetve. SzABÓ ÁLBERT pedig a 

Sóbányászat címen tartott igen tanulságos előadást. 

A IIL csoportban KRgrskó Bogus A balesetek okárél, BLANKENBERG 

NáspoR a Modern kokszgyártás, GyögRgy Gouszráv a Kohófüst, 

PawxTYIK ÁRgPÁD a Martin kemencében előállított különleges 

acélok, Roz Józser A resicai nagyolvasztó, BELLER JEnő dr. Ipari 

és ivóvíz tisztításra szolgáló amerikai gyorsszűrő címen 

tartott előadást. Mindezek az előadások általános érdeklődést és figyelmet kel- 

tettek. 

A közgyűlés után a tagok szétoszlottak; egyrészük az Ingersoll telepet, 

másrészük pedig az állami vasgyárat, míg a harmadik csoport a m. kir. Föld- 

tani Intézetet kereste fel, hol a megjelenteket dr. Lóczy LaJos igazgató ka- 

lauzolta. 

A harmadik napon egy kirándulás volt a Magyar általános kő- 

szénbánya R. T. tatabányai kőszénbányáiba, ahol a megjelenteknek SZENDE 

Lasos vezérigazgató tanulságos előadásban mutatta be Tatabánya nagyarányú 
fejlődését, mely bányavállalat ma hazánk legmodernebb műszaki berendezésé- 

vel nemcsak a magyar, hanem a külföldi bányavállalatok legelsői között fog- 

lal helyet. A negyedik nap a közgyűlés Trencsénben a Titanit nevű rob 

bantóanyag gyárát tekintette meg, amely robbanóanyagon véghezvitt kísérle- 

tek után meggyőződhettek, hogy az anyag kezelése egyszerű és veszélytelen. 

Eme rövid vázlat után csak gratulálhatunk a Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület vezetőségének, különösen GLOGONI ANDREIcs JÁNos minisz- 

teri tanácsos és egyesületi alelnök úrnak, akinek ügybuzgalma ezt a fényes 

eredményt létrehozta. Emszr KÁLMÁN dr. 
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B) A Magyar Földrajzi Társaság IV. vándorgyűlése. 

A Magyar Földrajzi Társaságnak Székesfehérvárott, 1910 szépt. 26-án 

tartott negyedik vándorgyűlése valóságos kultúrünneppé nőtt. Azzá avatta: 

dr. Lóczy LasJos elnöknek vasárnap délelőtt mondott hatalmas megnyitója, 

amely nemzeti aspirációink hűséges tükre, azzá a délben tartott fényes Vörös- 
marty-ünneplő, a különböző népszerű s tudományos szakelőadások és referá- 

dák, nemkülönben a fellobogózott ősi koronázó város hazafias buzgalma s 

tudomány iránt való lelkesedése. 

Az ismerkedő est. 

Szombaton este 8 órakor a eMagyar Király, földszinti nagytermében 

ismerkedésre gyülekeztek a geografusok, amelyen Fejér vármegye és Székeés- 

fehérvár szab. kir. város főispánján, gróf SzÉcHENYI Vikrokon kívül megjelen- 

tek dr. SAÁRA GyuLa polgármester, dr. KEREKES LaJsos főjegyző, polgármester- 

helyettes, dr. VáRapY KÁRonrx főigazgató, ZaLar MrHány gimn. igazgató, a cisz- 

tercita rendház feje, Tugiás Józser kir. tanácsos pénzügyigazgató, dr. IKERVÁRI 

Révv FERExc kórh. főorvos, dr. SCHLAMADINGER főügyész, dr. VÉRTESSY JÓZSEF, 

a Vörösmarty-kör igazgatója és a különböző tudományos intézetek képviselői. 

Nagy számmal voltak az úrhölgyek is. 

Dr. CHorwokrY JEnő, a kolozsvári egyetem tanára, a Földrajzi Társaság 

főtitkára volt a cicerone, bemutatván — pillanatnyi fölvételekben —- a meg- 

jelent geografusokat a székesfehérváriaknak, akiket viszont dr. Lasz Samu 

üdvözölt a vendégek nevében. Gróf SzÉCHENYI főispán köszönte meg az üdvöz- 

letet, amaz óhajtásával, hogy az érkezett tudósok jól érezzék magukat Szent 

István városában. $ 

. A díszülés. 

Vasárnap délelőtt a Katholikus Kör szép, tágas Szent István-termében 

volt a díszülés. Az emelvényen gróf SzÉcHENYI főispán, dr. SaAáRa polgármester, 

a földrajzi társaság tisztikara: dr. Lóczy elnök, dr. MARospÉcsEr DÉcHyY Mór 

és dr. Havass REzső alelnökök, dr. CHorNoxy JExő főtitkár, s a keresk. miniszter 

kiküldötte : dr. Szürs Aspkás osztálytanácsos ; a teremben nagy, díszes közönség. 

Elsőül a város főispánja köszöntötte a vendégeket s párhuzamot vonva 

a hazai s külföldi tudós társaságok, jelesen a geografiaiak között, üdvözölte 

Fehérvár vendégeit, sikert kívánva áldásos tudományos munkásságukhoz. 

Dr. Lóczy LaJos megnyitója és elnöki beszéde következett ezután, amely 

hűséges képben vázolta a társaságnak a multban kifejtett működését és ez 

idő szerint való törekvéseit: a földrajz tudománya művelését, a hazai ősi föld 

felkutatását, ismertetését, a magyar nemzeti ideálok ápolását. A társaság vándor- 

gyűléseinek eddigi három stációjára: Kecskemétre, Szegedre, Nagybecskerekre, 

a vármegyei hatóságok, a vidéki empóriumok s kisebb városoknak a Nagy- 

Magyar-Alföld tudományos felkutatásának támogatásában megnyilatkozó áldo- 

zatkészségére reflektálva, Székesfehérvár történelmi fényes multjáról lebben- 
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tette föl a fátyolt. Az Árpádok és Anjouk koráról emlékezett meg, amelynek 
műemlékeit; sajnos, a török dúlás mind elpusztította. A Nagy-Alföld öblében 

fekvő szép városról beszél, mely itt a Vértesek és Balaton között, nagy vidé- 

kével és a veszprémvármegyei Mezőfölddel együtt, magyar lakosságával a ma- 

gyar kultúra hűséges ápolója. A művelődés minálunk jobbára a szinmagyar 

nagy alföldi városokból indul. Ezek a városok s velük Székesfehérvár, hűsé- 

ges munkásai lesznek mindenkoron annak a kozmopolita irányzatnak, mely- 

nek egyrészt a gyilkos fegyverek lerakásában, de nálunk különösen a magyar 

művelődés terjesztésében is kell megnyilatkoznia. 
Az elnöki megnyitó után dr. CHOLwoxY főtitkár olvasta föl a beérkezett 

üdvözleteket, közöttük gróf SzécHEnYI BéÉráét, a társaság tb. elnökéét, dr. Kon - 
EOLY-THEGE Mixzcósét és az Erdélyi múzeumegyesületét. Gróf Zxicny János vallás- 

és közoktatásügyi miniszterét, gróf SZÉCHENYI főispán, HIERONYMI KÁROLY keres- 

kedelmi miniszterét pedig dr. Szűrs AwpgáÁs miniszteri osztálytanácsos tolmá- 

csolta. A társaság viszont a vallásügyi, kereskedelmi és földmívelésügyi mi- 

niszterekhez küldött távirati üdvözleteket. 

Dr. CHorwoxy főtitkár a tudományos társaság működéséről számolt be s 

a földrajz tudományának az élet praxisában való fontosságáról szólva, vissza- 

pillantást vet a legutóbbi öt esztendős ciklusra, amelyben a tagok száma 

háromszázötvenről ezerötszázra szökött. Befejezőre jutott a Bataton monogra- 

fiája, mely a leíró természettudományok különböző ágainak megfelelő mono- 

grafiával, az európai tavak kutatásának mintájává vált. Nagy apparátussal 

megindult a Nagy-Alfóld felkutatása s a különböző: geológiai, geofizikai, ős- 

történelmi, botanikai, zoológiai s növényfejlődési bizottságok máris ernyedet- 

lenül dolgoznak. Szaporította a társaság az alföldi meteorológiai állomásokat, 

gyűjtést indított a Nagyszalóki-ecsúcson építendő obszervatóriumra s megszer- 

vezte a földrengési állomások hálózatát. 

Dr. Mészágos Gyura: Nagy-Magyarország és a baskirok 

címmel tartott előadást, amelyben az egykori krónikák : jelesen Julianus sorai- 

val s Richardus levelével ellentétben, a helyszínén szerzett saját tapasztalatai 

alapján kimondja, hogy a baskirokat nem tartja a magyarok késő ivadékai- 

nak. A tetszéssel fogadott szép szabad előadás kapcsán eleink származásának 

régóta vitatott kérdésében élénk vita indult, amelyben dr. ScHMIDT RAJMUND 

székesfehérvári kereskedelmi iskolai tanár, dr. PRrsz Gyura és dr. Lóczy elnök 

osztozott. 

Vörösmarty szobra, előtt. 

Pontban tizenkét órakor, a Vörösmarty-szoborhoz vonult az ünneplő 

közönség. A menetet, nemzeti lobogója alatt, a fehérvári Polgári Dalárda nyi- 

totta meg, ezt követték a város díszbe öltözött hajdúi, akik a Földrajzi Tár- 

saság hatalmas babérkoszorúját vitték. A szobor előtt ezernyi ünneplőre öltö- 

zött ember hullámzott. A dalosok rázendítettek a himnuszra, majd dr. Havass 

Rezső, a társaság alelnöke, az ünnepi szónok lépett a szobor elé. A város 

fényes multjára, a sirjukba szállott AwJouk példájára utalva, VŐRÖSMARTY, VIRÁG 

BENEDEK és Ányos városában hangoztatja. hogy félre kell vetnünk a mostani 
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nembánomságot, kishitűséget s új erővel, lelkesedéssel hozzáfogunk nemzeti 

nagyságunk kiépítéséhez. A Szózat halhatatlan írójának soraiból vett idézetek- 

kel tarkított, magas szárnyalású hazafias beszéd mély hatást keltett. A Polgári 

Dalárda, valamint a közönség ajakán felhangzó Szózat rekesztette be a kegye- 
letes ünnepet. 

A bankett. 

Dólután két órakor, a aMagyar Királys dísztermében Székesfehérvár 

szab. kir. város, díszebédjén látta vendégül a Magyar Földrajzi Társaságot. 

Ott volt a város társadalmának szine-java. Dr. SaAáRa polgármester a vendé- 

geket éltette, dr. Lóczy, a város főispánját: gróf SzécHEnyrit, dr. DÉcuy Mór 

alelnök, Székesfehérvár polgármesterére s a városra, dr. Havass Rezső, a 

Vörösmarty-kör igazgatójára: dr. VéRressv JózsErre és feleségére: VÉRTESSYné 

MAxFarvax GIzELLÁra, a kiváló írónőre, köszöntött. 

Tudományos előadások. 

Négy órakor a Vörösmarty-kör felolvasó-termében dr. VÉRTESSY JÓZSEF 

elnöklete alatt kezdődtek a magas szinvonalú szakelőadások és tudományos 

vitatkozások. MaRosri ARgwxonp cisztercitarendi főgimnáziumi tanár: aSzékes- 

fehérvár lakosságának kialakulásáróls, dr. STEINER Lasos, az 

orsz. meteorol. int. adjunktusa : Újabb földmágnességi kutatások 

a tengeren címmel értekezett, dr. Massány ERwxő meteorol. int. asszistens, 

CsasznyY VALÉR ny. m. kir. honvédezredes arisztádját s tellurium-lunariumát, 

dr. Kogurowrirz KáRorx pedig dr. BÁrkyY Zsiagmorp Magyarországot ábrázoló új 

néprajzi térképét és a Magyar Földrajzi Intézet újabb kiadványait mutatta be, 

VaRGHA (GyőRGy, a X. ker. tisztviselőtelepi főgimnázium tanára, a földrajzi 

oktatás reformbizottságának előadója, a bizottság eddigi munkásságáról refe- 

rált. Most mentek széjjel az ország középiskoláinak szaktanáraihoz a kérdő- 

ívek s ezek beérkezte után fogja a központi bizottság a középiskolai földrajz- 

oktatás anyaga és az egyes osztályok szerint való elosztásának végső formá- 

ját megállapítani. Rérmny Awsrar meteorologiai intézeti asszisztens, az ép száz 

évvel ezelőtt pusztított híres móri földrengésről érdekes reminiszcenciákat be- 

szélt. Nevezetes ez a rengés már csak azért is, mert róla — tehát magyar föl- 

dön — készült a legelső rendszeres földrengési térkép. A szerző először tudva- 

levőleg társulatunk f. évi jan. 12-én tartott szakülésén ismertette a nevezetes 

eseményt s a Földtani Közlöny 40. kötet 133—155, illetőleg németül a 227— 

253. oldalain publikálta is. 

Estély a Szent István-teremben. 

A Vörösmarty-kör igazgatósága este nyolc órára falragaszokkal invitálta 

a város közönségét a Szent István-terem ingyenes népszerű előadására. 

Amikor Parnkovirs JózsEF cs. és kir. altábornagy, társulatunk rendes 

tagja az estélyt megnyitotta, a pompás nagyterem már zsufolva volt a leg- 
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disztingváltabb publikummal, soraiban fényes esti toalettben, túlnyomó szám- 

ban, Fehérvár szép asszonyai, leányai. 

Az előadó asztalnál dr. Pgmz Gwyura tudományegyetemi magántanár 

állott, aki Ázsia belsejében címmel rendkívül érdekes szabad előadást 

tartott legutóbbi ázsiai utazásáról: A Tien-san glecservilágáról és a belső- 
ázsiai nagy pusztaságok életéről. A szebbnél-szebb, vetített képekkel kísért 

előadást sűrű tapsvihar követte. 

Hétfőn reggel 9 órakor dr. Lóczy vezetésével a Balatonra rándultak a 

geografusok és a Déli-Bakony kies tájain fejezték be a sikerült vándorgyűlést. 

Lasz Samu dr. 

0) A budapesti egyetem földrajzi tanszéke. 

jóAi Budapesti Közlöny 1910 szeptember hó 27-iki 220. számában 

a következő kinevezést közli: 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére dr. CZIRBUSZ 

Géza kegyesrendi áldozópapot, nagybecskereki római katholikus főgimnáziumi tanárt, 

az egyetemes földrajznak a budapesti tudomány egyetemen üresedésben levő tan- 

székére nyilvános rendes tanárrá, a rendszeresített illetményekkel, kinevezem. Kelt 

Bécsben, 1910. évi szeptember 10-én. FERENcz JózsEF s. k., gróf Zrcny JÁnos s. k. 

Ezzel a kinevezéssel végre dűlőre jutott a régóta húzódó ügy, amelynek 
eddigelé csak a tanulni vágyó fiatalság látta a kárát. Tudvalevő ugyanis, hogy 

Lóczy Lasos dr. egyetemi tanár 1908 augusztus hó 11-én megvált a földrajzi 

tanszéktől és ezt a díszes állást a m. kir. Földtani Intézet igazgatói állásával 

cserélte föl. Azóta betöltetlenül áll az egyetemes földrajz tanszéke, nagy kárára 

a természettudományi hallgatóknak, akik egyetemes földrajzot csaknem har- 

madféléven át egyáltalában nem hallgathattak. 

A napilapok megírták, hogy mi volt ennek a huzavonának az oka, s 

kortörténeti szempontból érdemesnek látom ezt itt röviden közölni. Az egye- 

tem bölcsészeti fakultása — amiként a Budapesti Hirlap írja — elein- 

tén amellett volt, hogy a földrajzi tanszékre Csánki DEzső országos levéltárost 

hívja meg, aki azonban nem volt hajlandó ezt az állást elfoglalni. Erre ki- 

hirdették az állásra a pályázatot, s pályázó csak kettő volt, nevezetesen CHOL- 

vxokr JEsxő kolozsvári egyetemi tanár és CzrigBusz Géza nagybecskereki főgim- 

náziumi tanár. A bölcsészeti kar első sorban CzrgkBusz GéÉzát, másodsorban 

CHorwxokY JEwőt ajánlotta. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium azonban 

visszaküldötte a javaslatot az egyetemi tanácsnak, amire a tanács egyhangú 

lag CHorworkx JEwnőt ajánlotta kinevezésre. Az új vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előtt tehát két homlokegyenest ellenkező ajánlás feküdt, s ez ma- 

gyarázza meg a késedelmet a földrajzi tanszék betöltése körül. Mellőzve a két 

pályázó tudományos munkásságának összehasonlítását, csupán régi egyetemi 

szokásokból itélve, azt hittük, hogy CHorwxoky JEwxő kolozsvári egyetemi tanár 

fogja elnyerni a budapesti tanszéket és CziRBusz Géza a kolozsvárit. Hogy ez 

nem így történt, az úgy látszik, hogy a bölcsészettudományi karon és nem az 

egyetemi tanácson múlt. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1510. 97 



562 GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK. 

Czixsusz Géza tanár, országszerte ismert földrajzi író, 1853-ban Kassán 

született. Húsz éves korában a nemzeti múzeum régiségtárában működött. de 

csakhamar a kegyestanító-rendbe lépett, s mint ennek a kiváló egyházi rend- 

nek a tanára, az ország minden részében működött. 

Amiként az 1905-ben, harminc éves tanári jubileumára kiadott Per 

Aspera című füzetben olvassuk, Czixpusz Gézát a piarista rend 30 év alatt 
tizenegy helyen alkalmazta. Ezt a sokfelé való alkalmaztatását geografiailag 
értékesítette. Kecskeméten az Alföldet kezdte megismerni, míg Kisszebenből 

a Magas Tátrát utazta be. Első temesvári tanárkodása alatt a délmagyarországi 

népélet, különösen a bolgárok néprajza keltette föl figyelmét. Szegeden megint 

a magyar nép. etnografiájához gyűjtött adatokat. Kolozsvárról a Gyalui és 

Radnai havasokat, valamint a Déli Kárpátokat tanulmányozta. Temesvárott a 

Természettudományi Füzetek szerkesztője volt, s ő pendítette meg 
először a Délvidéki Kárpátegyesület alapításának eszméjét. Veszprémben pedig 

megalakította a Balaton-Egyletet, amely ugyan hat éves tengődés után 

megbukott, de legalább eszmét adott később a Balaton-Bizottság meg- 

alakulására, amely azután Lóczy LaJos és CHOLNOKY JENő tanárok páratlan 

buzgalmából a földkerekség legkiválóbb földrajzi monografiájával ajándokozta 

meg hazánkat. Ugyancsak Czriksusz Géza hozta legelőször szóba a Veszprém- 

megyei Múzeumot. amelyet harmadéve azután [Laczkó Dezső tanár nyélbe 
is ütött. 

Ezekből kitűnik, hogy Czrgeusz tanár ha nem is mindig közvetlenül, de 

közvetve mégis sok szolgálatot tett a magyar földrajzi tudománynak. 

Nagykárolyban megalakította a Kölcsey-kört, s hírlapírói munkás- 

sága jutalmául Szatmármegye intéző férfiai fölajánlották neki a megyei levél- 

tárosságot. A nyughatatlan lelkű tanár azonban tova vágyott innét is, s csak- 

hamar Nagykanizsán látjuk, ahonnét beutazza Németországot, (Gács-, Cseh- és 

Morvaországot, s meglátogatja a párisi világkiállítást. Nagykanizsai működésé- 

nek legmaradandóbb emléke amiként a Per Aspera írja — az, hogy kato- 

ikus pap létére megalakítja az Első Polgári Temetkezési Egyesületet! 

CzziRsusz GéÉza számos természettudományi, földrajzi és közgazdasági 

munkát írt; ezek között a legkiválóbbak: A délmagyarországi bol- 

gárokról, A partingadozások földrajzi eloszoltságáról és 

azOceáni medencékről írt monografiái. Legnagyobb munkája: BALBI 

ADoRJjáN Egyetemes Földrajzának átdolgozása, amelyet Nagy- 

becskereken 6 kötetben a művelt közönség számára írt, amelyet azonban a 

magyar egyetemeken is széltében használ az ifjúság. PAR 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ 

BIZOTTSÁGÁ BÓL. 

BIZOTTSÁGI ÜGYEK ISMERTETÉSE. 

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 
Bizottságának IV. jegyzőkönyvéből. 

Elnök: SrzGMETH KánRorr. Előadó: Kaprié OTTOKÁR dr. Jelen vol- 

tak : BuprsszkY KÁROLY, FINGER BÉLA, HoRusIrzkY HENRIK, JORDÁN KÁROLY dr. 

alelnök, Kapic OTrTTokÁRné, PÁvax VaJNa FERENC dr. SZAFFEA TIHAMÉR, STRÖMPL 

GáBoR dr., báró NYÁRY ÁLBERT dr. és VARGHA GyöRGY. Az elnök megnyitja 

az ülést és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri BupnyszkyY KÁROLY és STRÖMPL 

GÁBOR dr. tagtárs urakat. JoRpáÁN KánRorx dr. alelnök a szépvölgyi Scholtz 

barlang átkutatása és felmérése ügyében tesz előterjesztést. A Barlangkutató 

Bizottság elhatározza, hogy a nevezett barlang átkutatását még ebben az év- 

ben fogja végrehajtani s a kutatások vezetésével JoRpáN KÁRoLny dr. urat bízta 

meg. Kapió OTTOKÁR dr. előadó az aggteleki Baradla barlang elülső részének 

felásatása ügyében tesz előterjesztést. Előadó SIEGMETH KÁROLY elnökkel f. é. 

április hó 18-án látogatta meg a nevezett barlangot. Ebben a barlangban évek 

előtt báró Nyágx JEnő végzett eredményes ásatásokat. Az ásatások főképen az 

ú. n. Pitvarban, Csontházban és Temetkezési folyosóban történtek. Szem előtt 

tartva az itt elért fényes eredményeket, előadó a nevezett barlangrészeknek 

szakszerű felásatását a legmelegebben ajánlja. A Barlangkutató Bizottság a 

Baradla barlang felásatását magáévá teszi s a kutatások vezetésével Kapiró 

ÚUTTOKÁR dr. előadót bízta meg. Ezek után a Barlangkutató Bizottság a kö- 

vetkező új rendes tagokat választotta meg: PawrocsEk JózsEr dr. állami kór- 

házi igazgató főorvost (Pozsony), BÉKkEY IMRE GÁBoR min. hivatalnokot (Buda- 

pest). PrőgkL Awxrar kereskedőt (Budapest) és ScHorrz Pár KoRwÉL hivatalno- 

kot (Budapest). 

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 

Bizottságának V. jegyzőkönyvéből. 

Elnök: SrIEGMETH KÁRoLrvY. Előadó: Kapió UTTOKÁR dr. Jelen voltak : 

BÉKEY ÍMRE GÁáBoR, FIXGER BÉLA, Kaprié OTTOKÁRné, PávaY VaJNa FERENC dr., 

PirrER TIvaADaAR, ScHoLrz PÁL KORNÉL, SZAFFKA TIHAMÉR, TÉGLÁS GÁBOR és 

VagGHa GyöRGy. Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv hitelesíté 

sére felkéri VARGHA GYÖRGY és ScHOLiZ PÁL KORNÉL tagtárs urakat. Azelőadó 

375 
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jelenti, hogy OHorxokr JEnő, dr. egyet. tanár, az Alföldi Bizottság részéről 

állandó támogatást igér abban az esetben, ha a Barlangkutató Bizottság 

az Alföld peremén levő barlangok kutatását is vállalná. Örvendetes tudo- 

másul szolgál. A Barlangkutató Bizottság ezek után a következő új külső 
tagokat választotta meg: SEMAYER VILrBaLp, néprajzi múzeumi igazgató (Buda- 

pest), Pósra BÉLA, egyet. tanár (Kolozsvár), LAURENTZI Vrrmos dr. állami fő- 

reáliskolai tanár (Brassó) és ORosz EnDRE néptanító (Apahida). 

Végül Pávax VaJsa FERExc dr. megtartja Nehány adat a szoho- 

doli Lucsia barlang kérdéséhez című előadását. Pávax saját meg- 

figyelései és Szirápy Zorrán dr. leírása alapján ismerteti a barlang belsejét 

és helyzetét, amely nagy mértékben utal arra, hogy a Lucsia barlang szoros 

összefüggésben volt a fölötte végződő dolina sorral. Szerinte a Lucsiát a doli- 

nákon át a mélybe jutó víz vájta ki s ugyancsak a víz munkájára vezethető 

vissza a benne felhalmozott talaj is, amellyel együtt a benne levő csontok is 

az üregbe kerültek. A csontok helyzete és rendszertelen előfordulása ugyanis 

a barlang mai szerkezetével egyetemben arra utalnak, hogy a csontok nincse- 

nek eredeti fekvőhelyen. Szükséges lenne a rendszeres kutatás és ásatás, amely 

a Lucsia kérdését végérvényesen tisztázná. További kutatások az ősember 
eszközeinek vélt törött csontok mellett esetleg kőeszközöket és tűzhely-marad- 

ványokat hoznának napvilágra, melyek a pleisztocénkorú ember kétségbevonha- 

tatlan bizonyítékai lennének. Az előadáshoz hozzászóltak TÉGLÁS GÁBOR és 

Kapió OTTOKÁR dr. 
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— A 44—49. ábrával. — 

Barlangok képződésére legalkalmasabb kőzetet: mészkövet, Zemplén- 

megyében csak lenn a bodrogmenti Szigethegységben és fenn a Laborctól 

átszelt Szirthegységben találunk. Ott, miként ezt Szádeczky Gy. tanulmányai 

sejtetni engedik, barlang, avagy csak természetes úton-módon keletkezett szikla- 

odú nincs; itt, Homonna környékén, kirándulásaimon — többre akadtam. 

Közülök csak kettő nagyobb (18—24 m. hosszú). A barkói Dzira és a várje- 

szenői Dupna-hegy barlangja. A többi kisebb. Nem is barlangok már, csak 

sziklaoduk, amelyeket csupán a földalatti üregeket babonás félelemmel elkerülő 

nép élénk képzelete mond félelmeteseknek, végteleneknek. A Laborc folyó 

jobbpartján fekvő Barkó község nagy barlangjaa Barkói barlang (Dzira— 

lyuk) a falutól SW-re emelkedő Klyakocsina (345 m; térképen helytelenül : 

Vinicna skala) hegy keleti oldalában van. A barlang nyílása a Laborc felé 

csapó  Borszukni-szkali sziklás hegybordának felső végződésénél, mogyoró és 

som cserjékkel borított gyepes lejtőn, mintegy 100 m magasságban a völgy 

talpa fölött található. A barlang triászkorú sötét, kékesszürke színű pados 

mészkőbe, az ú. n. barkóitba mélyül, amely itt pontosan W—E csapással me- 

redeken észak felé dűl. Tátongó szádája keletnek néz, vagy jobban mondva 

az égnek mered, mert lejárata aknaszerűen ereszkedik le 4—5 m. mélységbe. 

Itt feneket érünk. Kívülről behányt, begurult kőtörmelékkel, giz-gazzal fedett 

sziklatalajt. A lejárat nyirkos, mohlepte sziklafalait sok kisebb-nagyobb üreg 

(borzlyuk) teszi egyenlőtlenné; lefelé magas folyosó vezet, amelybe jobbról 

satnya cseppkövekkel tarkított kicsiny fülke torkollik. A fülke fenn vakon 

végződik, apró és az előbbiekkel megegyező borzlyukkal. A bekerült és a bol- 

tozatról leszakadt törmeléktől már-már elzárt alacsony nyílás levezet a bar- 

lang legmélyebb helyére. Itt véget ér a folyosó törmelékkúpja és a ateremo 

alsó felét már a hirtelen kitágult és a magasba szökő mennyezetnek leomlott 

kőtuskói lepik el. A terem magas, kürtőszerű. Felfelé keskenyedve, símára 

oldott falaival vakon végződik. Balik falában, jó magasan kis fülke, amelynek 

nedves agyagtól síkos kürtője kettős, hasonló a terem boltozatához. A terem 

mögött ismét szűk nyílás, mely felfelé tart. Beljebb tágul, magasbodik, sikátor- 

szerű lesz, míglen egy meredek falnál hirtelen véget ér. A sikátor sarkában 

balra az előbbeniekhez hasonló vakon végződő kürtő tátong, amelynek lép- 

csőzetesen aláeső falait vízmosta vöröses-barna finom agyag fedi. Ilyen a bar- 
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lang képe és alakja. Szerkezete csak olyan egyszerű. Középütt a legelőször 

keletkezett  eterems nagy kürtői, melyeket a szinte függőlegesen álló mész- 

kőpadok között leszivárgó vizek martak ki. A terem alján a mennyezetről 

leszakadt sziklatuskók, melyek a terem boltozatát tágították, az alját pedig 

szűkítettek úgy, hogy a kétoldalt elhelyezkedő folyosók leszivárgó vize csak 

omladékon át juthat az egyesült kürtőknek alsó hozzáférhetlen folytatásába ezen 

(44. ábra) mélyen le a hegy belsejébe, mert a csaknem álló mészkőpadok 

rétegközei, az ezeket harántul szelő litoklázisok kedveznek a víz leszüremke- 

désének. Csapásban fekszik a lejárati ág, harántrepedésben a végső járat, a 

sikátor. Két ily vonal kereszteződésénél találjuk a termet, repedés mentén egy- 

máshoz símuló kürtőivel. A barlang keletkezését a terem kürtőinek megala- 

kulása vezette be. Fzek ragadták magukhoz a környezet sziklaköreiben leszi- 

at 

stkátor  U 

44. ábra. A Barkói barlang hosszszelvénye. 

várgó vizeket, amelyek hátráló korrozióval fokozatosan öblösítve a hasadéko- 

kat és rétegközöket, összeköttetést létesítettek a teremmel. A felszínhez leg- 

közelebb álló tágas üreg gyenge boltozata később beomlott és a barlang ürege 

a napvilágra került. E töbörszerű száda nem lehet régi. A barlangban, főleg 

a lejárat közelében található stalagmitok oly kicsinyek, hogy a keletkezésük- 

höz szükséges légáramlat csak a geológiai közelmultban, vagy még a törté- 

neti időben létesülhetett. A léghuzamot pedig csak a beomlott dolina vezette 

be, mert a barlang tájékán, a televénnyel borított gyepes hegylejtőn nyoma 

sincs a kőzethasadéknak. Cseppkő leginkább a lejárati folyosó jobb fülkéjében 

van, tehát közel a lejárathoz, dacára annak, hogy a barlang belseje jóval 

nedvesebb. A terem boltozatáról mindig csepeg víz. De itt, különösen a meny- 

nyezeten, miként az az egész barlang hosszanti szelvényének rajzából kivehető, 

légáramlás nincsen, tehát a sztalaktitok hiányzanak. 

A lejárat falait moha és moszat üli meg. Benne a sikátor falát az 
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ördögcsemege bibircsói teszik érdessé. Karfiolalakú mészkőképletek, cseppkő- 

szerű szövettel, amelyek képződésénél mészalgák közreműködését sejtem. 

Gumóik azonosak a litothamnium mészkő gumóival és — legalább eddigi 

megfigyeléseim szerint — mindig ott borítják be a barlangok falát, hol cseppkő 

képződés nincs, hol a légáramlás hiányzik, tehát a földalatti üregek legelrej- 

tettebb zúgaiban, de feltétlenül nyirkos helyen. Az irodalom csak nevét ismeri 

(Teufelkonfekt) képződésének körülményeit nem említi. Még a Barkói barlang 

azon zsákszerű alakjára akarom a figyelmet felhívni, amely a jégbarlangok 

sajátja. Van-e benne télen jég, meddig marad meg benne? Nem tudom. Eddig 

csak a nyár derekán látogattam. meg. Nem messze a Dzirától, a Borszukna- 

45. ábra. A Barkói barlang alaprajza. 

szkala sziklás gerincének vállán van a másik barkói sziklaüreg. Nem barlang, 

csak odú. Helybeli neve Mala basta jam a (kicsi elpusztult gödör). 2-4 m 

terjedelmű mintegy 2—3 m mély gödör. Teteje szabad, oldalain vízmosta öblök 

nyomai; fenekét földes terra-rossza szerű agyag fedi. Széltől védett búvóhely, 

melyet a falubeliek mint természeti ritkaságot emlegetnek. 

Gödrös (Krivostyán) község büszkesége szintén egy adziras. Fenn a 

falu felett emelkedő Okur vagy egyszerűen Verch (—tető 552.) nevű (katonai 

térképe Cerna hora) bérces hegyhát tetején, Siva-szkala sziklacsoportozat 

közelében találjuk a Gödrösi sziklafolyósót. 

A csak nehezen megtalálható odu 13 m hosszú folyosót alkot, amely 

szerkezetén kívül egyéb érdekességet nem nyújt. 

A csapás vonalába illeszkedő sziklafolyosó voltaképen nem is kimállott 

odú, hanem az itt csaknem függőlegesen álló barkóit padoknak egy kis zuga, 

mely a Siva-szkala oldalából lecsúszott sziklatömb alján maradt meg. A csú- 
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szási lap közén leszivárog a víz, marja, tágítja az üreget, helyenkint 

kioldja falait és ezzel az eredetileg jóval szűkebb rés nagyobbodik. Közepe 

táján haránt repedés szeli át úgy az anyasziklát, mint lezuhant tömbjét és 

ennek mentén, a két hasadék kereszteződésénél, tágasabb üreg támadt, mely 

keresztültöri a boltozatot és napfényt bocsájt az odú közepébe (46. ábra 
sablaks). Az odú száraz, eső után lesz csak nyirkosabb. Talaját agyag képezi. 

46. ábra. "A Gödrösi sziklafolyosó alaprajza. 

A többi barkóitban és dolomtban lévő gödrösi sziklaodú még ennél is 

kisebb. Apró lyukak, hova csak a róka és borz tud bebújni. Megmutatták 

ezeket is, mert helyi érdekességek, de kutatásra nem érdemesek. Ott rejtőz- 

nek a falu feletti Holyini-völgy két- 

oldalának erdőfedte sziklái között. 

Valamivel nagyobbak az  Ordas- 

falvai odúk, a, Velycsi (—farkaslyukak). 

Ezekbe be is lehet mászni. A községtől 

északkeletre terpeszkedő Velycsa-hegy 

(a katonai térkép Benedikova neve a 

völgy túlsó, nyugoti, gerincére vonatko- 

zik) nyugati oldalában vannak, a hegy 

laposára vezető útnak felső részleténél, 

az úttól jobbra, erdővágásban. 

A két odú itt is barkóitban van, 

egymásfölött a hegyoldalban, egy a ré- 

teg csapásával párhuzamosan futó ha- 

sadékmentén. E hasadék mentén helye- 

ződik el a két üreg legalsó, legbensőbb 

részlete. A felszínnel keskeny alacsony 

járattal közlekednek úgy, hogy az alsó 

odúba felülről kell becsúsznunk, a felsőbe pedig egy sziklatuskó aljában kell 

bebújnunk. Mindkét lejárat a repedés felé lejt. 

Nem mint barlang, de mégis mint Karsztjelenség érdemel figyelmet a 

Velycsa-hegy laposán lévő Zavalyeniszko (—beomlás) nevű töbör. Mintegy 

15 m átmérőjű kerek tölcsér, hamisítatlan beszakadási töbör (Einsturzdolina), 

amelynek keletkezésére az ordasfalvaiak még emlékeznek. 

47. ábra. A Gödrösi szikla folyosó haránt 

szelvénye. 

Közel a Velycsához a Benedikova-hegy szikláiban szintén van néhány 

apró odú, amelyet a falu lakosai ismernek. Kicsik, jelentéktelenek. 
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48. ábra. Az ordasfalvai Farkaslyukak (Velycsi). 

Várjeszenő község határában szintén több odút mutogatnak a falu- 

beliek. Azon oduk, amelyek a helységtől délre eső magasabb hegyekben rej- 

tőznek kisebbek. Így a Novakova-hegy nyugati oldalában, a Barlobaska-völgy 

49. ábra. A várjesznői Dupna barlang. Alaprajzban a hosszmetszet. 

felett tátongó sziklafülke nem mély. Padkáján pihenhetünk, áthajló, eresz- 

szerű teteje megvéd az esőtől. Odva jurakorú, N-dűlésű rétegek márgásabb 

agyagosabb kőzetébe mélyült, mely fölé boltozatot szívósabb szarúköves-mészkő 

rétegek vontak. A Rasztova-hegy (Várhegytől SW) tetején megtekintett üre- 

gek lyukak. Borznak vagy rókának vackai, jurakorú kemény mészkőben. Jó- 
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val nagyobb a konglomerátumos hegy odúja a Dupna barlang. A falutól 

ESE felé látszó Dupna (392. Nem Lazi, éppen fordítva, mint a katonai tér- 
képen) nevű hegy nyugati oldalában ásít le a völgybe, mintegy 300 m t. sz. 

feletti magasságból. Közete eocénkorú mészkonglomerátum, a Kárpátok belső 

szirtvonulát kísérő ú. n. szulyói-konglomerát. Keletnek dűlő kőzetpadjaiban van 

a terjedelmes odú. Vagy 16-5 m széles, 4—5 m magas boltozatos a nyílása. Be- 

felé szűkül. Bal sarkában kerek öböl, jobbra alacsonyabb, keskenyebb végződés, 

mely a közetpadokat átszelő repedés mentén hozzáférhetetlen ágban vész el. 
Oldalfalában balra öblös fülke, ugyanegy jobbra a mennyezeten, nyirkos, ki- 

mállott, moszat borította falakkal. Az odu fenekét vastagon humuszos agyag 

fedi, amely símán terül el az odu alján, elföldelve annak minden egyenetlensé- 

gét. Az ásatás e helyütt talán eredménnyel járna. Az odu keletkezése egyszerű. 

A repedés iránya szabja meg a leszivárgó vizek útját. Ennek mentén támad 

legelőször rés, ezt később a denudáció tágítja, öblösíti és kialakul a keletnek 
dűlő közetpadok által megszabott kereten belől a repedéshez kötött, rétegdűlés- 

hez alkalmazkodó odvas barlang tátongó ürege. Közel a Dupnához, de már a 

homonnai határban, a Ptova völgye fölött (Cserveni-szkali) ugyanebben a kőzet- 

ben szintén van egy barlang. Hír szerint nagyobb, mint a fenti. Csak a be- 
járatát láttam, mert alkalmas felszerelés hiányában nem tekinthettem meg. 

Peticsén a Csarna v. Sztrany-hegy (627) NNW lejtőjén, már jól 

benn a szál-erdőben, andezitben mutattak üreget. Többet csak tüzetes átkuta- 

tása után szólhatnék róla, de ezt, valamint a fenti tartozásomat majd más- 
kor, csak újabb kutatások után róhatom le. 



KÖRÉT ÉL E MEGIS TT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
j 95540 HEFT. XL. BAND, SEPTEMBER—OKTOBER 1910, 

em zt —. 

LE CONGRÉS GÉOLOGIÓUR INTERNATIONAL A STOCKHOLM 

par L. de Lóczy! 

(avec une figure). 

Les géologues du monde entier se sont réunis en aoúüt et en 

septembre 1910 pour la onziéme fois et a cette occasion dans la 

magnifigue capitale de la Snöde. Les conférences et les excursions ont 

eu lieu entre le 25 juillet et le 4 septembre, y compris la deuziéme 

conférence agrogéologigue gui a eu lieu en vertu de la résolution 

unanime de la premiere conférence tenue lannée passée a Budapest, 

sur notre initiative. Plus de 900 géologues ont annoncé leur adhésion, 

jai estimé le nombre des membres présents a 500 ou 600, dont 

80 dames. 

Le Congrés a été préparé dune maniére parfaite par un comité 

exécutif sous la présidence du baron DE GEER, professeur a VUniversité 

et le secrétariat du professeur J. G. ANDERSSoN, directeur du Service 

géologigue de la Suede. 

L ouverture du Congrés a eu lieu le 18 aoút dans la grande salle 

du Conservatoire de musigue, avec une noble simplicité. 

Le roi GusravE V a pris part a linauguration. Le président 

honoraire, le prince héritier GUSTAVE-ADOLPHE a fait un discours en 

anglais sur la guestion de Vintluence de la géologie sur la civilisation 

et a salué les membres présents. Puis le roi GusravE V a déclaré 

ouverte Vexposition du Congrés. Les formalités de Vouverture ter- 

minées, on a commencé la série des conférences scientifigues, aux- 

guelles le roi a assisté jusgujá la fin. Du 19 au 25 aoűt, excepté le 

1 Le comité de la Société de géologie Hongroise a dans sa séance du 4 mai 

1910 prié M. le professeur de Lóczy, directeur du Service géologigue de la Hongrie 

de représenter la Société au Congrés. M. de Lóczy a eu lVamabilité de nous 

rendre compte de ses impressions dans le présent article. 



572 L. DE LÓCZY 

dimanche et le 23 aoűt, consacrés á de petites excursions il y avait 

chague jour le matin et lVaprés-midi des conférences et chague matin 

une séance du comité exécutif. A Vordre du jour figuraient, confor- 

mément ü la nature géologigue de la Suöde, des guestions concernant 

la géologie des systémes précambriens et la géologie glaciaire. Mais la 

géologie pratigue y figurait aussi et Vétude des gisements de fer de la 

Suöde a été fort intéressante. Une exposítion ouverte dans les salles du 

Service géologigue de la Suöde a présenté au congressistes d intéressantes 

eollections des sédiments fossiliféres du mésozoigue et du coenozoigue 

des régions arctigues et antarctigües. Une autre exposiítion dans les 

salles du Jernkontoret (Bureau des fonderies) représentait lVexploita- 

tion des minérais de fer de la Suéde avec de magnifigues cartes et des 

modöles. La collection des instruments pour la recherche des gisements 

de magnétite était aussi fort intéressante. 

La préparation des travaux du Congrés a été beaucoup facilitée 

par Védition de deux grands ouvrages. [Lun contient la géologie des 

gisements de fer du monde, Vautre s"occupe des changement du climat 

depuis le maximum de la derniére glaciation. Des géologues hongrois 

ont contribué á ces deux ouvrages. 

Le comité exécutif a soumis au Congrés les guestions suivantes : 

19 La géologie des systémes précambriens ; 

29 Les changements de climat aprés le maximum de la derniére 

glaciation ; 

30 Les ressources du monde en minerais de fer et leur répartition ; 

49" La géologie des régions polaires ; 

59 L/apparition immédiate de la faune cambrienne. 

Outre ces guestions les conférences annoncées ont été traitées en 

5 sections, notamment 

1" Géologie générale et régionale, tectonigue ; 

29 Pétrographie et minéralogie ; 

39 Stratigraphie et paléontologie ; 

49. Phénomönes guaternaires, glaciation actuelle ; 

5" Géologie appliguée. 

Le Congrös a siégé dans le palais du Parlement suédois (41" fig.). 

Ce palais, construit en 1904 dans un magnifigue style renaissance, était 

entiöérement occupé par les sessions du Congrés et les salles des deux 

Chambres ny suffisaient méme pas; VUniversité et le Riddarhuset ont 

aussi mis des localités á notre disposition. Les agrogéologues se sont 

réunis dans les salles de VEcole supérieure de Commerce. Il y eut 

beaucoup et méme trop de conférences (env. 90) sur des sujets -fous 

intéressants, de sorte guil. était fort difficile den faire son choix. Le 

Parlement, le Riddarhuset, VUniversité et ! Ecole supérieure de Commerce 
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sont assez éloignés Vun de Vautre. II est donc impossible de donner une 
image fidöle des travaux du Congrös. Cela est aussi rendu difficile par 

le fait gue le Bulletin du Congrés ne donnait pas le résumé des con- 

férences et des discussions, mais seulement Vordre du jour. [/étranger 

ne pouvait non plus puiser des renseignements dans les journaux suédois. 

L/intérét général était captivé par les guestions de glaciologie. Les 
discussions portaient principalement sur la guestion de savoir si les 

glaciers en général et Vinlandeis ancien de la Suöde ont formé seuls 

Vaspect morphologigue de la Suéde: les formations caractéristigues du 
niveau glaciaire, les vallées et les fjords profonds; si la glace seule a 

emporté les sédiments recouvrant les peneplaines anciennes ou bien si 

Vérosion des eaux et les mouvements du sol ont précédé les témoins 

indubitables de Vérosion glaciaire, les roches moutonnées, dont toute la 

Scandinavie est recouverte. Cette thése fut discutée en guatre séances 
gui ont été closes par une discussion trés intéressantes entre M. PExcK, 

champion de Vérosion glaciaire et M. HEiIm, son contradicteur. Ce fut 

PExck gui sortit vaingueur de ce tournoi intellectuel, mais les partisans 

de Vérosion des eaux ont aussi gagné, parce guil fut démontré gu!il 

faut aussi ranger lérosion des eaux parmi les facteurs de la morfologie 

glaciaire. M. de DécHy a aussi éveillé Vintérét par son court mémoire 

sur les phénoménes glaciaires du Caucase. Dans une des séances il fut 

guestion des traces glaciaires des périodes géologigues anciennes et des 

changements de climat survenus depuis la derniére glaciation. 

On a aussi discuté les phénomenes tectonigues des Alpes, des 

Carpathes méridionales (MuRGcocn, puis des guestions de la géologie 

régionale. Les guestions de stratigraphie et de paléontologie concernaient 

surtout les épogues anciennes. La minéralogie et la pétrographie étaient 

aussi dignement représentées. Le professeur KRENNER (Budapest) a disserté 

sur un phosphate peu connu de Cornouailles. Dans la section de la 

géologie appliguée on a discuté la guestion des ressources de fer du 

monde. Les ressources en minérais de fer de la Hongrie ont été décrites 

par M. CHARLES de Papp, gui en avait été chargé par VInstitut de géo- 

logie hongrois. Mais la méme personne ne pouvait pas étre présente á 

toutes ces séances tenues simultanément en guatre lieux différents. 

Les géologues suédois ont trés habilement préparé les excursions 

du Congrés. Avant la session il y a eu sept excursions, aprés la session 

huit excursions de 10 á 23 jours et pendant la session il y en a eu 

sept petites. La plus importante de ces excursions fut celle de 23 jours 

au Spitzberg, á laguelle prirent part les hongrois J. de CHOLNOKY et J. de 

MaAxos. Les congressistes ont parlé avec enthousiasme des excursioris, de 

leur organisation parfaite et de la pureté de la vie publigue en Suéde. 

Outre les travaux scientifigues les Congrés émettent des résolutions 
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et des propositions touchant la réalisation internationale de guestions 
professionelles. Les Congrés géologigues précédens ont réalisé la carte 

géologigue de VEurope et Vunification de la nomenclature et des signes 

conventionels. 

Aprés de longues discussions préalables, dans la derniére séance 

du Congrés on a traité plusieurs guestions dune importance générale 

et guelgues propositions. On a discuté d"abord les rapports des commissions 

envoyées par les Congrés précédens, notamment 

19 La commission internationale des glaciers (rapporteur M. E. 

BRÜCKNER). 

20 Commission de la carte géologigue internationale de VEurope 

(rapp. M. F. BEvscHLaG). La carte est achevée, excepté guelgues feuille 

de la périphérie, mais plusieurs feuilles sont épuisées. Une édition 

nouvelle partielle étant désirable, on a décidé de demander le concours 

des gouvernements. 

30 M. FR. FREcH a rapporté sur lédition de la Paléontologie 

universelle. 

49 M. CSERNISEFF a rapporté sur la réalisation dune Revue inter- 

nationale de Géologie, Paléontologie et Pétrographie. 

59 M. AGUILERA a rapporté sur la décernation du prix Spendianoff. 

62 M. ORDONER a rapporté sur les résultats de la commission pour 

Vétude du degré géothermigue. Sur la proposition de M. ERck on a 

chargé M. BEcKER géologue américain (président) et MA. HALLET géologue 

belge (rapporteur) de collationner les données parues jusgulici et de 

tenir un état de la littérature courante. 

Les propositions déposées au Bureau du Congrés sont les suivantes : 

19 Le Service géologigue des Etats-Unis de VAmérigue du Nord a 

proposé Védition dune carte géologigue au 1 : 1.000,000 du monde entier. 

29 M. W. HoBBs a proposé une collaboration internationale pour 

Vétude des failles. 

39 M. E. SToLLEY propose la réalisation d"un échange international 

dobjets géologigues. 

49 M. L. WAAGEN propose Védition dun dictionnaire stratigraphigue 

international. 

59 M. FRIEDLÁNDER a proposé la fondation djun Institut interna- 

tional des phénoménes volcanigues. 

69 M. W. 0. HEtsr a proposé la délégation djun comité interna- 

tional pour Vétude de Vhomme fossile. 

Comme siege du Congrés suivant on a choisi le Canada pour 1915 

avec le voeu gue le Congrés suivant ait lieu en Belgigue. Au Congrés de 

Stockholm les Allemands ont eu le róle principal. La Hongrie yv était 

aussi fort bien représentée (19 participans). 



LA DEUZIBME CONFÉRENÜE AGROGÉOLOGIOUR A STOCKHOLM 

par P. TRErrz. 

La premiöre conférence agrogéologigue gui eut lieu á Budapest 

en 1909 a décidé gue la deuziéme econférence ait lieu en méme temps 

gue le XI" Congrés géologigue et a chargé M. De Lóczy de se mettre 

en contact avec le comité exécutif du XI" Congrés géologigue. 

Sur son appel les agrogéologues suédois ont formé un comité 

spécial et ont organisé la deuziéme conférence agrogéologigue de telle 

sorte guelle ait lieu en méme temps gue le Congrés de géologie, mais 

autrement elle en soit entiérement indépendante. 

Je rendrai compte des résultats de la conférence plus amplement 

dans le numéro suivant, maintenant je ne donne gutun court résumé 

des travaux de la conférence. 

La conférence a été inaugurée le 17 aoút par le Ministre A. LINDMAN. 

Puis le président de la conférence M. GUNNAR ÁNDERSSON a fait connaitre 

les sols de ia Suöde, leur évolution géologigue et leur influence sur 

Vagriculture et la sylviculture. 
Puis pendant sept jours il y avait le matin et laprés-midi des 

séances et des discussions. j 

Les conférences ont été divisées en 3 sections. 19 L/étude des 

sols des différents pays. 29 La guestion de la classification du sol et 

30 Les méthodes de Vanalyse des sols. 
Dans la premiére section ont disserté: M. GUNNAR ÁNDERSSON: 

Sur les sols de la Suéde. M. HumEm: Sur les sols de VEgypte. M. §. 

MIKLASZEWSZKI : Sur les sols du litoral de VAfrigue du Nord. M. MuRGooi : 

Sur les sols de VAnatolie. M. A. VAGELER: Sur les sols du Cameroune 

allemand. M. GoRJANOVICS-KRAMBERGER et M. F. SáspoR: Sur les sols 

de le Croatie et de la Slavonie. Sur la classification des sols ont parlé: 

MM. BE. W. Hringagp, R. H. LownGHRIDGE (Californie) BÉLA DE INKEY 

(Dömötöri) et P. KassovITs. 
La plupart des conférences appartenait au troisiéme groupe: 

Vanalyse physigue et chimigue des sols. Ici ont parlé : MM. A. ÁTTERBERG, 

(Suede), Visassa DE REGwY (Italie), W. BEamE (Egypte), B. H. HALLtISSY 

(Irlande), Dr. J. HISSINK (Hollande), D. DE DicixrY et A. DE. SIGMOND 
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(Hongrie), A. RiIsxDELL (Finlande), A. VESTERBERG, S. JOHANSSON, H. DE 

FEILITZEN, E. HAaAGLuwsD et M. WErsur (Suéde). Enfin M. E. "RAMANN 

(Munich) a envoyé un manuscript sur la matiére colloidale des sols. 

Sur les méthodes de la cartographie agrogéologigue ont parlé: MM. B. 

FRosTERUS (Finlande), K. 0. BJÖRLYHKE (Norvége) et M. BRAUHAUSER 

(Württemberg). 0 

La conférence avait 160 membres et les séances ont toujours été 

bien fréguentées. Parmis les résultats de la conférence il faut men- 

tionner gue la conférence a décidé gue les pays appartenant dans la 

méme zone climatigue fixeront la classification et la nomenclature des 

sols indépendament des pays appartenant dans un autre groupe. Les 

pays du Nord étant les mieux représentés au Congrés on a tout de 

suite formé la commission de ces pays. Appartiennent a cette zone: 

la Russie septentrionale et la Finlande, la Suöde et la Norvöége, le 

Danemark, les Pays-Bas et enfin la Grande-Bretagne. Dans la deu- 

zieme zone appartiennent les provinces orientales de VAutriche, la 

Hongrie et la Croatie, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie, puis la 

KRussie méridionale. Puis la troisigme zone est formée par les pays 

méditerranéens et les pays occidentaux de IEurope. Les comités tra- 

vailleront séparément et présenteront leur rapports a la troisiéme con- 

férence gui aura lieu en 1914 a St. Pétersbourg. Pour Vélaboration des 
méthodes de Vanalyse des terres on a aussi formé deux commissions. 

LV une, celle pour Vélaboration et Dunification des méthodes de Vanalyse 

mécanigue a pour président le professeur A. ÁTTERBERG (Kalmar, Suede), 

Vautre, celle pour Vanalyse chimigue a comme président le professeur 

A. DE "SIGMOND (Budapest). j 

Les hongrois ont pris un part actif dans les: travaux du Congrés. 

Comme président des sessions ont figuré les professeurs CH. GORJANOVICS- 

KRAMBERGER (Zagreb) et A. DE "SiGmonp (Budapest); M. F. SÁNDOR et 

Vlauteur de ces lignes ont été secrétaires de commission. Pendant la 

conférence il Javait plusieurs petites excursions et aprés la conférence 

une longue de 12 jours dans la Suéde centrale et méridionale. Dans 

un prochain numéro je donnerai une description plus détaillée de ces 

intéressantes excursions. 

Földtani Közlöny XL. köt. 1910. 38 



ÜBER DEN URSPRUNG DER RADIOAKTIVITÁT DER 
THERMEN VON PÖSTYÉN, 

Von HersgicH Honos rrzxy, kel. ung. Sektionsgeologe. 

(Mit Fig. 42 und 43.) 

Hofrat A. Hormawsw, Professor in Pfibram, machte die Badedirektion 

gelegentlieh eines Kurgebrauches in Pöstyén im Frühjahr 1905 zuerst darauf 

aufmerksam, dab das überaus heilkrüftige Wasser, sowie sein Schlamm, radio- 

aktiv ist. Zugleich erbrachte er durch einige Versuche auch den Beweis, dab 

seine Behauptung auf Wahrheit beruht. Die beifolgenden beiden Figuren stellen 

die Kopien von zwei Platten dar, die er der Emanation des Schlammes aussetzte, 
u. zw. wührte die Exposition bei Fig. 42 24 Stunden, bei Fig. 43 8 Stunden. 

Die ersten Messungen wurden durch H. MacsHE und Sr. MEYER in Wien 

durchgeführt und wurden im Wasser 2-3, im Schlamme aber 1732 MacHeEsche 
Binheiten konstatiert. Im Jahre 1909 wiesen die Árzte ALEXANDER und Weisz 

in Pöstyén mittels des Engler und Sievekingsehen Phontaktoskopes 

im Wasser 23-5, im Schlamme aber 32 MacHEsche Einheiten nach. Bingehen- 
dere Studien verdanken wir Á. Haspu, der die Radioaktivitüt des Sehlammes 

nach versechiedenen Methoden und in Volt/15"- ausdrückte; seine Ergebnisse 

teilt er in beifolgender Tabelle mit. 

MEYER und ScHMIDT" sche 
MaAcHE sche 

Methode 
Methode 

daszlk 

Im Wasser 

untersucht 
MACHE, SCHWEIDLER, 

MAYER sche Metbode 

(nach dem Maximal- 

z 7 —fwertein festem Zustande) Kafülteáng [abführung 
ik: [yon Wasser von Wasser 

3610 V EZ Si 3741 V 5414 V] 5570 V 

Bei einem Vergleich der nach verschiedenen Methoden gewonnenen Werte 

ergibt es sich, da8B dieselben von einander sehr abweichen. Diesbezüglich geben 

HasJpnus Bemerkungen am SchluBe seiner Arbeit Auskunft ; er sagt dort folgendes , 

.Wenn man nun das gesagte summiert, so gelangt man zu dem SchluBe, 

da8 die bisher beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren keine befriedi- 

genden Resultate ergeben und da8 die erhaltenen Werte das Mab der Radio- 

aktivitát eines Körpers nur annühernd bestimmen, so zwar, dab keiner der- 

selben als absolut zu betrachten ist. Am zweckmübBigsten ersecheint es noch, 

die Substanz in Lösung zu untersuchen, doch gelangt man, wie dies die mit- . 

geteilten Werte zeigen, auch auf diese Weise nicht in jedem Falle zu rich- 

tigen Resultaten. Man kann also behaupten, dab bis zur Zeit keine ent- 

sprechende Methode vorliegt, nach welcher die Radioaktivitát von Schlüznmen 

mit vollstándiger Genauigkeit bestimmt werden könnte.s 

Sowie man noch keine befriedigenden Methoden zur Untersuchung der 

52-72 V ] 3590 V 



ÜBER DEN URSPRUNG DER RADIOAKTIVITÁT DER THERMEN VON PÖSTYÉN, 579 

Radioaktivitüt besitzt, so ist auch die Herkunft der Radioaktivitüt noch durchaus 

nicht geklürt. Am meisten verbreitet ist die Ansicht, dab das Thermalwasser 
von Pöstyén seine Aktivitüt aus jenem tuffigen Meeressedimente erhült, welches 

an der Lehne des Bankaer Berges aufgeschlossen ist. Diese Ansicht ist jedoch 

vollkommen irrig, einesteils weil dieser linsenförmige, horizontal lagernde 

tuffige Sandstein viel höher liegt als das Niveau des WVágtales, so da8 das 

Ouellwasser damit nicht in Berührung kommen kann, anderseits aber weil 

dieses Gestein nach den makroskopiscehen Untersuchungen keinen solchen 

Gemenegteil fühit, welehem die Radioaktivitüt des Wassers zugeschrieben werden 

könnte. Deshalb erscheint es mir auch vollkommen unzweckmübBig, diesen 

Fig. 42. Die ersten Versuche des Herrn Prof. HorMANN über die Radioaktivitát der 

Thermen von Pöstyén. 

Berg Radiumberg zu nennen. Im Hangenden dieses tuffigen Sandsteines lagert 

Sandstein, dann Konglomerat, über welchem diluvialer SüBwasserkalk und 

LöbB folgt. Der tuffige Sandstein keilt sich eigentlich zwischen die kalkigen 

Sandsteinbünke ein, so daB sich im Liegenden desselben üáhnliche Sandstein- 

sehichten finden, welche gegen SE einfallen. In welcher Tiefe diese Sandstein- 

bánke auf der Insel, auf welcher die ()uellen hervorbrechen, vorkommen, 

konnte noch nicht festgestellt werden; noch weniger ist die Máchtigkeit dieses 

Sandsteinkomplexes bekannt. Soviel ist jedoch trotzdem gewiB, dab die Ther- 

men aus einer viel gröBeren Tiefe hervorbrechen, als dab angenommen werden 

könnte, dab diese (mellen allenfalls aus den Sandsteinschichten entspringen. 

Am Aufbau des Gebirges am linken Ufer des Vágflubes nehmen unter 

den Sandsteinen Kalksteine und Dolomite des Jura und der Trias teil, darunter 

aber folgen permische Ouarzite. 

38" 
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Dab die Thermen von Pöstyén ihre Radioaktivitűt aus diesen Gesteinen 

erhielten, betrachtet Prof. A. HorMaNN nahezu als ausgeschlossen. Es bleibt 

also nichts anderes übrig, als an noch ültere (testeine zu denken, 

So wie ich das Gebiet kenne, kommt hier unter den erwühnten Kalk- 

steinen und Dolomiten abgesehen von den permischen Ouarziten, welche 

ich nur in kleineren Partien antraf — unmittelbar Granit vor. In der Um- 

gebung von Galgócz bedeckt der Kalkstein den Granit nur stellenweise als 

Decke und ebenso bildet der Kalkstein und Dolomit in der Gegend von 

Bajna das unmittelbare Hangende des Granits. Obzwar sieh also das Liegende 

der Triaskalke, bezw. Dolomite in der unmittelbaren Umgebung von Pöstyén 

nirgends nachweisen lült, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dab unter 

diesen Sedimenten auch hier unmittelbar Granit, allenfalls kristallinische 

Schiefer folgen. 

Fig. 43. Die ersten Versuche des Herrn Prof. HOFMANN über die Radioaktivitüt der 

Thermen von Pöstyén. 

Die höchste Temperatur des Wassers, die bisher gemessen wurde, 

betrügt 657 0, die Ouelle mub also aus einer betrüchtlichen Tiefe empor- 

brechen. Wenn man die geothermische Tiefenstufe mit 30 m beziffert, so 

ergibt sich, dab die Thermen an der NK—SW-lichen Hauptbruchslinie aus 

einer Tiefe von ca 1700 m hervordringen. Wenn jedoch ferner in betracht 

gezogen wird, dab sich die ursprünglichen (uellen unterwegs mit anderem 

Wasser vermischen dürften, besonders mit külteren Ouellen aus dem zerklüf- 

teten Kalksteine und den Dolomiten, so ist leicht einzusehen, daB die ursprüng- 

lichen (Ouellen eine Temperatur von über 659 € besitzen műssen, woraus 

wieder folgt, dab die Thermen, allenfalls Gase, aus einer Tiefe von über 1700 m 

entspringen. 

Bei Pöstyén brechen die ursprünglichen Thermen mit einem Wort aus 

einer solchen Tiefe hervor, in welcher auf Grund der geologischen Verhült- 

nisse der Umgebung sicher Granite oder kristallinisehe Schiefer vorkommen. 
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Die ursprüngliehen Thermen von Pöstyén brechen 

also aller Wahrscheinlichkeit nach aus archaisechen Ge- 

steinen, d. i. aus dem Granit oder aus kristallinischen 
Schiefern hervor. Auf Grund dessen dürfte die Radioakti- 
vitüt des Thermalwassers von Pöstyén nach Prof. A. HoFMANN 

mit dem Granit, bezw. dessen akzessorischen Gemengtei- 

len, mit dem Monazit, Thorit usw. in Zusammenhang ge- 

bracht werden. 

Die Aufgabe weiterer Untersuchungen wird sich nunmehr blo8 auf den 

Nachweis dieser seltenen und in geringer Menge vorkommenden Mineralien 

im Granit zu erstrecken haben, was jedenfalls zeitraubende und langwierige 

Studien beansprucht. 

Literatur. 

HAVER, STACHE und WorFr: Geologische Karte der Umgebung von Nagy- 

szombat und Galgócz. 1 : 144,000. Wien 1863. 

Dr. E. Weisz und Dr. D. LENKEI: Beitrüge zur Messung der Emanation 

(Sonderabdr. a. d. Medizinischen Klinik, Wochenschrift f. prakt. Árzte. Redig. v. 

Prof. Dr. BRANDENBURG). Jahrg. 1909. Nr. 41. Berlin 1909. 

H. HoRkusirzxkv: Die geologischen Verhültnisse der Umgebung v. Galgócz. 

Jahresber. d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909 (noch nicht ersechienen). 

Á. Haspu: Über die Bestimmung der Radioaktivitüt von Schlámmen. Pro- 
motionsschrift. (Mitteilung aus dem II. chemischen Universitátsinstitute.) Buda- 

pest 1910. (ungarisch.) 

ÜBER EINIGE GESTEINSBILDENDE MINERALIEN AUS UNGARN 

Von Dr. BÉLA Maounxrrz.! 

Hiemit gebe ich Rechnung von den Untersuchungen, die ich an einigen 

ungarischen gesteinsbildenden Mineralien angestellt habe. 

Feldspate aus dem Elaeolithsyenit von Ditró. 

Die Feldspate des Elzxolithsyenit von Ditró wurden schon durch mehrere 

Forscher untersucht.? Analysen hatten FELLNER? und G. vom RarH § publiziert ; 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 1. Juni 1910. 

2 KocH ANTAL: A ditrói szienittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai- 

ról. Értekezések a természettudományok köréből. IX. kötet. 2. szám. 1879. 

3 FELLNER: Chemische Untersuchung der Gesteine von Ditró. Verhandlun- 

gen der k. k. Geol. Reichsanstalt 1867. 285. und Untersuchung des Miascites 

von Ditrópatak bei Ditró in Ostsiebenbürgen. Verhandlungen der k. k. geol. Reichs- 

anstalt 1867. 169. 

4 Verhandl. Naturhist. Vereins. Band 32. Bonn, 1875. 
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aber die analysierten Feldspate wurden in optischer Hinsicht nicht un- 

tersucht. 

Bin nicht vollkommen reiner Kalifeldspat (wahrscheinliceh Mikroklin) 

wurde durch G. vom Rar analysiert u. z. mit folgendem Resultate : 

Si0, 

AlP0, a 

LV 10 JER KÉNE EÁ sé, 

KROL raj 

Na 0 azta 

Glühverlust 

Sp. Gew. — 2569. 

-5 

8005-es 

— 

é3j18 fe is S a 88 

hd 

€]a 

Dieser Analyse entspricht ein Feldspat von folgender Zusammensetzung : 

Molekular 70 

Or. ké 0 Ar ELO 

ZT ASS zén lek teszt ÉS BRET 
92 Vr kesztet LE EME 6:5 

— 100-0 

Gewichts 90 

41"4 

He 

6-8 

—100-0. 

FELLNER analysierte aus dem aDitróits genannten Gestein Orthoklas 

mit folgendem Resultate : 

veri ő Cyasátzzát 

ALOTÉTE 

CR ESSL E ÁZ sz 

SOS etet 

Na. 0 it 

Glühverlust .. 

66"23 90 

18-12 a 

0:30 a 

9"90 a 

5"02 a 

0-29 a 

99: 86 90 

Dieser Analyse entspricht ein Feldspat von folgender Zusammensetzung : 

Molekuiar 90 

Opel fő 05"7 

Ab 43"0 

Any ne d íg 

100-0 

Gewichts 90 

07: 

41"5 

1-4 

100-0 

Neuerdings analysierte ich einen ziemlich reinen groben Mikrolinkrystall, 

der zwischen gekreuzten Nicols die bekannte Gitterstruktur zeigt. Die Aus- 

löschungssehiefe 

auf Flüche (001). 

. (010) 

. 
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Die guantitative Analyse ergab das folgende Resultat : 

JGGÖKLEN S éa ál eoztédzzé az DOS TÁON 
VIT E RL, NET ÉSÉT EE sza. 4870RA 
ÜZ er e 4 KESESÍES APEASEE — .-. Spuren 

ÉGE ze én NTÉST 

EGON T Sz Ez ső zá sz EÁALÁN 
ÜNTEKÉS y Ssa tez eten sátati KANÁÁT A 

H,O szad ése een e géáháató  ÜSZAV 4 

99:50 90 

Dieser Mikroklin hat somit folgende Zusammensetzung von : 

Molekular 99 — Gewichts 06 

"ala ÖSS ÉL ÉLET 29-7 
BAN tt E E TGÖTA / ll Z03B 

100 100-0 

Der Eleolithsyenit von Ditró enthült auch monoklinen Kalifeldspat 

(Orthoklas), den ich bis jetzt nicht analysieren konnte und welcher die fol- 

gende Auslöschungssehiefen zeigt : 

süt tar EláchES(00 Re See éa oP 

(c c MELÜJRE ess és s átk 

Plagioklase enthült ferner das genannte Gestein von Ditró mehrerlei 

Arten: 1. reinen Albit, den ich bis jetzt nur in kleineren Kristallen antraf 

und von welchem mir noch kein für eine Analyse genügendes Material zur 

Verfügung steht. Die Auslöschungsschiefe der orientierten Schliffe deutet auf 

reinen Albit. Auslöschungsschiefe 

auf der Fláche (010) .. .... .. 3-1997— 

eé1 e a KDODES S s -t 4930" 

Albit wird aus dem Elgolithsyenit von Ditró schon von Jurrus SZÁDEczey ! 

erwáhnt. 

2. Oligoklas und Oligoklasalbit sind aus diesem Syenit schon lüngst 

bekannt. Oligoklas wurde schon früher von FELLNER? analysiert. In dem von 

FELLNER eSyenits genannten (Gestein fand derselbe Oligoklas von der Zu- 

sammensetzung : 

1 SZÁDECZKY GYULA: A kolozsvári egyetem ásvány-földtani intézetének és az 
Erdélyi Muzeum ásványtárának kiállítása Párisban az 1900. évben. Orvos-természet- 

tudományi értesítő. XXI. 1899. 

2 Verhandlungen der k. k. Geol. Reichsanstalt 1867. 169. und 285. 
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80 1 Hergest Bt 21 ma LOSH 

ES CG Esa tése sr oz ÁB se as DODBE 

JÉ s 1 Jak tat ARREST B Sea za DOT 

MGO a e El ART Ee rsén  z GOÁBAK 

NYOO RE Csat éa resz vs rés tazé AZÉ 

MEOE ee ese za (sss ee tása RL ALTER 

GŐRverst: a ze szár — viz szvsz I ÁTOSSE 

§ 100-27 99 

Die Bestandteile von diesem Oligoklas sind die folgenden : 

Molekular 96 Gewichts 049 

9 EE E a ÖN, 28 S 65"3 639 

LA) aaa aséölezt sz őü 0 7 ds) 

An eattem ül! SZT 28"8 

100-0 100.0 

Aus dem von FELLNER cMiascito genannten Gestein wurde der Oligoklas- 

Feldspat mit folgendem Resultate analysiert : 

ne Ka RAZO E szé adó EZEL ÜGDÜBBIŐG 

118 e are zza ző 22:40 a 

GYOZ szesz sz szet E ÜSS VÁLVA 

1 ÉLETRE E et. HAD ZT OS0S At 

FETT a ELER E SES TETT ák e ÉYÉ ves. LOL 

KG MEOÁ TA EK VER EBEGZBT 
Glükverlüst ee tane 4 rk nad ESÁTSOHT HT 

100:36 90 

Die Bestandteile von diesem Oligoklas sind die folgenden : 

Molekular 9/o Gewichts 0/0 

ZO at a sees ESEM 62":6 

OL Ea GENE SEN 31"0 Shh 

Ahne A4630 TATRA EE MELŐ 9" 1 

100-0 100-0 

Die neuerdings von mir untersuchten Oligoklas-Feldspate gaben sehr 

wechselnde Resultate. Endgültig können wir aussprechen, dab die Plagioklas- 

Feldspate des FElxeolithsyenites von Ditró eine Zusammensétzung zwischen 

Ab.oo und Ab.gAnsg, haben. Die Auslöschungsschiefe wurde an vielen orien- 

tierten Schliffen bestimmt; einige Resultate will ich hier mitteilen : 
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Auslösehungsschiefe . Auslösehungssehiefe 
auf (001) auf (010) 

MOS ÁTza ee Az Esz OB 09 
USÁNa I za EVÉ zi OROT 489 
LN S ÁM aze zett state útán ES 259 
MA. MEYE TÓTBŐL 79 
HÚ SAN En 2.499 tbe 

In den groBen Pegmatitgeröllen des Ditróbaches kommen mehrere 

Zentimeter grobe Plagioklase vor, von welchen ich einen mit dem folgenden 

Resultate analysiert habe: 

oz) a ASSE eten EG te B lies áz gl) 
AKOET CB LAN NOZOSTAN a 
TORO Ft IAU ez sel MEYE püToN 

CaO zsé EZEN NAT EN, ZZDÉNT0 

je Lp a tett SE E ÉR ERTSE Jt 0194 

TAGOM sz 0081 

ERO tése égessék ale erat KA KÖHOZ 
100-05 90 

Dieser Plagioklas ist ein Oligoklasalbit von der Zusammensetzung : 

Molekular 9/0 Gewichts 9/0 

Or adta esetnél 5"3 

AN LTE AS 9 82" 1 

Arenas i AM atása 0 12-6 

100-0 100-0 

Die Auslösehungssehiefe : 

aut der Eláche (010) o" a 13-13" 

a a a (001). EL syg 7 ge 

Elaeolith aus dem Elaeolithsyenit von Ditró. 

Wir waren schon früher im Besitzeé einer Analyse des Elgolithes von 

Ditró; dieselbe wurde im Jahre 1879 von Fasz Kocn! publiziert. Der 

analysierte Elzolith war aber etwas zersetzt; dafür spricht die Tatsaches 

dab derselbe 21190 A,O enthielt und mit Süuren brauste, das heibt es war 

Kohlensüure anwesend. Die Analyse von FRasz KocH ergab das folgende 

Resultat : 

Kocn AwNraL: A ditrói szienittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai- 

ról. Értekezések a természettudományok köréből. IX. kötet, II. szám. 1879. 17. 
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BOL sz Zé ez s S ERÉN 50, — — 43"96 90 
ALOL alas ESO 7 MÉ Leba 33-01 a 
KÖJOS ÜL GERE ZAPDOTANA Fő szözáő a tást S NSB TSA 
CSO 4 sz 176996 NÁGOL EE et 15"84 a 
MgO S za DUB KO das és zat 89. s 
NY OSL Ez AANBBÓR B.0. zás tsz 0-67 a 
K,O ze BIB 9974 90. 
TR sz zzz ZS VR 

99" 66 90 

Neuerdings  analysierte ich einen 4—5 em groben Elwolithkristall, 

welcher einzelne stübehenförmige kleine Aegirinkristüllehen enthielt. Das 

Resultat der Analyse ist wie oben rechts. 

Mit Rücksicht auf die Analyse von Fasz KocH ist das Fehlen von 

CaO und die gröbere Menge des /e,O, auffallend. Da aber die analysierte 

Substanz nicht homogen war, so kann das Resultat nicht vieles beitragen 

zur genauen Kenntnis der chemischen Konstitution des Nephelines. 

Amphibol aus dem Elaeolithsyenit von Ditró. 

In der pegmatitischen Fazies des Elgolithsyenit von Ditró kommen 

mehrere Zentimeter groBe Amphibolkristalle vor. Diese Fazies können wir 

in groBer Menge in dem cNagypataks von Ditró finden, von wo es zur An- 

fertigung der Strasse Ditró— Tölgyes benützt wurde. Die Amphibolkristalle 

enthalten sehr viele Binschlüsse: Titanitkristalle, Glimmerbláttchen und Feld- 

spatkörner. Das pulverisierte Material wurde mit Hilfe sehwerer Flüssigkeiten 

von den Einschlüssen möglichst gereinigt. Zur Trennung der Einsehlüsse mit 

kleinerem  spezifisehen Gewicht benützte ich die Thouletsche Flüssigkeit, 

von denen mit gröbBerem spezifisehen Gewiecht wurde von Jodmethylen Gebrauch 

gemacht. Das spezifische Gewicht wurde mit 3319 bestimmt. Mit Hilfe dieser 

Flüssigkeiten war die Trennung fast vollstándig; das gereinigte Material 

enthielt nur einzelne Glimmerplüttehen, deren spezifisches Gewicht dem des 

Amphiboles fast gleich ist. Diese Glimmerpláttehen wurden unter der Lupe 

vom analysierten Material möglichst herausgesucht. 

Dieser Amphibol wurde schon Die von mir durchgeführte Ana- 

früher von FELLNER! mit dem folgen-  lyse ergab ein etwas abweichendes 

den Resultate analysiert : Resultat : 

NR si SS es ROTAÁTÁNÓ Os 25 28 E TAK 

9. TA CSEK HA 1338 e TAO a ez án szí tetőt lit 
Fe0 f - 29-36 c AOSE SE . 13-Aál ja 
MnO. — — — Spuren A a emet 6":33 c 

1 Verhandlungen der k. k. Geol. Reichsanstalt 1867. 169. 
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EGON VS LAT L10598 6 RONI sa TH AOSAZ 96 
MEGEL Eza 7084 Magas a. sz larz a 0743 e 

ÖGOSS Sze BE BÓT A ÖRÖK ENGED NŐBE 
KÖ EVÉGETT S AGŐB € 9.7 ARCA DEN KERETTEL 
Glühverlust. . 1"08 a NOGOSSI Aha VELT 3885 € 

99-92 90 IZ Tte ásEOBT e 
99:23 90 

Gegenüber der Analyse von FELLNER finden wir insofern eine Ab- 

weichung, als 1. FELLNER nicht die Menge des T7O, bestimmt, 2. FELLNER 

nur FeO und überhaupt kein /e,O, fand, 3. meine Analyse eine bedeu- 

tendere Menge MgO ergab als diejenige FELLNERSs. FELLNER behauptet, dab 

der Amphibol der Arfvedsonit-Reihe angehört, aber ebenso meine, wie seine 

Analyse sprechen dagegen. 

Die optiscehen Konstanten dieses Amphibol wurden sehon von DuPaRc 

und PEaRcE! bestimmt, ich kann die Angaben der beiden Forscher nur 

ergünzen und bestátigen. 

Optische Axenebene parallel der Symmetrieebene; die Auslöschungs- 

sehiefe auf (010) macht 117 aus (bei DupPagc und PExRcE 139"): 

elis c At 

Optischer Charakter negativ, der optische Axenwinkel sehr klein; 

Pleochroismus 

c grün, etwas violett, 

b dunkelgrün, 
a gelb. 

Gegenüber den gemeinen grünen Amphibolen muB besonders hervor- 

gehoben werden, daB die Absorption in der Richtuug b bedeutend stárker ist, 

als in der Richtung c. 

Die Brechungsexponenten wurden von Durpagc und PeEaRcE bestimmt. 

Der Eleolithsyenit von Ditró enthült nicht nur diesen Amphibol, es 

kommen noch andere, in optischer Hinsicht ganz abweichende Amphibol- 

varietáten vor, die spüter eingehend besprochen werden. 

Albit von Sajóháza (Komitat Gömör). 

In Sajóháza kommt der Albit auf Siderit aufgewachsen vor. Mit der 

kristallographischen Untersuchung bescháftigte sich eingebend Gusrav MEL- 

1 DupPaRc et PEARcE: Sur les constantes optigues de guelgues mineraux et 

sur les variations de ces constantes sur les divers individus dune méme roche. 

Bulletin de la société francaise de Minéralogie. Paris. XXXI. 94. 
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CzZER! Er fand diesen Albit bei der gualitativen Prüfung ideal rein, da K 

und Ca nicht einmal in Spuren nachgewiesen werden konnten. Die Analyse 

des ausgesuchten reinen Materials ergab mir das Resultat, dab auch dieser 

Albit etwas X und Ca enthült, aber nur in Spuren und somit ist es wirklich 

ein fast ideal reiner Albit. Die Analyse ergab das folgende Resultat : 

SO aszt SZEBB sz a ÖNSHNNO 
AL,Oz KE es zs A ÖVRO ÁK 
ORÖLSEEÉ eszet HÜDÍBAS 
INAS O Sáv ESSEN att 11:72 a 
KEO ses A Erek kotet sk JÓSVGBK 

j 100:50 99 

Dieser Analyse entspricht ein Albit von folgender Zusammensetzung : 

Molekular 9/ Gewichts 0/0 

MO AA og elgyytákaet szhzetésést sőn Ua) 0-6 
Ab fs -dggy Höe 99-"0 98"9 

ÁT sé sz ez 055 0-5 

.100-0 —100-0 

Die Auslösehungssehiefen wurden an orientierten Sehliffen gemessen : 

aut der. Fliche (001) 2 

fO10ESzé 

73- 4930" 
-4-199— a a a 

Granat von Szokolyahuta (Komitat Nógrád). 

Das von mir analysierte Material 

bestand aus möglichst reinen von Bin- 

schlüssen freien Kristállen. Das Resul- 

tat der Analyse : 

Die Granatkrystalle aus dem An- 

desit des Granatenberges bei Szokolya- 

huta wurden schon früher von HIDEGH? 

mit folgendem Resultate analysiert : 

SZÖKE Sze 3 ÜA07 500 SZÜ ee ee ZÁ 8000 
SZŰK OSS E ZÓDVSEK Ti ZVÉTOJSEE 20-32 a 
ES ÖR BESE SSE 4-01 a IGAZ AE etel tö fele 
ERO A ae SO T9 A Fe0 ri 28:67 a 

MnO .. letes 1"86 a JV esseni 1"56 a 

ÖR ESMEZSE 5:93 c Ca) Ete sz aza TETTE 

MgO SONLÜS I OEOBIK MGO NEE 428 a 
99-57 99. INOSO TK eze e ÜKSZÁSA 

ÜLET VERES EEKTS 0"05 a 

100-17 09 

1 Daten zur genauen Kenntnis des Albit. Földtani Közlöny. XXXV. 153. 

2 Adatok egyes magyar ásványok chemiai elemzéséhez. Math. és term.-tud. 

Közlemények. XVII. 97. 
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Das von HwmEGH analysierte Material enthielt wenig Feldspat- und 

Magneteiseneinschlüsse. 

Der analysierte Granat besteht also aus der isomorphen Mischung fol- 

gender Granatsilikate : 
Molekular 9/0 Gewichts 9/o 

MOS ANS SO l a BEA ZATOT 142 
600 189. VERS. É3 4 LRVERAT pöegete Vén VAS 10-0 9:5 
MEGÁS Va ves ea Sz SON Ő 3"5 
ES AM esta gene s 62:6 65"7 
CT Eztet Ae A] 6-8 
he Tre a KZ A SESREE EHEN Ess 0-8 0-7 
BAKOT Ü B a 0-1 ti 

100-0 100-0 

Wie wir sehen, spielt in der Zusammensetzung dieses Granates der 

Almandin edie Hauptroll. 

Einschlüsse aus dem Basalt von Medves bei Salgó-Tarján. 

In dem Basalt von Medves kommen mehrerlei bemerkenswerte Hin- 

sehlüsse vor. 

I. Olivineinschlüsse. 

Die Olivinkristalle sind von mehreren Zentimeter Durchmesser; sie 

haben nie eine gut begrenzte üuBere Form. Die Analyse eines vollstündig 

homogenen Kristalles ergab : 

05 ENE TAG HEE HLek 39-22 9 

TIL KEL E gt KE Eszes LOTZ ÁRA 

MGO öe.b Sán VEN . 44"01 c 

99-80 90 

Die Analyse deutet auf die isomorphe Mischung folgender Silikate : 

Molekular 9/0 Gewichts 9/0 

Fe SiO, HA 785 23: 4 
Mg. S:0, MESÉT SZL E 76-6 

100-0 100-0 

II. Augiteinschlüsse. 

Ein anderer bemerkenswerter Hinschlu6 des Basaltes von Medves ist 

der Augit. Die schwarzen, pechelánzenden Kristalle sind mehrere Zentimeter 

groB, aber ebenfalls ohne gut begrenzte Kristallumrisse. In optischer Hinsicht 

ist dieser Augit dadurch bemerkenswert, dab die Dispersion auffallend stark 
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ist, welche Erscheinung auf den groBen Titangehalt zarűeckzuführen ist. Die 

Analyse ergab: 

SÖT e 
T04 2 i ú. 

AROS Osi ág e es tén 
ZO zzák e BEEE 
MO eza eze zs ást ág 

MÜ SE rög 
ÜL a elhe 

MgO 

Na, 0 

42:59 90 

3"54 a 

10-63 a 

6529 a 

sa TÖ-OG c 

az GTV E 
21-47 a 

sz Az ÜT ZÖAE 

1:67 a 

100" 00 90 

III. Oligoklaseinschlüsse. 

Endlich kommen auch Feldspateinsehlüsse in dem Basalt von Medves 

vor. Dieselben sind mit ziemlich guten Flöchen begrenzt. Die Kristalle 

erreichen eine Dimension von 7—8 cm. An der Basis ist die feine Zwillings- 

streifung ziemlich gut erkennbar. Die Auslösehungsschiefen an den Spalt- 
blüttehen sind die folgenden : 

auf der Fliche /010) 
a a a (001 ) ee 

Die Analyse ergab : 

SZÓM 2T 
TOLTA TETSZ 

(6072 PISA SE mi. 

NORA Vat és esész öss teelsát 

) velt E TMP BEST RE 

TRE rétest og ago 

) EEG TEMAN etés éle 

02 

elé ei ke 

AES ADLE ZAN 

24"15 a 

499 c 

8"47 a 

17000 

Spuren 

Ez tát OKZEZÉŐ 

100" 3090 

Dieser Analyse entspricht ein Oligoklas folgender Zusammensetzung : 

Molekular 9/0 

5"7 92 VERRTENN esz EL YOB ág its 

Ab ZSELÉ 

An kö ke 

x 

7 

s 2092 2 

Ich bin dem Herrn Prof. F. ScHAFARZIK, der mir sein Institut zur Ver- 

fügung stellte, zu grobem Danke verpflichtet. 
Budapest, im Juni 1910. Mineralog.-geolog. Institut der königl..ungar. 

techn. Hochschule. 



BINIGE BEITRÁGB ZUR KRISTALLOGRAPHISÜHEN KENNTNIS 
DES PYRITES VON DOGNÁCSKA. 

(Hierzu die Tafel V.) 

Von Dr. KARL ZIMÁNYI. 

Allgemein bekannt und fast in jeder grölberen Mineraliensammlung 

vertreten sind die Pyrite von Dognácska (Komit. Krassó-Szörény); am ver- 

breitetesten sind die durch ihre GröBe und regelmüBige Ausbildung auf- 

fallenden hexaédrischen Kristalle, deren Kanten zuweilen abgerundete Flichen 

abstumpfen. In Dognácska ist der Pyrit eines der hüufigsten Minerale, er 

findet sich in mehreren Gruben des dortigen Hisenerzdistriktes. Auch BokRw? 

macht Erwáhnung von den schönen, glattflüchigen Pyrithexaédern, welche aus 

der Grube Paulus stammen. 

In der Grube Markus, aus welcher die prüchtigen Hámatite ? bekannt 

sind, kommt der Pyrit als Begleitmineral vor, in oktaödrisehen, hexaödrisehen 

und Mittelkristallen des o (111) und a (100). 

In der schon lüngst eingestellten Grube Vier Evangelisten im 

Tale des kleinen Rissova-Baches fanden sich auch Pyrite von einfacher 

Kombination. Wahrscheinlich gewann man hier goldhaltigen Eisenkies, da 

die abgebauten Günge blo8 0-2—0-7 m Möchtigkeit hatten. Die Pyritkristalle 

sind meist durch Vorherrschen der Form s 1321) trapezoédriseh, mit o (11154. 

a 11004 und noch einigen anderen untergeordneten Formen. (Taf. V. Fig. 1.) 

In einer Entfernung von ca 12 km von dieser Grube, im Tale des 

groBen Rissova-Baches ist die Grube Vinere Mare; von dieser stammen 

nicht nur die gröbten und am schönsten entwickelten, sondern auch die 

flüchenreichsten Pyritkristalle. Die im Folgenden zu besechreibenden Kristalle 

stammen nur aus der Grube Vinere Mare. 

In den kristalliniscehen Schiefern von Dognácska (hauptsüchlich im 

Chloritsehiefer und Ouarzit) finden sich die Erze als kleine Körner imprüg- 

1 Vorgelegt am 18. April 1910 in der Sitzung der mathemat.-naturwissen. 

Klasse der ungar. Akademie der Wissenschaften. 

2 Lithophyllaceum Bornianum. Praga 1772. 1. Bd. 56—59. pag. 

3: Földtani Közlöny 1887. 17. Bd. p. 556. — TSCHERMAK s Mineralog. und 

petrogr. Mitteil. 1897. 16. Bd. p. 517. — Zeitschr. f. Krystallographie und Mine- 

ralogie. 1903. 37. Bd. p. 596. — Neues Jahrb. für Mineralogie, Geol. ete. 1907. 24. 

Beilage. Bd. p. 325. und 1909. 28. Beilage. Bd. p. 661. 
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niert, in gröberen Massen aber in dem Tale des Rissova-Baches.! Schon in den 

Jahren 1760 und 1761 wurden in den Tülern des kleinen und groBen Rissova- 

Baches 29 Bergwerksverleihungen gegeben; die Gruben Vinere Mare und 

Heilige Dreifaltigkeit waren. die wichtigsten. Vor einigen Jahren 

wurde auf Vinere Mare wieder auf Schwefelkies gearbeitet und Ende des 

Jahres 1904 wurde dort schon reger Bergbau betrieben, zur Zeit ist derselbe 

einstweilen wieder aufgelassen. Ich spreche auch hier meinen besten Dank 

dem Herrn Berginspektor Géza BENE aus, für seine liebenswürdige Gefállig- 

keit, dab er mir einige geschichtliche Daten über die einstigen Bergbau- 

verhültnisse und das Vorkommen des Schwefelkieses auf Vinere Mare 

mitteilte. 3 ; 

In der Grube Vinere Mare kommt der Schwefelkies in Güngen vor, 
deren Ausfüllung Ton und mit Pyrit imprügnierter Ouarz ist. Wie Herr BESE 

beobachtete, findet man die oktaédrischen Pyritkristalle in den lockeren, sehr 

zerklüfteten Gangausfüllungen, wo der Ouarz spürlich ist, die pentagondode- 

kaédrischen Kristalle hingegen dort, wo der Ouarz sich anhüutft. Die unter- 
suchten Kristalle waren zum gröbten Teil schon lose, jedoch unter den im 

Jahre 1904 gesammelten Handstücken waren auch guarzige Exemplare, von 

diesen losgetrennte, oder aus dem (Ouarz mittelst Fluorsüure herausgelőste 

Kristalle waren ebenfalls pentagondodekaédriseh. 

Die GröBe der Kristalle ist ziemlich verschieden, die kleinen sind von 

3—5 mm, die grobBen auch von 5—8 cm Dimension; hauptsüchlich sind die 
groBen von vielen Sprüngen durchsetzt oder stark korrodiert, zuweilen sieht 

man an den Flüchen schöne Átzfiguren. Seltener findet man als spütere Bil- 

dung auf dem Pyrit Galenit-, Arsenopyrit-? und Sphalerit- 

kristüllchen. 

In der mineralogisehen Literatur findet man sehr Weniges über den 

Pyrit von Dognácska. Das Vorkommen erwáhnt kurz C. LEgonHaRp ? und nach 

ihm C. A. ZresER;$t B. v. Corra? záhlt mit den Pyrit noch einige Begleit- 

minerale auf, jedoch ohne Angabe des nüheren Fundortes, und aus der Grube 

Vinere Mare den Halbopal mit Dendriten. 

Noch weniger finden wir kristallographische Angaben ; Pn. WACKERNAGEL " 

gibt auBer den gewöhnlichen Formen (100), (111), (110) und (211) noch 

die zwei neuen (10. 7.0) und (14.7.4) auf Grund annühernder Winkel- 

messungen an, bemerkt aber selbst, dab diese wahrscheinlich als die bereits 

bekannten 415204 und (421) zu betrachten würen. V. v. ZEPHAROvICH" gibt 

1 J. v. HaLaváTrs im Jahresbericht der kön. ungar. geolog. Anstalt für 1887 

und 1888. 

2 Természettud. Füzetek. 1906. 33. Bad. p. 226. 

3 Handbuch d. topogr. Mineralogie. Frankfurt am Main. 1808. 2. Bd. p. 386. 

4 Topogr. mineralog. Handb. von Ungern. Oedenburg 1817. p. 65. 

5 B. von Corra: Erzlagerstütten im Banat und in Serbien. Wien 1864. p. 71. 

6 Kristallform des Banater Schwefelkieses. —  Programm d. Real- und 

Gewerbeschule zu Elberfeld vom Herbst 1851. p. 10. 

7 Mineralog. Lexikon etc. Wien 1859. 1. Bd. p. 336. 
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die Formen (210), (120), (hk0) und (111) an, und G. Rose! das Dyakis- 

dodekaöder (10.6. 1) an den thermoözlektriseh negativen Kristallen. 

An den untersuchten Kristallen konnte ich 40 Formen goniometrisch 

oder mittelst Zonen sicherstellen; die für den Pyrit neuen Formen sind mit 

einem X bezeichnet und gehören wenigstens einer bekannten Zone an. 

9 

a (100) e (2103 1876) x 1348) 
d (1109 3 1430) M (432) x (2.5.20) 
o (1113 v (650) s (321 1443) 
b 4910) A (AO-Í1.OK 3.(741 r 1332 
9 1610) £" 1890) hEÜBe7k d 1553) 
A (11.3.0) 7 (71804 — X(539 17749 
ec (10.3.0) c" 1670) x (16.7.4 p (221) 
f 1310) v 1560) Y (10.6.1) n 1211 
k 15209 D 1450) f10.5.23 w 15223 
0 (730) h" (140) t (4219 x 17223 

Von diesen Formen wurde das Dyakisdodekaéder (876) unlángst von 

Paxicni? an dem Pyrit von Elba und von TRavis? an dem von Cornwall 

(Pennsylvanien) beobachtet, an dem letzteren kommen auch die Formen (443), 
1553) und (774) vor; an dem Pyrit von Sajóháza ist 0730) eine hüufige 

und gut entwickelte Form." . 

Die háufigsten Formen sind a(100), 0(111), e (210), s (321). t (421). 

p (2214 und n (211). schon weniger sind es d (110), 9 (430) und w (522); die 

übrigen Formen sind schon selten. 

Die untersuchten Kristalle waren pentagondodekaödriseh oder oktaédrisch, 

an den Mittelkristallen waren entweder o (111) und a (100) oder o (111) und 

e (210) im Gleichgewichte entwickelt. An manchen Kristallen waren s (321), 

n (211) oder p (221), seltener t (421) auch mit ziemlich groBen Flichen aus- 

gebildet, und an einem Kristall h(13.7.1) mit breiten, fein gestreiften Fláchen. 

(Tafel V. Fig. 4.) 

Von den negativen Pentagondodekaédern hatte nur D"(450) gut aus- 

gebildete, gröBere Flöchen, hingegen §" 1890), a" (780), c" (670) und v (560) 

nur schmale Streifen, welche mit einander oscillatorisceh abwechselnd eine 

breite, gefurchte und gekrümmte Fláche bildeten. 

Im Folgenden gebe ich nur die Beobachtungen und Winkelmessungen, 

welche sich auf die neuen Formen beziehen. Es wurden noch einige Formen 

beobachtet, welche entweder vizinale oder noch nicht endgültig sichergestellt 

zu betrachten sind; meine diesbezügliehen Beobachtungen, so auch die übrigen 

Poggend. Annalen etc. 1871. 142. Bd. p. 17. 

Rivista di Mineralogia e Cristallogr. Italiana 1909. 38 Bd. p. 22. 

Proceed. Americ. Philos. Soc. Philadelphia 1906. 45. Bd. No. 183, 133 

und 143. p. 

4 Mathemat. és természettud. Értesítő 1910. 28. Bd. p. 180. 
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Formen, deren Filüchenbeschaffenheit und Kombinationen und die ausführliche 

Winkeltabelle gedenke ich in einer anderen Arbeit mitzuteilen. 

(741), dieser Dyakisdodekaüder war an einem sehr flüchenreichen 

Kristall mit zwei kleinen, scharf ausgebildeten, glinzenden Flüchen vertreten. 

Die Kombination war pentagondodekaödriseh; von den negativen Formen 

hatte D" 1450) breitere, glatte, nur stellenweise korrodierte Flüchen. Die Oktaéder- 

flüchen sind ganz klein, das Hexaéder fehlt und ist nur als sehr feine Kombina- 

tionsstreifung mit den schmalen Flüchen von £" 1890), a (780), a" (670) und 

v 1560) entwickelt; auch die Flüchen des Ikositetraéders n (211) sind grob. 

(TVafel V. Fig. 2.) Die neue Form ist bestimmt durch die Zonen [210 : 111—121] 
und [10.6.1 : 522—252]; die Winkelmessungen stimmen sehr gut mit den Be- 
rechnungen überein. 

Beobachtet Berechnet 

(741) : (210) I: (0.1 [/ 7045 

: (211) SAAB 17718 

S (MOGGIL) s226 2: 29 

S (221) sg s20 19 19 

3(16.7.4) an einem Kristallfragment; die trigonalen Kanten des herr- 

sehenden Pentagondodekaöéders sind von gerundeten, matten Flüchen abge- 

stumpft; neben diesen sieht man schmale, glünzende, tautozonale Flüchen. 

Auf Grund der guten Messungsresultate wurden die Indices der Form für 

116.7.43 bestimmt. (Tafel V. Fig. 3.) 

Beobachtet Berechnet 

(16. 27.24).:(240) S 180193 139191/2" 

s (AM) S.29 28 29 32 

Das lIkositetraéder (722) fand ich an zwei gröberen (112-— 2 cm) Kristal- 

len; an dem einen mit w (522) und anderen schmalen Ikositetraöderflüchen 

(722) : (111)—32935" beobachtet]; am zweiten Kristall mit drei kleinen, seharf 

reflektierenden Fláchen. Neben der herrsehenden Form e 1210) war mit grobBen. 

s (321), mit kleineren, aber gut ausgebildeten Flüchen p (221), hb(13.7.1) und 

n(211) entwickelt. (Tafel V. Fig. 4.) Das neue Ikositetraéder gehört auber 

der charakteristisehen Zone noch zu [221 : 421—216], deren Flüchen an diesem 

Kristall ebenfalls vorhanden waren. (Fig. 3.) 

Beobachtet Berechnet 

(722):(111)— 329517: 32044 
SJ) SL 22 0 

: (421) — 10 42 10 40 

An einem sehr symmetrisch ausgebildeten Kristalle waren beinahe 

sümtliche [210 : 102] Kanten durch schmale, lebhaft glönzende Flöchen der 

! Die Grenzwerte der drei gemessenen Winkel sind: 139177"—13923/. 
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negativen Form x(348) abgestumpft:; dieselbe ist bestimmt durch die beiden 

Zonen [102 :021—412] und [112 :100—021]. Mit Betracht auf die Schmalheit 
der Flichen, stimmen Beobachtung und Berechnung gut überein. (Tafel V. Fig. 5.) 

Beobachtet Berechnet 

(348) : (021) — 40936" 40940" , 
: (001) — 31 57 32 0 
:(4114—23 37 23 22 

Das andere negative Dyakisdodekaöder x(2.5.20) war nur mit zwei 

kleinen Flöchen, an beiden Seiten von h/" (014) vertreten ; trotz des schwachen 
Glanzes der kleinen Flöchen, waren die Winkelmessungen noch ziemlich gut. 
(Tafel V. Fig. 6.) 

Beobachtet Berechnet 

(2.5.20) : (214) — 20010" 209907 
: (102) — 24. 42 94 56 
:(111)— 50 15 BON 

Herrn Professor Dr. J. A. KRENNER spreche ich meinen innigsten Dank 

aus, dab er mir erlaubte die kristallographiscehen Untersuchungen im mine- 

ralog. petrograph. Institut der Budapester Universitát auszuführen. 

Budapest, im April 1910. 

Nachtrag. Im vergangenen Sommer habe ich auf den Erzhalden der 

Vinere-Mare Grube noch Pirite gesammelt, von  welchen ich  einige 

Kristalle goniometrisceh untersuchte; so ist es mir möglieh die Formen noch 

im folgenden zu ergünzen. Die mit einem X bezeichneten sind für den Pirit 

meines Wissens neu, wenn ich dieselben in der verstreuten Literatur nicht 

übersehen habe. 

Tr 1720) x (5704 
x (850) x 1346) 
D 1540) u 411) 
g" 41230, 

Von den bekannten Formen sind r, x und mm mit schmalen, oder kleinen 

DP und g" hingegen mit breiten, fein gerieften Flöchen vertreten. 

34570, fand sich an einem oktaödrisehen Kristall neben a" (6709, beide 

mit glatten und scharf spiegelnden Fláchen. 

Beobachtet Berechnet 

(057) : (010) — 54995" 54928" 

: (112— 25 43 25 37 

r(346, an einem ühmnliech entwieckelten pyritoédrischen Kristall, wie es 

die Fig. 2 auf Taf. V veranschaulicht; in drei Oktanten mit je einer etwas 
gestörter und nach den Kanten [n:)p)] gestreifter Fláche. Die Form wurde 

bestimmt aus den Zonen [102 :010—301] und Fttt: 102 831 

39" 
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Beobachtet Berechnet 

(346) : (111) — 169 57 162 3 
: (102) — 30 37 30 481/2 

An ceinem sehr symmetrisch ausgebildeten 12—15 mm groBen okta- 

ödrischen Kristall konnten die Formen o, a, d, e, n, g", t, p, f, x, D, A 

festgestellt werden; nach dem dominierenden Oktaéder haben a und d die 

gröbBten Flüchen, e, n und g!" sind ebenfalls gut entwickelt und beilüufig von 

gleicher GröBe, die übrigen Formen sind ganz untergeordnet. Das negative 

Pentagendodekaéder hat auffallend ebene, sehr fein geriefte Flüchen welche 

ein sehr scharfes Spiegelbild liefern. 

Beobachtet Berechnet 

g" : a z (302) : (100) — 33742 33941V/2 

:n— : (211)—25 6 25 4 
S : (1111—36 47 36 491/2 

Mehrere [g" : n) Kanten werden von sehr schmalen tautozonalen Flöchen 

abgestumpft welche nach den annühernden und schwankenden Messungen 
dem negativen Dyakisdodekaéder (135) entsprechen würden. 

Im Oktober 1910. 

GEOLOGISCHE NEUIGKEITEN. 

A) Generalversammlung des Ungarischen Berg- und Hütten- 

müánnischen Landesvereins. 

Am 18—19. September hielt drUngarische Berg- und Hütten- 

münnische Landesverein seine Jahresversammlung ab, in welcher 

mehrere Vortráge von bedeutendem wissenschaftlichen Wert gehalten wurden. 

So sprach L. v. Lóczy über Die Geologischen Anstalten und 

den Bergbaus, in welchem Vortrage er den Wirkungskreis der auslándi- 

schen geologischen Anstalten und ihr Zusammenwirken mit den bergmünni- 

schen Vereinen skizzierte. M. HERMANN berichtete in seinem aktuellen Vor- 

trage über Die natürlichen Gase in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, über die Gasvorkommen in Nordamerika und ihre 

technische Verwertung. Auch zog er Parallelen zwischen diesen Vorkommen 

und jenem von Nagysármás in Siebenbürgen und gelangte zu dem Schlusse, 

daB letzteres den amerikanischen Gasvorkommen sowohl betrefis der Ouanti- 

tát als aach der Heizkraft des Gases ganz gleichwertig ist. AuBerdem wurde 

noch über verschiedene montanistisehe und Arbeiterfragen gesprochen. 

K. Euszr. 



GEOLOGISOHE NEUIGKEITEN,. 597 

B) LV. Wanderversammlung der Ungarischen Geographischen 
Gesellschaft in Székesfehérvár. 

26. und 27. September 1910. Die IV. Wanderversammlung der Unga- 

rischen Geographischen Gesellschaft wurde durch den Prüsidenten Prof. L. v. 

Lóczy eröffnet, der die glanzvolle Vergangenheit der Stadt Székesfehérvár in 

lebhaften Farben entwarf; hierauf sprach der I. Sekretür Prof. E. v. CHOLNOKY 

und erstattete Bericht über die Tütigkeit der Gesellschaft im letztvergangenen 

Jahre; v. CHorwoxkyY meldet, da8B die Balatonmonographie nun fertig- 

gestellt ist, und die wissenschaftliche Erforschung des Alföld begonnen hat. 

Sodann sprach J. Mészákos über cGro8B-Ungarn und die Baskirens und stellte 

die Verwandtschaft dieses Volkes mit den Ungarn in Abrede. Interessant war 

auch der Vortrag A. RÉTHLYsS Über das Erdbeben von Mór, über 

welches Thema Verfasser erst letzthin auch im Földtani Közlöny (Bd. XL. 

S. 227—253.) publizierte. AnsechlieBend an die Wanderversammlung ver- 

anstalteten die Teilnehmer eine Exkursion an den Balatonsee. 

0) Der Lehrstuhl für Geographie an der Universitát Budapest. 

Der mit dem Abgange Prof. L. v. Lóczys vakant gewordene Lehrstuhl 

für Geographie an der Universitát Budapest wurde nun mit dem Piaristen- 

priester und Professor am kath. Gymnasium in Nagybecskerek G. CzrRBusz 

besetzt. Prof. CzmBusz publizierte bisher u. a. über die Bulgaren in Südungarn, 

dann über die geographische Verteilung der Strandschwankungen, und lieferte 

eine ungarische, günzlich umgearbeitete Ausgabe der allgemeinen Geographie 

Bansis, die in Nagybecskerek erschien. 



MITTEILUNGEN 

AUS DER HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

Auszug aus dem IV. Protokoll der Höhlenforschungs- 
kommission der Ungarischen Geologischen Gesellschaft. V o r- 

sitzender: KARL RITTER v. SrxGmerH. Referent: dr. OTTOKAR Kapió. 

Anwesend : KARL BupirxsszgY, BÉLA FINGER, HErRIcH HoRusirzkgy, dr. KARL Jok- 

DÁN Vizeprüsident, Frau OTTOKAR Kapiró, dr. FRasz v. Pávax VAJNa, TIHAMÉR 

SzZAFFKAa, dr. GABRIEL STRÖMPL, Baron Dr. ALBERT NyáRYx und GEORG VARGHA. 

Vorsitzender eröffnet die Sitzung und ersucht die Herren KARL 

Buprsszky und Dr. GABRIEL SrgömPL zur Beglaubigung des Protokolls. Vize- 

prüásident: Dr. KaRL JoRpÁN legt den Plan zur Erforschung und Aufmessung 

der Scholtzhöhle im Tale Szépvölgy vor. Die Höhlenforscehungskommission 

beschlo8 die Erforschung der genannten Höhle noch im laufenden Jahre 

durchzuführen und betraute mit der Leitung dieser Untersuchungen Herrn 

Dr. Kazr Jogpáwx. Referent Dr. OTTOKkAR KApió legt den Plan an den Grabungen 

im vorderen Teile der Aggteleker Baradlahöhle vor. Referent besuchte am 

18. April 1. J. in Gesellschaft mit dem 6 Prásidenten KARL v. SIEGMETH die 

genannte Höhle. In dieser Höhle unternahm vor Jahren Baron EuGEN NyáRy 

erfolgreiche Grabungen. Gegraben wurde im sog. Vorhof, Knochenhaus und 

Bestattungsgang. Mit Hinweis auf die hier erlangten glünzenden Erfolge 

empfiehlt Referent die systematischen Grabungen in den genannten Höhlen- 

teilen aufs wármste. Die Höhlenforschungskommission beschlo8 die systema- 

tisehen Grabungen in der Baradlahöhle und betraute mit der Leitung dieser 

Untersuchungen den Referenten Dr. OrrokaR Kaprc. Dann wurden zu or- 

dentlichen Mitgliedern gewühlt: Dr. JosepH PawrocsEKk, dirigierender Oberarzt 

des staatlicehen Krankenhauses in Pozsony, EMERICH GABRIEL BÉKEY Ministerial- 

beamter (Budapest), Axrox PröőkL Kaufmann (Budapest) und PauL KoRNEL 

ScHorrz Beamter (Budapest). 

Auszug aus dem V. Protokoll der Höhlenforschungs- 

kommission der Ungarischen Geologischen Gesellschalt. V o r- 

sitzender KARL RITTER v. SrzGMErH. Referent: Dr. OTrTokaR Kapré. 

Anwesend: BMERICH GABRIEL BÉKEY, BÉLA FrsxGER, Frau OTTOKAR Kapiró, 

Dr. Fasz v. Pávax VaJsa, THEODOR PITTER. PAUL KORNEL SCHOLTZ, TIHAMÉR 

SzAFFKA, GABRIEL TéÉGrás und GEmoRG VagGHa. Vorsitzender eröffnet die 

Sitzung und ersucht die Herren GEoRG VARGHA und PAUL KORNEL SCHOLTZ zur 

Beglaubigung des Protokolls. Referent meldet, da8 Universitátsprofessor 

Dr. EuGEs Chorwoxy seitens der Alfölder Kommission bestándige Unterstüt- 
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zung in Aussicht stellt falls sich die Höhlenforscehungskommission für die 

Erforschung der Höhlen am Rande des Alföld entsehlieBen möchte. Der Vor- 
sehlag wird mit Freude angenommen. Dann wurden zu üuBeren Mitglie- 

dern gewühlt: VILIBALD SEMAYER, Direktor des Ethnographischen Museums 

(Budapest), BÉLA Pósra Universitütsprofessor (Kolozsvár), Dr. WILHELM Lav- 

RENTZI. Oberrealschulprofessor (Brassó) und ANDREAS ORosz Volkslehrer (Apa- 

hida). 

Zum SchluB hielt Dr. FRawsz v. Pávax seinen Vortrag cBinige Bei- 

trüge zur Frage der Szohodoler Lucsiahöhles. Auf Grund der 
Beschreibungen Dr. Zorrás Szrrápys und eigener Beobachtungen besehreibt 

Pávav das Innere und die Lage der Höhle, die in grobem Ma8e vermuten 

láBt, dab die Lucsiahöhle mit der oben endenden Dolinenreihe in engem Zu- 

sammenhang stand. Seiner Ansicht nach hat die Lucsiahöhle das über die 

Dolinen in die Tiefe eindringende Wasser ausgehöhlt, auch kann der im 

Innern der Höhle angehüufte Boden, mit welchem auch die darinliegenden 

Knochen in die Höhle gekommen sind, der Wirkung des Wassers zugespro- 

chen werden. Die Lage der Knochen und deren regelloses Vorkommen im 

Zusammenhang mit dem heutigen Bau der Höhle weisen darauf hin, dab 

sich die Knochen nicht auf ihrem ursprünglichen Ort befinden. Es würe hier 

notwendig die systematische Erforschung und Ausgrabung, welche die Frage 

der Lucsia endgültig ins wahre Licht versetzen würde. Weitere Untersuchungen 

könnten auBer den für Artefakte des Urmenschen gehaltenen Knochenfragmenten 

auch Steingerüte und Feuerherde ans Tageslicht bringen, dies wáren unzweifel- 

hafte Beweise für die Anwesenheit des Pleistozánmenschen in dieser Höhle. 

Auf den Vortrag reflektierten GABRIEL TÉGLÁS und Dr. OTTOKAR Kapré. 

DIE HÖHLEN UND GROTTEN DES KOMITATES ZEMPLÉN. 

Von Dr. GABRIEL STRÖMPL. 

(Mit Fig. 44— 49.) 

Den für die Höhlenbildung geeignetsten Kalkstein finden wir im Komi- 

tate Zemplén nur unten in dem entlang des Bodrogtales sich erstreckenden 

Inselgebirge und oben in dem durch den Laborezflub durchschnittenen Klippen- 

gebirge. Dort gibt es, wie die Studien von J. SzápEczkv vermuten lassen, weder 

Höhlen noch auf natürliehem Wege auf irgend welche Weise entstandene 

Grotten; hier jedoch in der Umgebung von Homonna bin ich wührend mei- 

ner Ausflüge auf mehrere gestoBen. 

Unter diesen sind blo8 zwei gröbBer (18—-24 M lang). Die Barkóer 

Dzira und die Höhle des Várjeszenőer Dupnaberges. Die übrigen sind kleiner. 

Es sind dies nicht einmal Höhlen sondern blo8 Felsnischen, welche die leb- 
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hafte Phantasie der die unterirdisehen Rüume mit abergliubischer Furcht 

meidenden Bevölkerung für fürchterlieh und unendlich hült. 

Die am rechten Ufer des Laborczflusses, in der Gemarkung der Gemeinde 

Barkó liegende grobe Höhle, die Barkóer Höhle (Dzira— Loch) befindet 

sich an der östlichen Seite des SW-lieh von der Ortschaft sich erhebenden 

Klyakocsinaberges (345 m; auf der Karte unrichtig: Vinicna skala). Die 

Műündung dieser Höhle befindet sich am oberen Ende des gegen den Laborcz 

gewendeten und als Borszukni szkali bezeichneten felsigen Bergkammes, an 

einer mit Haselnu8 und Sehlehengebüseh bewachsenen rasigen Abhang, un- 

geführ 100 m hoch über der Talsohle. 

Die Höhle befindet sich in einem triadischen, dunkeln, blaugrauen, 

bankigen Kalkstein, dem sog. Barkoit, der hier genau mit W—E Streichen 

Fig. 44. Das Lüángsprofil der Barkoer Höhle. 

Erklürung: Lejárat — Abgang, Terem — Halle, sikátor — Gang. 

steil gegen Norden einfüllt. Ihre klaffende Mündung ist gegen Osten zugewen- 

det, oder besser gesagt dem Himmel zugekehrt, da der Abgang schachtförmig 

in eine Tiefe von 4—5 m führt. Hier erlangen wir den Grund, einen mit 

von aubBen hineingerollten, hineingesehleuderten Steintrümmern und Un- 

kraut bedeckten Boden. Der Abgang ist feucht, die mit Moos bewachsene Fels- 

wand erscheint infolge zahlreicher kleinerer, gröBerer Höhlungen (Dachs- 

löcher) ungleichmáBig; abwárts führt ein hoher Gang, in welehem rechts eine 

mit unansehnlichen Tropfsteinbildungen geschmückte kleine Nische mündet. 

Die Nische endet oben blind, sie ist klein und entspricht den vorher enwühn- 

ten Dachslöchern. Die durch hineingerollte und vom (Gewölbe herabgefal- 

lene Trümmer fast ganz verschüttete niedrige Öffnung führt abwürts zur tief- 

sten Stelle der Höhle. Hier endet auch der Schuttkegel des Ganges und die 

untere Hülfte der Halle nehmen die vom plötzlich erweiterten und erhöhten 

Plafond herabgefallenen Kalksteinblöcke ein. Die Halle ist hoch schornstein- 
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förmig. Nach oben zu sich verjüngend endet sie mit ihren glatten Wiünden 

blind. An ihrer linken Wand, ziemlich hoch, erblicken wir eine kleine Nische, 

deren feuchter, mit Ton belegter glatter Schornstein, ühnlich wie das Gewölbe 

der Halle, zweiüstig ist. Hinter der Halle mündet wieder eine enge, aufwürts 

führende Öffnung. Nach innen wird sie gerüumiger, immer höher, endlich ge- 

langen wir in einen engen gangförmigen Abschnitt, welcher schlie8lich vor 

einer steilen Wand rasch endet. Links in der Ecke des engen Ganges klafft 

ein den früheren ühnlicher, blind endender Schornstein, dessen stufenförmig 

absteigende Wünde durchwaschener rotbrauner feiner Ton bedeckt. 

Dies wühre das Bild und die Form der Höhle. Der Bau derselben ist 

ühnlich einfach. In der Mitte sehen wir die zunáchst entstandenen Schornsteine 

. lejárat 

Fig. 45. Der GrundriB der Barkoer Höhle. 

Erklárung : lejárat — Abgang, sikátor — Gang, kürtők — Schornsteine. 

der cHalles, welche die zwischen den fast vertikal aufgerichteten Kalkstein- 

bánken einsickernde Wasser ausgelaugt haben. Am Boden der Halle liegen 

die vom (Gewölbe herabgefallenen Kalksteinblöcke, welche das Gewölbe der 

Halle erweitert, den Grund jedoch verengt haben, so, da8 das einsickernde 

Wasser der beiderseitigen Gnge nur über diesen Trümmer in die untere un- 

zugüángliche Fortsetzung der vereinigten Schornsteine gelangen kann. (Fig. 44.) 

Die fast aufrechtstehenden, zwischen den Kalksteinbánken sich befindenden 

Spalten, sowie die guerverlaufenden Lythoklasen begünstigen die Sickerung 

des Wassers. Im Streichen liegt der Abgang, in guerer Spalte der Endabschnitt, 

der enge Gang. In der Kreuzung zweier solcher Linien befindet sich die 

Halle mit ihren beiden einer Spalte entlang ziehenden Schornsteinen. 

Die Enstehung der Höhle wurde durch die Ausbildung der Schorn- 

steine der Halle eingeleitet. Diese entzogen die sickernden Wásser der benach- 
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barten Felsspalten, die infolge retrograder Korrosion allmühlich dicke Felsrisse 

und  Schichtspalten ausgelaugt und mit der Halle Verbindungen geschaffen 

haben. Das schwache Gewölbe der zur Öberfláche am nüechsten stehenden ge- 

rüumigen  Höhlung stürzte spüter ein und der Hohlraum der Höhle gelang 

ans Tageslicht. Diese trichterfőrmige Öffnung kann nicht alt sein. Die in der 

Höhle, besonders in der Nühe des Abganges stehenden Stalagmite sind so 

Fig. 46. Grundri8 der Gödröser Höhlung. 

klein, dab die zu ihrer Ausbildung nötige Luftströmung nur in der nüch 

sten geologischen Vergangenheit oder gar in historischer Zeit zustandegekom- 

men ist. Die Luftströmung wieder konnte nur durch die eingestürzte Doline 

entstanden sein, da in der Umgebung der Höhle, namentlich an der mit 

Humus bedeckten berasten Berglehne nirgends eine Felsspalte zu finden ist. 

Tropfstein findet man hauptsüchlich in 

der rechten Nische des abwárts führen- 

den Ganges, also nahe zum Abgang, 

trotzdem das Innere der Höhle viel 

feuchter ist. Vom Gewölbe der Halle 

tropft fortwáhrend Wasser. Aber hier, 

besonders am Plafond, wie es aus der 

Zeichnung des Lüngsprofils der Höhle 

zu ersehen ist, gibt es keine Luftströ 

mung, demzufolge sind hier keine Sta- 

laktite entwickelt. Die Wünde des Ab- 

ganges sind mit Moos und Flechten be- 

wachsen. Im inneren Teil des engen 

Ganges sind die Wiünde mit Teufels- 

Fig. 47. Ouerprofil der Gödröser konfekt geschmücekt. Es gibt auch kar- 

Höhlung. fiolförmige Bildungen mit tropfsteinför- 

Erklárung : ablak — Fenster. migem Gewebe, bei deren Bildung ich 

die Mitwirkung von Kalkalgen vermute. 

Ihre Knollen sind identisch mit den Knollen des Litothamniumkalkes, und — 

wenigstens nach meinen bisherigen Beobachtungen bedecken sie fast übe- 

rall nur dort die Wand der Höhle, wo Tropfsteinbildung nicht vorhanden ist, 

wo die Luftströmung mangelt, also in den verborgensten Winkeln der uiter- 

irdisehen Hohlráume, aber unbedingt an feuchten Stellen. Die Literatur kennt 
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blo8 den Namen (Teufelskonfekt), die Umstünde ihrer Bildung werden nir- 
gends erwühnt. 

Nun möchte ich noch auf die sackartige Form der Barkóer Höhle auf- 

merksam machen, eine Bigenheit, die bei den Eishöhlen vorhanden ist. Ob 

sich in ihr Bis wührend des Winters bildet, wie lang es darin bleibt? weib 

ich nicht. Bisher besuchte ich sie immer im Hochsommer. 

Unweit von der Dzira am felsigen Rücken der Borszukna szkala befin- 

det sich die zweite Barkóer Höhle. Es ist dies eigentlieh keine Höhle mehr, 

sondern blo8 eine Nische. Der lokale Name hei8t Mala basta jam a (kleine 

verlassene Grube). Es ist dies eine 234 m groBe und 2—3 m tiefe Grube. Das 

Dach ist frei, seitlieh sieht man Spuren von Wasserauslaugungen ; den Boden 

bedeckt ein Terra-rossa-artiger Ton. Diese Grube ist ein gegen Wind gut 

geschützter Schlupfwinkel, den die Bevölkerung für eine Naturseltenheit hált. 

. Der Stolz der Gemeinde Gödrös (Krivostyán) ist ebenfalls eine Dzira 

oberhalb des Dorfes in der Náhe der Klippengruppe Siva szkala an der Spitze 

7 "Tepedes 5 

Fig. 48. Die Ordasfalvaer Wolfslöcher. ( Velcsi.) 

Erklürung : repedés — Spalte, alsó odu — untere Nische, felső odu — obere Nische. 

des Bergrückens Okur oder einfach Verch (Spitze; 552 m; auf der Militár- 

karte unrichtig Cerna hora). Die nur schwer zugüángliche Höhlung besitzt 

einen 13 m langen Gang, der auBer seinem Bau sonst nichts Interessantes 

bietet. 

Der in der Richtung des Streichens verlaufende Felsengang ist eigent- 

lich keine ausgelaugte Höhlung, sondern ein kleiner Winkel der fast vertikal 

stehenden Barkoitbank, der am Grunde eines von der Siva szkala herab- 

gerutschten Felsblockes geblieben ist. Entlang der Rutschfláche sickert das 

Wasser herab, wáseht, erweitert die Höhlung und laugt stellenweise die Wünde 

aus, wodurch die ursprüngliche enge Spalte allmühlieh erweitert wird. Im 

der Mitte durchguert sowohl den anstehenden Felsen wie auch den herab- 

gefallenen Block eine Spalte in der Weise, dab an der Kreuzung der beiden 

Furchen eine gerüumigere Höhlung entstanden ist, welche das Gewölbe durch- 

bricht und das Tageslicht in die Mitte der Nische hineinlábBt. (Fig. 47, ablak.) 

Die Höhlung ist trocken, pflegt erst nach lüngerem Regen etwas feucht zu sein. 

Der Boden ist mit Ton bedeckt. 

Die übrigen im 6 Barkoit und Dolomit vorkommenden Felsnischen von 
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Gödrös sind noch kleiner. Es sind dies kleine Löcher in welche allein nur der 

Fuchs und Dachs hineinschlüpfen kann. Auch diese warden mir als lokale Sehens- 

würdigkeiten gezeigt, die Erforschung dieser ist jedoch nicht lohnenswert. 

Sie münden zwischen den Felsen oberhalb des Dorfes an beiden Seiten des 

bewaldeten Holynitales. 

Etwas gröber sind die Höhlen von Ordasfalva, die Velyesi (Wolfs- 

löcher). Sie sind zugünglich. Sie befinden sich am westlichen Abhange des von 

der Gemeinde nordöstlieh stehenden Velycsaberges, (der an der Militürkarte 

als Benedikova eingezeiehnete Name bezieht sich auf den jenseitigen (west- 

Fig. 49. Die Dupnahöhle bei Várjeszenő. Im Grundri6 das Lüngsprofil. 

Erklürung: repedés — Spalte. 

lichen] Talabhang im 6 oberen Abschnitt des dahinzienenden Weges, rechts 

im Holzschlag. 

Die zwei Höhlen stecken auch hier im Barkóit, übereinander am Berg- 

abhang, entlang einer mit dem Streichen parallel verlaufenden Spalte. Ent- 

lang dieser Spalte befindet sich der unterste und innerste Teil der beiden 

Nischen. Sie kommunizieren mit der Oberfláche durch einen engen niederen 

Gang so, dab man in die untere Nische von oben, in die obere am FuBe 

eines Kalkblockes hineinkriechen muB. Beide Abgünge sind gegen die Spalte 

genelgt. 

Nicht als Höhle sondern vielmehr als Karstphünomen verdient die am 

Plateau des Velycsaberges műündende Doline namens Zavalyeniszko 
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(Binsturz) Beachtung. Es ist dies ein 15 m breiter runder Trichter, eine un- 

zweifelhafte  Binsturzdoline, deren IEntstehung sich die Ordasfalvaer noch 

erinnern. 

Nahe zur Velycsa zwischen den Klippen des Benedikoberges gibt es 

noch einige kleinere Löcher, welche die Bevölkerung hier kennt. Sie sind 

klein, unansehnlich. 2 

In der Gemarkung der Gemeinde Várjeszenő kennt die Bevölkerung 

ebenfalls einige Löcher. Jene Höhlungen, welche südliceh von der Ortschaft 

im höheren Gebirge liegen, sind kleiner. So ist die am westlichen Abhange 

des Novakovaberges klaffende Felsnische nicht tief. Ihr Vorsprung ist gering, 

das überragende Felsdach beschützt vor Regen. Die Höhlung befindet sich 

in jurassisehem nach N einfallenden mergeligen, tonigen Gestein, wührend das 

Gewölbe aus züherem Kalkstein besteht. Die am Rostovaberg (SW vom Vár- 
hegy) besichtigten Höhlungen sind blo8 kleinere Löcher im harten Jura- 

kalkstein. 

An der westlichen Seite des vom Orte ESB-lich liegenden Dupnaberges 
(392 m. Nicht Lazi. Gerade umgekehrt als in der Militárkarte) mündet unge- 

fáhr 300 m hoch die Dupnahöhle. Das Gestein ist ein eozünes Kalk- 

konglomerat, sog. Szulyóer Konglomerat. In den östlich einfallenden Bünken 

dieses (Gesteines befindet sich die gerüumige Nische. Die Öffnung ist unge- 

fáhr 165 m breit und 4—5 m hoch, gewölbt, nach innen verengt. Im linken 

Winkel sehen wir eine runde Bucht, rechts eine niedere schmale Endung, die 
entlang einer Ouerfurche in einem unzugünglichen Ast versehwindet. In der 
linken Seitenwand befindet sich eine buchtartige Nische und eine ühnliche 
rechts am Plafond mit feuchten, verwitterten und mit Moos bewachsenen 

Wáinden. Den Boden der Höhle bedeckt eine dicke humose Tonschicht. Grabungen 

an dieser Stelle könnten vielleicht erfolgreich sein. Die Entstehung der Höhle ist 

cinfach. Das Einsickern des Wassers geschah in der Richtung der Spalte. 

Entlang dieser Spalte entstand zunüchst eine Furche, welche spüter die Denu- 

dation erweitert und ausgebuchtet hat; so entstand die innerhalb der nach 

E einfallenden Kalkbünken, dem Einfallen und der Furche sich anschmiegende 
klaffende Felsnische. 

Nahe zur Dupna, aber schon in der Gemarkung von Homonna, ober- 

halb des Ptavatales (cserveni szkali) befindet sich im selben (Gestein ebenfalls 

eine Höhle. Es heiBt, dieselbe würe gröBer als die obige. Ich sah blo8 den 

Eingang, wegen mangelhafter Ausrüstung konnte ich das übrige nicht be- 
sichtigen. 

In Petics, am NNW-liehen Abhange des Csarna oder Sztranyberges 

(627 m), ziemlich weit im Walde zeigte man mir im Andesit eine Höhle. 

Diese, sowie auch einige andere Höhlen dieser Gegend werde ich gelegentlich 

nach eingehenderer Untersuchung besprechen. 
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6. Lóczi Lóczy Lasos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani 
Intézet igazgatója; a M. T. Akadémia rendes tagja, és a Magyar Föld- 
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8. MaAukirz BÉLA dr., tud.-egyetemi magántanár. 
9. Párrvx Mór dr., m. kir. főgeológus. , 

10. Telegdi Rorm Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a III. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TRErrz PérER, m. kir. főgeológus. 

12. Zrmányi KáRoLrY dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 
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GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN. 

1900. Adatok az Izavölgy felső szakasza geológiai viszo- 

nyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani 

petroleumtartalmú lerakodásokra. 

A háromszékmegyei Sósmező éskörnyékének geoló- 

giai viszonyai, különös rttekintettel az ottani petro- 

leum tartalmú lerakodásokra. Mindkettőt írta BőcgH János; 

megjelentek a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének X. kötetében, Buda- 

pesten 1894 és 1895-ben. 

1903. Die Geologie des Tátragebirges. I. Binleitung und 

stratigraphischer TeilII. Tektonik des Tátragebirges. 

Írta dr. UHniG Vixrogk; megjelent a Denksehriften der mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissen- 

schaften in Wien LXIV. és LXVIII. köteteiben, Wienben 1897 és 

1900-ban. 

1906. I. Aszovátai meleg és forró honyhasós tavakról, mint 

természetes hőakkumulátorokról. II. Meleg sóstavak és hőakkumulátorok 

előállításáról. Írta Kangzcsrsszkx Sásxpok; megjelent a Földtani Közlöny 

XXXI. kötetében, Budapesten 1901-ben. 

1909. Die Kreide (Hypersenon-) Fauna des Peterwardeiner 

(Pétervárader) Gebirges (Fruska-Gora). Írta dr. PerHö Gyura: meg- 

jelent a Palegontographica LII. kötetében, Stuttgart, 1906-ban. 
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Szerkesztői üzenetek. 

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó 6-án tartott 
ülésén kimondotta, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja. 
Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány- 

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kivánságaikat munkájuk benyuj- 

tásakor velem közölni sziveskedjenek. 
k Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kivánságára készíttessek. 

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 

boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 

régi határozatai érvényesek. 

Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona, 
ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű fordítást 50, s a német 

nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés 

határozata értelmébon a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két 

íven fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdíjából 

fedezendő. 
Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz- 

iratot, iaint a fordítást pontos kelettel lássa el. 
Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 

tiszta ív papiroson, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szives- 

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely; ezt annyival 

is inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer- 

kezeti javítást el nem fogadok. 

Kelt Budapesten, 1910 október hó 10-én. 
Papp Károly dr. 

elsőtitkár. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XL. KÖTET, 1910, NOVEMBER—DECEMBER. 11—12. FÜZET, 

NEHÁNY ÚJ ÉS MÁR ISMERT MOLLUSZKUMFAJ A KRASSÓ- 
SZÖRÉNYI HEGYSÉG ALSÓKRÉTAKORÚ LERAKÓDÁSAIBÓL. 

Irta: Tf NAGYSURI BöckKH JÁNos. 

— A VI. táblamelléklettel és az 50—51-ik ábrával. — 

Bevezető. 

Igazgatói tevékenységének utolsó idejében, 1906-ban és 1907-ben, 

BöckH János némi időt szakított magának arra, hogy a Krassószörényi 

Hegységben végzett részletes geológiai felvételei közben gyűjtött kövüle- 

teket meghatározhassa. Ezen foglalkozása és tanulmányozása közben 

több olyan alsókrétakorbeli kagyló- és csigaalakra akadt, amelyeket új 

fajoknak ismert fel. Ezek a kövületek az említett hegység Ny-i mezozóos 

vonulatából, nevezetesen Újsopot, Kohldorf és Koronini környékéről 

valók, és pedig az alsókrétabeli rétegekből. Ezeknek az új fajoknak 

a közlését annál kevésbbé akarjuk késleltetni, mert kegyeleti kötelessé- 

get teljesítünk azzal, ha örökre elköltözött mélyen tisztelt barátunk és 

szaktársunk ez utolsó szellemi hagyatékát mielőbb a nyilvánosságra hoz- 

zuk abból a hegységből, amelynek nehéz kibetüzésén oly rajongóan 

csüngött. 

A következőkben adjuk a fajok leírását abban a sorrendben, amint 

azt BöckH JÁNnos megírta. T. RorH LaJos. 

A kövületek leírása. 

Icanotia Rothii n. sp. 

— Rajza a VI. tábla 1. ábráján. — 

Az Újsopot (Bucsává)-tól nyugatra (Krassó-Szörénymegye) fekvő Valea 

Hurku, amely mint Valea mare is ismeretes, alsókrétabeli mészkövei- 

ből egy kőmagot gyűjtöttem, amely a Stoliczka által felállított s a 

Baroda-nem valószínűleg csak alnemének tekintett [canotiához soro- 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 40 
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landó,! amelynek típusául ő a gosaubeli Psammobia impar ZIrr.- 
fajt? idézi. j 

Példányunk házának nyújtott alakja, alsó- és zárélének csaknem 

párhuzamos volta és búbjának elhelyezkedése folytán igen hasonlít ehhez. 

A kömag hátulsó része, amely körülbelül szintúgy végződik, mint a 

gosaubeli fajnál, sűrűn álló finom vonalakkal ékesített, amelyek igen kö- 
zel vannak egymáshoz, miáltal a mi példányunk eltér az lIcanotia impar 

Zarr. sp.-től, azonkívül elülső része is jobban keskenyedik, mint az 

utóbbinál. A Barodia (Icanotia) elicita $Sror. (1. c. Pl. IV. Fig. 16. 

p. 168) hátulsó része vonalainak finomsága és sűrűsége által, a mi kö- 

vületünkre jobban emlékeztet, de házának külső alakja által az utóbbi- 

tól eltér. Ezt kell mondanom a Solen elegans Marn.?-al, úgyszintén a 

Psammobia Studeri Pircr. és RENEv.-velt szemben is. A Capsa elegans 
DORB.," amelyet ZITTEL K. A. a gosaubeli Ps. imparral volt hajlandó 

azonosítani, azt hiszem, már hátulsó része durvább bordázása és kere- 

kebb volta által is különbözik példányunktól. 

Ezt az alakot TELEGDI RorH LAaJos nevével vezetem be az iroda- 

lomba. Hosszúsága 51 mm; magassága 20 mm. 

Előfordult: Újsopot (Bucsáva) mellett a Valea Hurku- 

ban, a Csukáru lui Merkán oldala orbitolinadús rétegeinek közvetlen 

fekvőjében világosbarnás urgo-aptieni mészkőben. 

Nucula sp. indet. 

— Rajza a VI. tábla 2. ábráján. — 

Az Újsopot (Krassó-Szörénymegye) melletti Valea Hurku urgo- 

aptien mészkövében az Icanotia Rothiivel egy-ugyanazon világosbarnás 

mészkőből egy kisebb sérült kagyló-kőmag került a kezembe, amely 

nuculához látszik tartozni, dc bővebb leírásra nem alkalmatos. Annyit 

azonban mondhatok, hogy a ház kőmagja sűrű koncentrikus bordázással 

bír, amelyet, legalább a mellső részen, haránt vonalzás keresztez, miáltal 

1 Palgontologia Indica. Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. III. Dr. FERD. 

STOLICZKA. The pelecypoda. pag. 145. 

2 Dr. KARL A. ZIrTTEL. Bivalven der Gosaugebilde etc. Denkschriften der 

k. Akad. d. Wissenschaften, mat.-nat. Classe XXIV. Bd. Wien 1865. pag. 120. 

Taf. II. Fig. 4. 

3 PHILIPPE MATHERON. Catalogue méthodigue etc. Marseille. 1842. Pl. 11. Fig. 3. 

pag. 134. 
4 F. J. Picrer et EuG. RENEvIER. Description des fossiles du Terrain 

Aptien etc. Genéve. 1858. Pl. VII. Fig. 6. pag. 68 et HF. J. Pxcrer et G. CAMPICHE 

Terrain Cretacé des Environs de Sainte-Croix III. Genöve. 1864—1867. Pl. CX. 

Fig. 4—5. p. 151. 
5 Alc. WORBIGNY. Pal. francaise. Ter. Crétacés III. Pl. 381. Fig. 1—2.: p. 423. 
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ott a keresztezési pontokon kis pontocskák képződnek, mint ezt p. o. a 

Nucula Jaccardi Piocr. és Camp. rajza is mutatja (PICTET és CAMPICHE 

Sainte-Croix III. Pl. CXXIX. Fig. 14b), amelytől azonban példányunk 

alakjával eltér. 

Monopleura imbricata Marx. 

Monopleura imbricata Marn. Catalogue Méthodigue etc. Marseille 1842. p. 110. Pl. 

4. Fig. 1—2. 
Caprotina imbricata DORB. Paléontol. Francaise. Terr. Crétac. IV. Paris 1847— 

1849. p. 239. Pl. 581. 

Krassószörénymegyei felvételeim alkalmával egy monopleurát talál- 

tam, az egyetlen példány, melyet onnan birok és sajnos, ez is igen 

kopott. Annyit azonban megfigyelhetek, hogy alsó fele erős bordázást 

árul el, amelyet szintén igen erős, de gyengébb növedékvonalak is 

kereszteznek, miáltal példányunk a fent idézett francia faj mellett foglal 

helyet. A pántbarázda és a tapadóhely még szintén mutatkozik. A felső 

fedél alacsony és széles és trilobázási árul el, azonkívül mállása dacára 

is szintén szélesebb bordázásra enged következtetni, búbja pedig a zár- 

vonal felé helyezkedik. Az alsó fedélen a Monopleura imbricatánál mu- 

tatkozó trilobázást már nem figyelhetem meg, de ennek okát példányunk 

kopott voltában keresem. Hossza mintegy 10 em, szélessége mintegy 8!/e2 em. 

Előfordult: Újsopottól ÉNy-ra (Krassó-Szörénymegye), a Néra-áttö- 

rés déli oldalában, a Konuna Nyerganului északnyugati lejtőjének Orbitolina 

lenticularis tartalmú urgoaptien-mészkővel borította vonulatán, lazán. 

Anatina Hugoi n. sp." 

— Rajza a VI. tábla 3. ábráján. — 

Háza hosszúkás, tojásdad, csaknem egyenlő hosszú oldalú, lapos. 

Mellső részen hosszan előre nyúló, hegyesedő, mely tekintetben Anatina 

Agassizii DORB.-re emlékeztet, amint ezt PicrTEr? ismerteti, de hátulsó, 

része kurtább, mint az utóbb említettnél. Az oldalon a búbtól kiinduló, 

kezdetben kissé előre tartó, de a magasság közepétől kissé behúzódó és 

inkább egyenesen az alsó szélig lejutó, jól jelölt keskeny barázda van 

az előttem fekvő kőmagon. Ez irányban kőmagunk az urgonbeli Anatina 

Marullensis DORB.?" s az ehhez közelgőkhöz hasonlít, úgy mint az a 

mellső részen levő, de csak az oldalbarázdáig húzódó erős ráncok száma 

1 Ezt az új fajt a szerző fiának: NAGYSÚRI dr. BöckH HuGó, m. kir. főbánya- 

tanácscs és selmecbányai főiskolai tanárnak a tiszteletére nevezte el. 

2 F. J. PicrTEr et G. CAMPICHE. Sainte-Croix III. p. 99. Pl. CVII. Fig. 1. 

3 F. J. Picrer et G. CampPicHE. L. c. III. p. 101. Pl. CVII. Fig. 2—3. 

40$ 
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a mi példányunkon is bizonyára 15—16-ra felrúg. Hátulsó része kon- 

centrikusan finoman vonalzott csakúgy, mint az imént mondott D ÖORBIGNY - 

féle faj és csak a vége, nevezetesen felsőbb részén, látok egy-két kurtább 

lapos ráncféle emelkedést ismét jelentkezni. Az Analina Marullensis 

(WORB.) Prcr. és Camp.-tól fajunk már mellső részének hosszabb, jobban 

keskenyedő része által könnyen megkülönböztethető. Hossza 55 mm, 

magassága 28 mm. 

Előfordult: Kohldor fnál (Krassó-Szörénymegye) az ottani Ogasu 

Canepile felső végén mutatkozó szürkebarnás, az aptienhez számított 

márgás homokkőben. 

Arca Szontaghiana n. sp." 

— Rajza a VI. tábla 4. ábráján. — 

A kömag, amely előttem fekszik, hosszúkás trapezoidális házra 

vall és egyenetlen oldalú, amennyiben a búb jobban előre helyezkedik. 

A rövidebb mellső rész alant kerekített, de a zárvonalnál miként való 

végződését kis sérülés folytán nem láthatom. A hátulsó hosszú rész meg- 

lehetős tompa szög alatt levágott és ennek alsó végéhez a búbtól egy 

igen széles párkányvonal húzódik le s közte és a zárvonal közt a kő- 

mag erősen kimélyített házra vall, amelynek az alsó palleális széle 

gyenge ívalakúnak jelentkezik. Példányunk egész hosszában végig finom 

bordázást inkább vonalzást mutat, mely legerősebben a mellső részen 

emelkedik ki s ott szórtabban is van ; az utóbbi helyen egyúttal két erősebb 

vonal közt egy gyengébb és kurtább látható. Legfinomabban és igen sűrűen 

mutatkozik a vonalzás a hátulsó rész kimélyített részében az éles párkány- 

és zárvonal közötti részen. Növési vonalak nyomai itt-ott szintén megfigyel- 

hetők. Peldányunk általános alakviszonyaival némi hasonlatosságot mutat 

az Arca Raulini (LEym.) DORB.-vel, amint ezt PicrEr J. F. és RENEVIER E.? 

ismertetik meg, de példányunk ettől már hosszabb, nyújtottabb volta és 

hátulsó részének éles párkányvonala folytán különbözik. Ez különbözteti 

meg alakunkat különben a spanyol alsó aptienbeli Arca GCymodoce 

Cogvanp H.-tól? is, de hátulsó része finom vonalzása is. Leginkább közeledik 

azonban fajunk az Arra carinata Sow.-hez! már hátulsó éles párkány- 

1 Ezt az új alakot szerzője dr. SZoNTAGH Tamás, akkori főgeologus, most a 

magy. kir. Földtani Intézet aligazgatója tiszteletére nevezte el. 

2 PicrET F. J. et RENEVIER, E. Ter. Aptien de Perte du Rhöóne etc. Genéve 

1858. Pl. XV. Fig. 1—3. p. 106. 
3 Coguasp H. LÉtage Aptien de VEspagne. Marseille 1865. Pl. XII. Fig. 7—8. 

pag. 140. 

§ A. DORBIGNY Paléontol. Francaise. Terrain Crétacés III. Pl. 313. Fig. 1—3. 

pag. 214. 
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vonala és hosszúkás nyújtott alakja által, csakhogy példányunk még 

hosszabbra nyújtott, mint a gault-cenománbeli faj, keskenyebb és neve- 

zetesen az éles párkányon túl levő kimélyített része sokkal sűrűbben és 

finomabban van vonalazva, mint ez az utóbb említett gaultfajnál az eset; 

egyébként példányunk laposabbnak is látszik. Hossza legalább 49 mm, 

magassága legalább 22 mm. 

Előfordult: Kohldorfnál (Krassó-Szörénymegye) az ottani 

Ogasu Canepile felső végén mutatkozó szürkebarnás, az aptienhez 

számított márgás homokkőben az Anatina Hugoival együttesen. 

Trigonia Vectiana Lyc. var. hungarica Böcxkn J. 

— Rajza a VI. tábla 5. ábráján. — 

A krassószörénymegyei Koronini vidékén az ottani trigoniákban 

gazdag homokos, sőt kavicsos, szürke vagy sárgás márgás mészben arány- 

lag a scabrae-csoport van szaporábban képviselve, nevezetesen pedig 

egy általában a Trigonia aliformis PARK.-ra emlékeztető alak, mely 

azonban ettől ep azon irányban különbözik, mint a Trigonia Vectiana 
Lyc.! vagy pedig a PICTET és RENEVIER ? által ugyancsak még a Trigonia 

aliformishoz, mint aptienbeli féleség állított, a Perte du Rhóne-ról 
való alak, melyet azonban LycErr a fent idézett helyen a Tr. Vectiana- 

hoz csatolt. A szóban forgó magyar példányok fogyatékos kömagvain 

meg igen jól látható az oldalon a mellső rész bordáinak iránya és 

vastagságának eltérő volta a hátulsó rész egyenesebb, finomabb és sű- 

rűbben álló oldalbordáival szemben, amint ezt az idézett helyen PicTET 

(1. c. p. 100) is említi. Azt, hogy az oldalbordák krenulatiója nemcsak 

ezek tetején, hanem oldalán is megvan, amint ezt Lycerr mondja (l. c. 

p. 123), alakunknál szintén megfigyelhető. A krassószörénymegyei pél- 

dányokon a hátulsó rész oldalbordái azonban még szűkebben sorakoznak 

egymáshoz, mint a LycETT és Picrer által az idézett helyeken lerajzolt 

alakoknál, miért is fajunkat a Trigomia Vectiana féleségének tekintem. 

Előfordult: Koroninitól K-re (Krassó-Szörénymegye) a Szent- 

helénára vezető kocsiút rövidítésénél a trigoniatartalmú urgo-aptienbeli 

rétegekben. 

1 LycErT JouwN. A Monograph of the British Fossil Trigoniae London. 1872— 

1879. p. 123. Pl. XXIV. Fig. 10—11. Pl. XXV. Fig. 7. 

2 PicTET F. J. et RENEVIER EuG. Fossiles du Ter. Aptien etc. Genöve. 1858. 

p. 99. Pl. XIV. Fig. 2a—c. 
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Inoceramus aff. neocomiensis D ÖORBIGNY. 

Imoceramus neocomiensis WORB. Paléont. Franc. Ter. Orétac, III. Paris 18432—1847, 
p. 503. Pl. 403. Fig. 1—2. 

Az itt szóban forgó kis inoceramus egyetlen, fogyatékos, jobbára 

már kömag, domborúbb fedelének kiemelkedő esőre, mellső részének 

egyenesen lehúzódó volta, hátulsó részének szárnyiránya és a nagyobbik 

fedél ráncolodása folytán leginkább a fentidézett neocombeli inoceramus- 

hoz hasonlit. 

Előfordult: Károlyfalvától D-re (Krassó-Szörénymegyében) a 

Pagyina ku penne laposában, az ottani Trigonia-tartalmú urgo-aptienbeli 

sárgás, homokszemes mészkőben. 

Arca n. sp. indet. 

— Rajza a VI. tábla 6. ábráján. — 

Meglehetős rövid, kisebb alak, széles, jól kiemelkedő búbbal. A rossz 

megtartású kőmag az oldalon sűrűn álló, jól kiemelkedő bordákat figyel- 

tet. A ház hátulsó keskenyedő része csaknem épszög alatt levágott s a 

köőmag néhány egymástól távolabban álló hosszborda nyomait szintén 

figyelteti. 

Előfordult: Koroninitől K-re (Krassó-Szörénymegye), a Szent- 

helénára vezető kocsiút rövidítésénél, a trigonia-tartalmú urgo-aptienbeli 

rétegekben. 

Natica cfr. gaultina D ORE. 

Natica Gaultina. DORB. Paléont. Franc. Ter. Crétac. II. Paris 18542—1843, p. 156, 
Pl. 1783. Fig. 3—4. : 

A Natica, melyet e név alatt vezetek be, csak kömag, ami szaba- 

tos meghatározását igen gátolja. Házának alakviszonyai leginkább a 

gaultbeli Nalica Hauliniana DORB. és Natica gaultina D ORB.-éhez 
hasonlítanak. Tekervényeinek lép:sőzetes volta és a varrat körül mutat- 

kozó tekervényköz, mely ott lapos párkányra látszik utalni, leginkább 

Natirca gaultina 97ORB.-ra utal; köldöke azonban valamivel szűkebbnek 

átszik lenni, mint ez utóbbinál ; ez irányban jobban a Natica Rauliniana- 

éhoz hasonlit. 

Előfordult: Bozovicstól ÉNy-ra (Krassó-Szörénymegye) Minis 

völgye, a Gura Golumbului felvigyázó háza közelében levő urgo- 

aptienbeli mészkőben, a Minis jobbpartján. Gyűjtötte: TELEGDI RorH LaJos, 

főbányatanácsos és főgeologus. e 
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Natica Sopotiana n. sp. 

— Rajza az 50. ábrán. — 

Az előttem fekvő, sajnos, csak kömag házának általános alak- 

viszonyai folytán legjobban még naticára emlékeztet, még pedig leginkább 

a neocombeli Natica Coguamdiama wORB.-ra," melynél még valamivel 

nagyobb is, de ettől már jobban kiemelkedő tekervényei és ezek durva 
gömbszerű dudorodásai által határozottan megkülönböztethető. A. tekervé- 

nyek száma legalább is négy és jól kiemelkedők, a kőmagon a varratnál 

mély barázda által vannak egymástól elválasztva. Az utolsó, a maga- 

sabban levők felé meglehetősen dülő tekervény közepén kis laposodást 

50. ábra. Natica Sopotiana n. sp. természetes nagyságában. 

Az eredeti példány a m. k. Földtani Intézet múzeumában van. 

mutat a kőmagon, amint ez DORBIGNY rajzán is látható, még szembe- 

ötlőbben pedig Natica (Gasullae Cogvuawnp H.-nál.? Példányunk e tekin- 

tetben e kettő között áll. Legjellemzőbbek azonban kőmagunk utolsó- 

előtti és utolsó tekervényén ennek felső részén a varratbarázda külső 

szélén megfigyelhető, durva, gömbszerű dudorodások, melyek csekély lapo- 

sodások által egymástól elválasztvák. E dudorodások a tekervényeken 

lefelé mindjobban elhalóan is folytatódnak. Ez utóbbi ékesítés teljesen 

arra emlékeztet, amelyet Dr. REuss A. E." a felsőkrétabeli Natica nodosa 

GEINITZ-nél tüntet fel, melytől alakunk azonban egyébként igen eltér s 

1 DORBIGNY. Paléontol. Franc. Terr. Crétac. II. p. 151. Pl. 171. Fig. 1. 

2 Coguanp. LVÉtage Aptien de VEspagne. p. 73. Pl. VI. Fig. 1—2. 

3 Dr. REguss. Au. Em. Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. 

1 p.: BOAT 2 Biga 
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Gersirz maga újabban Neritopsishoz állít." A növési vonalak nyomai 

kőmagunkon itt-ott még szintén elárulják magukat. 

Előfordult: Újsopot mellett, NyYDNy-ra (Krassó-Szörénymegye), 

a Valea Hurku (Valea mare) északi lejtőjében, a Csukaru lui Merkanon 

valamivel túl északnyugat felé, urgo-aptienben. 

Pecten Cottaldinus D ORBE. 

Pecten Cottaldinus DORB. Paléontol. France. Terr. Crétac. III. Paris 1843—1847. 
p. 590. Pl. 431. Fig. 7—11. 

Pecten Cottaldinus Picrer et CampicH. Sainte Croix, IV. p. 197. Pl. CLXVIL Fig. 3. 
Pecten Cottaldinus Lokron.  LÉtage Néocomien Moyen du Mont Salöve. Genöve- 

Bale. 1861. p. 103. Pl. XIII. Fig. 3. 

A Minisvölgy urgo-aptienbeli lerakódásai magasabb része márgás 

homokköveiből több példányban gyűjtöttem egy pectent. Ezek úgy, mint 

a többi ott előforduló társkövületek rossz megtartásúak, a héjtól jobbára 

már megfosztottak és nyomás által 15 szenvedtek. Egy-két aránylag jobb 

példánynál azonban tisztán látom az oldalak ama egyenetlen hosszasá- 

gát, amelyből azután ama ferdeség következik, melyet DOÖORBIGNY rajzai 

feltüntetnek. Fajunknál a finom, sűrűn álló koncentrikus vonalak is lát- 

hatók, szintúgy bizonyos közökben a jobban jelölt szélesebb növési tag- 

lalás. Ama igen finom radiális vonalzás, melylyel Pectlen Coltaldinus DORe. 
vagy Perten lusitanicus SHARPE ((Nuarterly Journal Vol. VI. 1850. p. 189. 

Pl. 24. fig. 3) bír, példányunkon is elárulja magát. Példányunk a kréta- 

beli pectenek PiIcTET és CAMPICHE csoportosítása szerint ezek [//-ecsoport- 

jába tartozik, ahol leginkább Percten Cotltaldinushoz hasonlít. 

Előfordult: Bozovicstól ÉNy-ra (Krassó-Szörénymegye) a Gura 

Golumbului torkolatánál, az ottani szürke, márgás homokkövekben 

Serpula antiguata Sow.-vel és szénnyomokkal, az urgo-aptienhez sorolt 

lerakodások felsőbb részében. 

Astarte obovata Sow. 

Astarte obovata Sow. 1823 Miner. Conch. Vol. IV. p. 73. pl. 353. 

Astarte Beaumonttü LEYm. 1842. Mém. Soc. géol. de France. V. p. 4. pl. 4. fig. I. 

Astarte transversa Lxym. 1842. id. pag. 4. pl. 5. fig. 5. 

Astarte Beaumontii VLEYMm. DORB. 1842. Pal. Franc. Terr. Crét. III. p. 60. pl. 260. 

fig. 1—5. a 

Astarte transversa LEYM. DORB. id. pag. 61. pl. 261. fig. 1—5. 

Astarte obovalta Sow. Picr. et REsxv. 1858. Ter. apt. p. 86. pl. XI. fig. 1. 

A krassószörénymegyei faj, házának alakja és alantabb részén lát- 

ható erősebb széles növési szalagjai és vonalai által legjobban hasonlít 

1 Dr. Ggmwirz Hass BRuwxo. Das Elbthalgebirge. Erster Teil. Der Untere 

Ouader. VI. Pelecypoden. (SchluB.) p. 246. (Paleontographica XX. Bd. I. Teil.) 
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Astarte transversahoz, amint ezt DJORBIGNIJ rajza mutatja, amelynek az 

utóbbi által mondott, kissé négyszögletes voltát sem nélkülözi; ez utóbbi 

fajt pedig, mint tudjuk, PicrEr és REvEv. Ter. Aptien p. 87) a SOWERBY- 

féle A. obovataval egyesíti. 

Előfordult: Bozoviecstól ÉNy (Krassó-Szörénymegye), a Gura 

Golumbului urgo-aptienbeli fehércsillámos, márgás homokköveiben, a 

Riu Alb egy kis mellékárkában. 

Cypricardia Kohldorfiana n. sp. 

— Rajza a VI. tábla 7a. b, c ábráján. — 

Jobbára köőmagvakban, amelyek még csak itt-ott mutatnak héj- 

nyomokat, gyűjtöttem Krassó-Szörénymegyében több példányban egy 

lamellibranchiátát, melyen a zár kifejlődését ugyan, sajnos, nem láthatom, 

de egész alakjával GCyprinidák családjára utal, ahová tehát is állítom. 

A fajunkkal hasonló alakok a szerzők által vagy Gyprina LAm.- 

hoz, vagy ennek egyik alneméhez, Venilicardia Stoliczká-hoz, de egyes 

esetekben sőt Gypricardia Lam.-hoz is soroltattak, mint p. o. GCypri- 

cardia testacea ZITTEL! a Gosaurétegekből, amely utóbbihoz a mi kövü- 

letünk háza egész alakjával külsőleg valóban igen hasonlít, csakhogy 

ennél nagyobbra fejlődik. A gosaubeli faj és rokonai zárára vonatkozó- 

lag azonban ZIrTEL megjegyzi, hogy ez Cyprinához ép oly közel áll, 

mint GCypricardiához, miért is ezeknek subgenusként való elválasztását 

nem tartaná céltalannak (id. h. 136. old.). Fajunk háza majd szélesebb, 

majd hosszúkás trapezoidális alakú, egyenetlen oldalú. Búbja erősen 

begörbült és a ház középvonalától kissé jobban a mellső része felé 

helyezkedik, de szintúgy, mint a gosaubeli fajnál, nem ennek végén áll. 

A búbok hegyei még héjas példányoknál elég közel jumak egymáshoz, 

de a kőmagvakon természetesen. meglehetősen távol esnek egymástól. 

A ház mellső része összehúzott, kerekded; hátulsó része magasabb és 

kissé rézsút tompított. Felemlítendő továbbá ama erős, olykor igen éles 

párkányvonal, mely a búbból kiindulva az alsó szél hátulsó szögletéhez 

húzódik le, mellette a hátulsó részen csekély behorpadás látható telje- 

sen, mint ezt a Gypricardia testacea ZvÍírEL rajzán mutatja, de meg kell 

jegyeznem, hogy azon példányaimnál, hol még a héj foszlánya is megvan, 

a párkányvonalon túl hátrafelé számítva nemcsak a kissé homorú mező 

következik, mint ezt ZITTEL az ő fajánál említi (1. c. p. 136) és rajzolja, 

hanem ennek közepén, de valamivel sőt jobban a párkányvonal felé 

helyezkedve, egy jól kifejlődött barázda húzódik a búbjától végig lefelé, 

1 Dr. K. A. ZrrrTEL: Bivalven der Gosaugebilde etc. (Denkschriften der k. 

Akademie d. Wissenschaften. Wien. XXIV. Bd. p. 136. Taf. IV. Fig. 8a4—f. 
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mint ez p. o. Gyprina Forbesiana Srorxozka Fig. 4a és 6c rajzainál 

is jelölve van.! A pajzsmező az előtte fekvő barázdás mezőtől ugyancsak 

egy párkányvonal által van elválasztva. A ház felülete jól kiemelkedő, 

erősebb koncentrikus vonalakat mutat, melyek kinőttebb példányoknál 

valóságos ráncokká is csoportosulhatnak. Példányaink többjénél neveze- 

tesen az alsó szél felé, úgy a kömagon, mint a héjfoszlányon, sugaras 

vonalzás is látható. Úgy ez, valamint a krassó-szörénymegyei faj általá- 
ban nagyobb alakja és hátulsó mezeinek határozott barázdája ezt a 

gosaubeli fent említett fajtól megkülönbözteti. 

Előfordult: Kohldorftól DDK-re (Krassó-Szörénymegye) az ottani 

Ogasu Canepile alsóbb részében mutatkazó forrásnál homokos márgában. 

Cerithium Canepileianum n. sp. 

— Rajza az 51. ábrán. — 

Kohldorfítól DDK-re, az uttani Ogasu Canepilében lévő kis forrásnál, 

valamivel még alantabb az árokban, az előbbiben mint CGypricardia Kohl- 

51. ábra. Cerithium Canepileianum n. sp. kissé nagyítva. 

Az eredeti példányok a m. k. Földtani Intézet muzeumában vannak. 

dorfiana  megismertetett kövülettel, gyakran mutatkoznak cerithiumok, 
amelyek sajnos, mondható, kivétel nélkül oly kopott, rossz magatartásúak, 

1 Sroriczka: Cyprina Forbesiana. (Cretaceous Fauna of Southern India. 

Vol. III. p. 197. Pl. IX. Fig. 2—8.) 
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hogy bővebb ismertetésükről, egyet kivéve, le kellett mondanom, de úgy 
látszik, új fajok és alakbelileg már mintegy öt különböző fajra mutat- 

nak. Az ékesítésével aránylag még legjobban felismerhető alak az, amelyre 

a fentebbi nevet alkalmazom. Háza toronyalakú, lefelé szabályosan szé- 

lesbedő, tekervényeinek száma mintegy 10-re tehető, amelyek meglehe- 

tősen laposak és a varratvonal által egymástól jól elválasztottak. A teker- 

vények felső részén közvetlen a megelőző tekervény varrata alatt gömb- 

sor emelkedik ki, mely egyik-másik példány utolsó tekervényén egész 

kiemelkedő párkányszerű vonallá fejlődhetik. Az imént említett felső 

gömbsorból különböző vastagságban a növési vonalak húzódnak rézsut 

előre és lefelé tartva a tekervényeken, miáltal ezek mintegy ferde hossz- 

bordázást mutatnak az alantabb varratig, mely utóbbi felett a kopott 

példányaimon itt-ott még finom gömböcskék árulják el jelenlétüket, de 

jóval gyengébbek, mint a tekervények felső részében. (/erithiumunk 

ékesítésével hasonlít a jóval karcsúbb Cerithium terebroides D ORs.-hez,! 

még inkább pedig a spanyol aptienbeli Cerithium Tourneforti CogUuAND- 

hoz, mely utóbbi azonban sokkal nagyobb, tekervényei laposabbak és 

lépcsőzetesek. 

Előfordult: Kohldorftól DDK-re (Krassó-Szörénymegye) az ottani 

Ogasu Canepile alsóbb részében mutatkozó forrásnál az aptienbeli homo- 

kos márgában. 

Kiegészítő megjegyzések. 

Az előbbeni sorokban közzétett fajok leírásához legyen szabad itt 

függelékként még felemlítenem, hogy a szászkabányai osztálylap múlt 

(1909) nyári geológiai reambulációja alkalmával, amely reambulációt e 

lap kiadásával együtt járó magyarázó szöveg megírása tette szükségessé, 

ugyanazon a helyen és ugyanabból a — még az aptienhez számított — 

kőzetből, amelyből BöcgH János az Anatina Hugoit és Arca Szontaghianat 

gyűjtötte (Kohldorf D-re eső rOgasu Cánepiles-árok kezdete), Toxraster sp., 

Ioceramus Salomoni DORB. stb. mellett egy nautilus! is gyűjthettem, 

amely a Nautilus neocomitensis D ORB.-val legközelebbi rokonságban van, 

amelyet azonban fogyatékos megtartási állapota miatt nem merem egye- 

nesen e fajjal azonosítani. DORBIGNY e nautilusát a középső neokomból, 

Coguanxp (Monogr. de Vétage aptien de VI Espagne) az aptien felső rétegei- 
ből idézi. 

Ugyanolyan márgás homokkőben vagy homokos márgában, mint 

amilyen a kohldorfi, felvételem alkalmával, 1886-ban, Stájerlaktól DK-re, 

a Kiírsia rosi és Gura Golumbului táján [noceramus Salomoni d" ORB. és 

1 DORBIGNY : Paléontol. Franc. Ter. Crétacés. Tome II. p. 352. Pl. 227. fig. 1. 

2 CoguaNnp: Áptien de I! Espagne. p. 85. Pl. V. fig. 8. 
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Crioceras (Aneyloceras) Malheronianum wORn.-t gyűjtöttem. Mindkét 

helyen (Kohldorf, Og. Cánepile és Stájerlak, Gura Golumbului, Kírsia rosi) 

a márgás homokkő közvetlenül a HReguienia Lonsdalei Sow. sp. és Orbitolina 

lenticularis Lam. jellemezte urgo-aptien mészkő- és mészmárga-komplexu- 

mon rajtaül és talán inkább már gaultnak nevezhető, amilyennek a krassó- 
szörényi hegység 1896-ban kiállított volt geológiai térkép-tablóján BöckH 

JÁnos, felejthetetlen barátommal egyetértően ki is jelöltük. És ezt talán 

annál inkább megtehetjük, minthogy ugyancsak Stájerlaktól DK-re, a 

Gura Izvorului- völgyecske lejtőjén, elszigetelt foltban jelentkező márgás 

homokkőben, 1885-ben végzett részletes geológiai felvételem alkalmával 

(Ponyászka-völgy és környéke Krassó Szörénymegyében, Földtani Intézet 

évi jelentése 1885-ről, 142. 1.), a Lyioceras Sacya PForb. sp.-t és a 

Seguoia Reichenbachi ((Grein. sp.) HEER-t találtam, mely ammonit- és 

növény-maradvány e homokkő-foszlánynak éppen már cenomán- 

korára utal. 

Kelt Budapesten, 1910 március hó 20-án. 

TELEGDI RorH [LaJos. 

ADATOK A CERITHIUM VIVARII OPPENH. EOCÉN 
ELŐFORDULÁSÁHOZ, 

Írta: VoGL VIKTOR dr. 

A kosavini (horvátországi) középső eocén fauna tanulmányozásánál talált 

engem Vapász M. ELEMÉR dr. legutóbb megjelent munkája sA duna-balparti 

idősebb rögök őslénytani és földtani viszonyairóls. Vapász ebben a munkájá- 

ban a kósdi ronca-rétegekből Ceruihium vivartit ír le, ami engem annál köze- 

lebbről érintett, mert éppen akkor határoztam volt én is meg ezt a fajt a 

kosavini ronca-rétegekből is. Hogy valóban erről a fajról van itt is szó, azt 

igazolja az alább következő leírás. 

Cerithium vivarii ÖOPPENRB. 

1896. Cerithium vivarii n. mut. OPPENHEIM: Das Alttertiár d. Colli Berici, p. 107. 

Taf. V, Fig. 3—5. (L. itt a régebbi irodalmat.) 

1910. Cerithium vivarii OPPENH. Vapász: A duna-balparti idősebb rögök őslény- 

tani és földtani viszonyai Földt. Int. Évk. XVIII. köt. 135. old. 14. ábra. 

Több töredékes, de általában üde felületű példányom van, melyeken a 

diszítés kitünő állapotban maradt meg. A kanyarulatok laposak, bemélyedt 

varratok által vannak egymástól elválasztva. A diszítés négy spirális vonal, me- 
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lyek bütykökkel vannak ellátva. A spirális bütyöksorok erősségre eltérnek egy- 

mástól. Legerősebbek a leghátulsó sor bütykei, ezután erősségben a negyedik sor 

bütykei következnek, aztán a harmadik s végül a második soréi. Néha, nagyritkán 

még egy ötödik igen gyenge spirális él is jelentkezik. Az utolsó kanyarulaton a 

negyedik bütyöksor alatt több bütyöktelen él mutatkozik, melyek közül kettő erő- 

sebb, a többi gyenge. Vapász példányaitól az én példányaim csak két -—— úgy hi- 

szem — lényegtelen pontban térnek el. Az egyik az, hogy a kosavini Cerithium 

vivarii diszítése, nevezetesen a felsőbb bütyöksor sokkal gyengébb, a másik pedig 
az, hogy ugyancsak az én példányaimon a két középső bütyöksor egyik-másik 

példányon egy időre összeolvad, "úgyhogy olykor egy-egy félkanyarulatnyi 

hosszúságban csak három bütyök van. A két bütyöksor az összeolvadás után 

azonban csakhamar újból ketté válik. Egyebekben a kosavini példányok a kós- 

diakkal — melyekkel alkalmam volt közvetetlenül is összehasonlítani őket — 

igen jól megegyeznek. 

Az a körülmény, hogy a kosavini C. vivariin helyenkint csak három 

bütyöksor mutatkozik, azt a gyanút kelthetné, hogy ezek a Cerithiumok a 

C. baccatum BRGr. fajhoz tartoznak, mely OPPENHEIM szerint Roncánál olykor 

négy bütyöksorral fejlődik ki. S ha BRONGNIART eredeti ábrája jó volna — amint- 

hogy ZITTEL és OPPENHEIM szerint nem az, — akkor kevésbbé haboznék pél- 

dányaimat BROUGNIART fajával azonosítani. ZITTEL elismerten jó ábrája azonban 

egészen más típusú salakot tüntet fel, melynek bütykei ritkábban állnak, s 

amellyel ennélfogva példányaim semmi esetre sem azonosíthatók. 

A Cerithium vivarii OPPENH. Kosavin mellett abban a faunában szere- 

pel, melyről 1884-ben FRaAuscHER adott lajstromot, s amelyet az 1910. évi 

nyári felvételek alatt Kosavinnál KoRgmos TrvapaR s kisebb részben magam is 

újból begy jtöttam. Nem akarok ebben az előzetes jelentésként szereplő közle- 

ményben véglegeset nyujtani, azért csak annak igazolására, hogy a C vivariti 

OPPENH. tényleg roncai faunában lép fel, felemlítem, hogy társaságából eddig 

meghatároztam a következő fajokat: (rlauconia eoccena OPPENH.; Cerithium 

calcaratum Bxear.; CU. aculeatum ScHLorH; C. pentagonatum ScHLorH; C. vi- 

centinum Bax; C. Castellini Beer; GC. Vulcani Bger; Trochus subno- 

vatus Bax. 

Vannak itt azonkívül Cyrenák (Cyrena Baylei Bax?); Naticák (köztük 

egy a N. parisiensishoz közelálló faj) stb., melyeknek vizsgálata még folya- 

matban van. Mindenesetre a közöltekből is kitünik, hogy határozottan ronca- 

rétegek azok, amelyekben a C. vivarii Kosavinnál előfordul úgy, hogy most 

már két helyről is ismeretes ez a faj az eocénból. 

Vizsgálataim befejezte után természetesen részletesebben fogok a C. vivarii 

OPPENKH. fajra is visszatérni. 

Kelt Budapesten, 1910. november hó 20-án. 
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Irta: báró Nopcsa FERENC dr. 

— Az 52-ik ábrával. — 

Herkulesfürdőn több napig tartózkodván, bejártam a Csernavölgy mind- 

két oldalát, miközben a következő geologiai adatokat sikerült megfigyelnem. 

Ama mészkövonulat, mely a Csernavölgy nyugati oldalán a Clepeniacu, Uracu 

gauri es Corich magaslatait alkotja, gyenge nyomokban a Cserna bal partján 

is mindenütt kimutatható, még pedig először a ILázár-templomnál, azután a 

villamos mű csatornájánál a Széchenyi-ligettől északra, továbbá ott, hol a 

Lichtenstein magaslatról leszálló patak a Csernába torkollik és szintúgy ama 

névtelen árokban, mely a második híd (169 jelzés) és a Hétforrás előtt levő 

erdészház között a Csernába szakad (pontosabban: a a(Csernas szó n betűjénél 

a részletes 1 : 25000 térképen). Az erdészháznál ez a mészkő közvetlenül a 

grániton fekszik, a 169 jelzésű hídnál azonban a kettő közé egy kis kvarc- 

homokkő ékelődik; még vastagabb ez a homokkő, melyet itt liaszpalának egy 

betelepülése két szakaszra oszt, ott, ahol a Cserna, a Hétforrásnál, hirtelen 

keletfelé kanyarodik. Úgy a névtelen ároknál mint a ILázár-templom közelé- 

ben a mészkő és az attól keletre felbukkanó kristályos palák között helyen- 

ként a liaszpala mutatkozik. Iynemű feltárások láthatók a Széchenyi-ligetből 

a Lichtenstein-magaslatra vezető útnak második déli kanyarulatánál, továbbá 

részletes térkép sElektrische Anlages szavának / betűjénél és végre a már 

említett névtelen árokban. Ugyanaz a sorrend, t. i. gránit, kvarchomokkő, 

sötét mész, liaszpala a Cserna jobb (nyugati) partján is kimutatható. Legköny- 

nyebben lehet a kvarchomokkő azon feltárásához jutni, a mely a kocsiút mel- 

lett, épen a Rablóbarlanghoz felszálló út töve és a természettudósok vándor- 

gyűlésének emléktáblája között mutatkozik: itt ugyanis a Cserna medrében a 

homokkőnek gránitra való rátelepülése világosan látható, az úton pedig 

ugyancsak a homokkő egy sötétszürke mészkőnek kb. délnyugatra lejtő rétegei 

alá bukik. Megfelelő települési viszony még szebben látható a Cracu Gauriról 

a Cserna felé alászálló örvény mentén: itt a kvarchomokkő vastagsága a 20 

métert is felülmulja és itt, valamint a Csorich-magaslaton felismerhető, hogy 

a sötétszínű kalciteres mészkő a többé-kevésbé meszes, sötétszínű agyagpala 

alá lejt, mely palát a rajta fekvő diabáztufa liaszkorunak jellemez. 

Petrografiailag azonos a Clepeniak-Herkulesforrás mészkővonulatával egy 

másik, nyugatra fekvő mészkővonulat, mely Deákmagaslatról a Munkforrásig, 

ettől pedig az Erzsébetmagaslatra vonul és úgy a Deák- mint a Király- és az 



GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK HERKULESFÜRDŐ KÖRÜL. 623 

e. Lj b A 

3 Le 3t. A 
Pen ia acugauri Hi 

NN 8. A 
vag KA 
LR TETT 

govzteLtT HI] 
E 1148 772 
LYI 
[/ 

Lage : [d HASVÁ kz ELH 
ISSEELH 

B 8 sz 

s S 
B 

HHTR 
: Hali SNNEáS 

AS JV) S N as 

SRE 
tg NN 

k. : 

S Xx 

kes] 

b 

ÖS / 

0 ST ff eterkutosíírtő 

ré se—-u-sa Liaszpala, fedőjében 

Alsó liaszkorú homokkő -] Világos titon mészkő 

Közép vagy felső liaszkorú ; 
Melian f rranit. 

En sötét mészkő k A A n MERJE 

52. ábra. Herkulesfürdő környékének geológiai alaprajza és szelvénye. 
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Erzsébet-magaslatokon nyilván ama BSoHAFFARZIK szerint alsó liaszkoru ho- 

mokkő alá lejt, melyet viszont tovább nyugatra kristályos palák födnek. 

A Szapáry-fürdő mögött a liaszpala nagyon meszes és kalciteres; a Hétforrás- 

nál valamint a Munkforrásnál a sötét mészkő majdnem palás és részben 

agyagos, a Üsernavölgy mentén mindenütt kvarchomokkövön települ; végre 

ennek a mészkőnek egész habitusa nyilván különbözik a Damogled és Vurvu 

Suskulai világos szürke, sőt majdnem fehér titon-neokom mészkövétől: mind- 
ezek a körülmények amellett szólnak, hogy a Csernavölgy lejtőin mutatkozó 

mészkővonulatokat a titontól elkülöníteni és ama liaszkoru mészkövületekhez 

kell számítani, melyek messzebb északkeleten a Lapusnyik és Oláh Zsil völgyei- 

ben ismeretesek. 
Ha ezt tesszük, szükségképpen az eddigitől eltérő magyarázatot kell ad- 

nunk a Csernavölgy tektonikájának. Ekkor a Csernavölgyben feltörő gránit — 

normális rétegsorozatnak véve: kristályos palák, alsóliasz, mészvonulat felső- 

liasz, diabáztufa -— egy kétfelől törésektől határolt antiklinális boltozat magja. 
A mellékelt 52. ábra legjobban tünteti fel az említett viszonyokat. 

A tektonikai viszonyoknak itt ábrázolt felfogása azért tér el lényegesen 

a dr. SCHAFARZIK közölte! szelvényektől, mert az utóbbiak tekinteten kívül 

hagyják a liaszpalának előfordulását a Cserna bal partján és a kvarchomok- 

kövét a jobb parton, továbbá, mert nála a Hétforrást metsző szelvényben a 

kvarchomokkő hiányzik a mészkő és a gránit között. 

Kelt Ujaradon, 1910. június hó 1-én. 

MIARGIRIT NAGYBÁNYÁRÓL. 

Irta: Löw MÁRrox dr.? 

— Az 53-ik ábrával. — 

Tavaly nyáron a Szatmár megye és Óradna bányáiba tett tanulmány- 

kirándulásom alkalmával Nagybányán a Kereszthegyi bánya IV. szintjén egy 

ásványstufát gyűjtöttem, melyen fényes fekete kristálycsoportok voltak. A stufát 

megmutatva KRENNER JózsEr tanár úrnak, a kis kristályokat felismerte mint 

miareiritet, amit a rajta megejtett vizsgálatok be is bizonyítottak. Ezt a ritka 

ezüstércet először Mons? választotta el a sötétvörös ezüstéretől (pirargirit) 

mint külön válfajt. Később Rose H.§ megvizsgálja chemiailag és miargiritnek 

1 L. SCHAFARZIK F. Az aldunai Vaskapu-hegység geologiai viszonyainak és 

förténesödee rövid vázlata. Földtani Közlöny XXXIII. 1903. 10. tábla. 

2 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 december 7-i szakülésén. 

3 Mons: Grundriss d. Min. 1824. 2. 606. 

4 H. RosE: Pogg. Ann. 1829. 15. 469. 



MIARGIRIT NAGYBÁNYÁRÓL. 625 

nevezi el. Az első pontos kristálytani meghatározás NaumaNw C.-tól! szárma- 

zik. 1856-ban KEwswxGorr A.? leírja mint új ásványt az ólomtartalmú felső- 

bányai miargiritet s HAIDINGER? pedig, bár megemlíti, hogy kristályformája 

közel áll a miargiritéhoz és pora is egyező, fölfedezőjéről Kenngottitnak nevezi 

el. De már WerssacH A.§ rámutat arra, hogy a kristályformája közel áll a 

parenosi miargiritéhez s hogy a lapok rostozottsága is egyenlő. 

53. ábra. Nagybányai miargirit. 

Végre Sirócz L.? chémiai úton kimutatja, hogy a kenngottit csak egy 

kevés ólmot izomorf módon tartalmazó miargirit, KRENNER J." pedig kristály- 

tani úton bizonyítja be, hogy a brüáunsdorfi és felsőbányai miargirit és a 

kenngottit szögértékre nézve tökéletesen azonosak s hogy az utóbbi csak a 

főtengely irányában megrövidült miargirit. Lewis W. J.7 1884-ben kritikailag 

1! C. NAUMANN : Pogg. Ann. 1829. 17. 142. 

2 A. KENNGOTT: Pogg. Ann. 1856. 98. 163. 

3 HAIDINGER : Sitzb. Akad. Wien. 1856. 22. 256. 

t A. WErsBacH: Pogg. Ann. 1865. 125. 441. 

5 L. Sirőcz: Tscherm. Mitt. 1877. 213. 

; KRENNER J.: A Magyar Tud. Ak. Értesítője. 1879. 13. 10. 
7 LEwis W. I.: Zeitschr. f. Krystall. 1884. 8. 513. 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910 41 
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összefoglalja különösen a brüunsdorfi miargiritre vonatkozó addigi eredmé- 

nyeket és azokat sok újjal egészíti ki. BakLg A. S.! a zacatecasi (Mexiko), 

SpExcER L. J.? pedig az aullagasi (Bolivia) miargiriten végeztek kristálytani 

vizsgálatokat. 

Az anyag, mely rendelkezésemre állt, aránylag igen kevés volt. Egy 

stufa s azon egynéhány kristálycsoport, melyek oly bonyolultan nőttek össze, 

hogy egy szabad kristályegyént csak nehezen lehet belőlük kiválasztani. Mégis 

sikerült egy 1 mm hosszú és "/4 mm széles kristálykát különválasztanom, melyen 

a következő formákat? határoztam meg (53 ábra) : 

c (001) 8 (013) 

- o (101) w (011) 

d (311) p (411) 

s (211) A (111) 

g (313) t(d44) 
p (616) c (211) 

y (414) i (311) 
z (212) mx (122) 

x (515) 

Az uralkodó forma a c (001), mely szerint táblás a kristály. Az összes 

lapok rendkívül fényesek és jó reflexeket adnak; csak az (o g] öv lapjai és 

az (a d] öv negatív piramis lapjai rostozottak erősebben a megfelelő övtengely- 
lyel párhuzamosan. A kristálynak három domináló öve van és pedig : az ortho- 

diagonális öv c (001), o (101) és a (100) formákkal; az (o g] öv az o (101), 

p (616), z (515), y (414), g (313), 7 (212), A (111) formákkal és az (a d] öv az 

a (100), p (411), d (311), s (211), t (111), w (011), am (122), A (111), a (211) ií (311) 

formákkal. Az uralkodó forma c (001) a leglapszegényebb övben fekszik s a 

két leglapdúsabb öv kereszteződésében van A (111), mely a legrosszabb értékeket 

szolgáltató lap s nincsen benn pontosan sem az egyik sem a másik övben, 

mert reflexe kissé eltér mindkét övtől. : 

A formák meghatározására a következő szögértékek szolgáltak : 

Mért Számított 4 

c : o — 001 : 101 48925" 48921"10" 

é : a 10015 100 81920" SÍSAA ZET 

GE TESSDOLÉTST TÁSA 70934" 

c : it — 001: 311 81946" 829 8! 

c: g — 001:313 57950" 57949" 

d ds 005001 44955" 44947" 

1 BAKLE A. S.: Zeitschr. f. Krystall. 1899. 31. 209. 
2 SPENCER L. I.: Min. Mag. 1907. 308. 

Ref. Zeitschr. f. Krystall. 46. 625. 

A kristályformák csökkenőleg vannak fölsorolva. 

4 P. S. Dasa: The System. Min. 1892. 116. 
V. GoLpscHMIDT : Krystallogr. Winkeltabellen. 1897. 239. 
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Mért Számított 

a : p — 100 : 411 36956" 379 

das 00 5 All DO 25 55028" 

IK hb ANNE ható! 69930" 699451/a" 

a": c — 100 : 211 59950" 590929" 

c: B —001:013 449 43952" 
a vasszi00i : 011 70052 70059" 

o : p — 101: 6516 20943" 20927" 
o : y — 101: 414 28941" 29913" 
o : g — 101: 313 36938" 3643" 

0 sec 1015 2 480 2" 48913" 
o : A — 101 : 111 66956" 65955" 

a" : a — 100 : 122 84251" 839043" 

a": A — 100: 111 TEST a 74954" 

o : x — 101 :515 92945" e egy MM 

A kristály az (o g]) övre merőlegesen volt felnőve. Az ásványtársaságról 

még a következőket említhetem meg : 

A stufa egy pirites szürke kvarctellérdarab, melynek határa a telér bel- 

seje felé egy majdnem 1 cm-nyi fehér kvarcréteg, melyre megint egy keske- 

nyebb pirites karbonátréteg következik. Ezen vannak a kis miargiritkristályok 

piritkockákkal elszórva. A pirithexaederek lapjai rétegesek, élei és csúcsai pedig 

legömbölyödöttek és rendkívül rostozottak. Az egészet az egyik oldalról vaskos 

pirargirit fogja körül. Mindezeknél fiatalabb ásvány egy félgömbalakú, kevés 

Mn-t tartalmazó romboeder szerint hasadó, víztiszta, kb. 2 mm átmérőjű kép- 

ződmény, mely egy calcitféleség lesz. A hasadási romboeder élszöge 739 43" 
és 74" 11" között ingadozik. Ennél előbb képződött egy sugaras szerkezetű, 

gömbalakú piritképződmény, mely szintén csak 2 mm átmérőjű. Valószinű, 

hogy a felsőbányai kenngottit mellett észlelt félgömbalakú pseudomorfosák 
is ilyen eredeti ásványokból keletkeztek.! 

A fenti ásványtársasághoz tartozik még a rendkívül finom szálakból álló 

plumosit szövedék, melynek szálai közt fekete fényes szemcsék vannak. 

Végül felemlítem, hogy FRANZENAU ÁGosros dr. úr még fölfedezett rajta egy 

kis tetraedrit kristályt is. 

1 A. KENNGOTT: Übersicht min. Forsch. 1856—57. 172. 
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KÉT ÁSVÁNY ÚJ HAZAI TERMŐHELYE. 

Irta: HuwsEK Emrtn.! 

Az 1909-ik év tavaszán dr. Maugrrz BÉLA és dr. Löw MÁRTrox társaságában 

kirándultam a nadapi községi kőbányába, a zeolitelőfordulás megtekintése 

céljából. A kőbányában kutatva, annak a zeolitekkel szemben lévő oldalán? — 

ahol a kőzet üde — egyes andezitdarabokon zöld foltokat vettem észre, ame- 

lyek a meghatározáskor epidotnak bizonyultak. A gyűjtött kőzetdarabokon 

itthon fémfényű pontocskák is feltüntek, melyek néhányát sikerült kipreparál- 

nom és a meghatározás hematitra vezetett. 

A hematit elszórtan a kőzetben is fellép, többnyire azonban mindkét 

ásvány ezekben és különösen üregekben kalcit és pirit társaságában található. 

Az üregekben lévő hematitból sikerült néhány mérhető Ya mm vastag 

és 2 mm nagyságú kristályt kipreparálnom, melyek a véglap szerint táblásak 

és a d (1012), alárendelten pedig az r— (1011) alakot viselik. Egyszer, 
gyenge reflexxel az 45.R is megjelent. A kristályok néha párhuzamosan össze- 

nőttek. A c lap mely a d ismétlődése révén lépcsőzetes — a jellemző 

háromszögű rajzokat hordja. j 
Az általam gyűjtött darabokon mérhető epidotkristályokat nem találtam. 

A csiszolatban az erős pleochroismus látható: a sárgászöld árnyalattal szín- 

telen, b világoszöld, c sötétebb zöld. i 

1910 tavaszán figyelmeztetésemre dr. STREDA Rezső főtisztelendő úr ke- 

reste Nadapon ezen ásványokat, még pedig az epidotra nézve nagyobb sze- 

rencsével. Tőle mérhető kristályokat kaptam, amelyek azonban nem az üde 

kőzetben vannak, hanem a zeolitok társaságában fordulnak elő. A kristályok 

1—1!2 mm hosszúak és 12 mm-nél vékonyabbak. Rendesen több egyén van 

összenőve ; reflexeik gyengék és elmosódottak. A [010] övben sikerült megálla- 

pítani a c (001), a (100), e (101) és őr (101) formákat. Oldalt a kristályok 
f 

töröttek vagy néha 1111)-el lezártak. 

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 jun. 1.-i szakülésén. 

2 MauRgirz B.: Nadapi zeolitok. 



VÁLASZ LÁZÁR ZOLTÁN ÚR KRITIKÁJÁRA, 

Irta : Papp KÁROLY dr. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1910 szeptember 

18-iki közgyűlésén LázáR Zorrás úr, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rész- 

vénytársaság igazgatója, részletesen megbírálta a Magyarország vas- 

érecekészletéről szóló monografiát, amely bírálatnak teljes szövegét a 

Bányászati és Kohászati Lapok 1910 október 15-iki száma a 490—498. olda- 

lakon közli. 
Minthogy az igen tisztelt igazgató úr bírálatában becsléseimet erősen 

támadja, azért szükségesnek tartom ugyanolyan részletesen az én érveimet is 

kifejteni, mint amily részletesen szíves volt LázÁR igazgató úr becsléseimet 

megbírálni. 

c Közismert dolog — mondja Lázár igazgató úr — hogy egyesületünk a 

magyarországi gyér vaskővagyon idegenbe való hurcolása ellen több mint egy 

évtized óta folytat eddig majdnem teljesen meddő küzdelmet. Ismételten for- 

dult egyesületünk segélyért a mindenkori kormányhoz, legutóbb 1906. évben 

terjedelmes emlékiratban tárta fel ércvagyonunk szegényes helyzetét. Ez ismé- 

telt akció hatása alatt a legutóbbi évben történt valami, amiből ügyünk ked- 

vezőbb fordulatát reméltük, amidőn a stockholmi geológiai kongresszus alkal- 

mából egy nem várt akadály gördült az annyira védelemre szorult hazai vas- 

ipari érdekek elé. 

Ebből a néhány mondatból teljesen kitűnik LÁzÁR igazgató úr bírálatá- 

nak iránya. Azért támad oly erősen a munkának, mert ez nem szolgálja a 

vasérckivitel meggátlásának az érdekeit. Már pedig világos, hogy a geológus, — 

amidőn becsléseket végez, — nem indulhat sem egy egyesület, sem egy kor- 

mány érdekei után vagy ezek ellen, hanem az emberileg elérhető igazságok 

után törekszik. Erre törekedtem én is a Magyarország vasérckészletéről vég- 

zett becsléseimben. 

Hogy pedig 86 évre becsülöm hazánk vasérckészletét a Bányászati és 

Kohászati Egyesület 44 évre szóló becslésével szemben, ez még nem ok arra, 

hogy most már szabad legyen az érckivitel boldognak boldogtalannak. Hiszen 

mi az a 86 esztendő egy nemzet életében?! Erre különben már megfelelt 

Lóczy [LaJos dr. földtani intézeti igazgató úr, mondván, hogy cakár 43, akár 

83 évre elegendő a magyarországi vasérckészlet, olyan kevés az, hogy abból egy 

kilogrammnyit sem szabad kivinni a vasipar öngyilkosságának a vádja nélkül. 
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A) Miért lett mellőzve a Bányászati és Kohászati Egye- 
sület? kérdi LÁzáR ZoLránx igazgató úr. Ez az a pont, amely miatt már egy 
esztendővel ezelőtt vitás ügyem támadt. Ugyanis a Bánya 1909 december 

25-iki számában A Magyar Birodalom vasérekészlete című elő- 

zetes jelentésemben a következőket írtam: aAz Országos Magyar Bányászati 

és Kohászati Egyesület, abban a felterjesztésében, amelyet 1906-ban a vasérc- 

kivitel meggátlása céljából a magyar kormányhoz intézett, Magyarország vas- 

érekészletét 71.180,000 tonnára becsüli. Minthogy pedig a jelenlegi éretermelés 

1.600,000 tonna körül van, e szerint a becslés szerint Magyarország vasérckész- 

lete 44 év mulva teljesen kifogyna. Ennek a becslésnek célzata természetesen 

az, hogy minél sötétebb színben tüntesse fel hazánk vasérckészletét a kormány 

előtt. Eszerint tehát túlságosan alacsonynak látszik, amiért munkám alapjául 

nem is vettem.s Ezekért a helytelen kifejezéseimért a Bánya 1910 jan. 30-iki 

számában bocsánatot kértem az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesülettől, amely nyilatkozatomban azután a nagyon tisztelt Egyesület tit- 

kársága meg is nyugodott. Későbben a célzatosságról szóló helytelen kifejezé- 

semet a munka stockholmi kiadásában teljesen kihagytam. Ehelyütt is ismé- 

. telem, hogy a nagyon tisztelt Egyesületet célzatossággal vádolni illetlen dolog 

lenne: viszont azonban LázáR ZoLrán igazgató úr kérdésére meg kell monda- 

nom, hogy sem a Bányászati Egyesület, sem semmiféle más társulat általános 

irányú becslését alapul nem vettem, hanem iparkodtam a meglevő adatokból 

minden egyes bányaterületnek az ércmennyiségét a saját fejemmel becsülni. 
sA geológiai intézet becslése — folytatja LázáR úr — a reménybeli érec- 

mennyiségnél túlkedvező és mivel sem indokolja azt a kijelentést, amellyel 

mint meg nem felelőt, elveti a Bányászati és Kohászati Egyesület adatait, hogy 

azok helyett más kedvezőbbeket sorakoztasson.r Erre nézve megjegyzem, hogy 

Gárocsy ÁRPÁD úr, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

titkára olyan szíves volt, hogy elküldte még az 1908. év folyamán azokat a 

kérdőíveket, amelyeknek alapján az Egyesület a vasérekészletet becsülte. Mind- 

össze 20 kérdőíven volt határozott összeg kitüntetve, azonban olyan általános 

vonásokkal vázolva, hogy ezeket alapul venni egyáltalában nem lett volna célszerű. 

Így pl. a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény- 

társaság 1906 jan. 18-án kelt 9594. sz. átiratában a következőket írja : 

a Ezen felsorolt összes bányaművek és salaktermelő helyek feltárt vaséremennyi- 

sége 100.000,000 g-ra van kiszámítva. Hogy ezenfelül mennyi remélhető, azt 

nem mondhatjuk meg, de különben is az ilyen találgatás semmiféle komoly 

vállalkozásnak alapja nem lehet., A Hernádvölgyi Magyar Vasipar 

Részvénytársaság érekészletéről pedig csak annyit ír, hogy fel 

van tárva 700000 ag; reménybeli érckészlete nagyon kevés, jóformán emlí- 

tésre sem érdemes mennyiség ! 
A m. kir. állami vasgyárak központi igazgatósága 1906 

febr. 25-én kelt 29.869. számú átiratában a m. kir. állami összes vasbányák 

feltárt vaséremennyiségéről a következőket mondja : sa feltárt vasércmennyiség 

a fenti területeken 104.000,000 g s az előbbin felül még vagy 40.000,000 ag 

remélhető és pedig a legalsóbb bányaszintek alatti részekbőls. 
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Magyarország két legnagyobb vasbányavállalatával tehát néhány sorban 

végez a szóbanforgó összeállítás. Eltekintve attól, hogy kevés-e vagy sok-e az 

említett mennyiség, minden szakember beláthatja, hogy ezt az odavetett néhány 

számot munkám alapjául csak nem vehettem ! 
Ezen általános irányú bevezetés után áttérek a részletekre. 

B) A túlhajtott optimizmus. cTúlhajtott optimizmus vezeti az író 
tollát — mondja LázáR úr. — A stockholmi kongresszus által kiadott jelentésben, 

mely The Iron Ore Resources of the World címet visel, a 181. 

oldalon pl. olyan hatalmasnak van jelezve a szepesmegyei ércvonulat, hogy 

ha egyetlen ilyen Gang-unk volna, amelyből pedig sokat jelez a szöveg, 

akkor 35 méter: 10,000 méter:c100 méter—35 millió m?--30 g—1050 millió 

g ércet vájhatnának ki belőle. 

Ezt a becslést én sehol sem írtam. Tehát LázáR úr megtéveszti az olva- 

sót, mert a saját képzelt becslését állítja oda olyanformán, mintha én becsül- 

tem volna ezt a rengeteg mennyiséget. Hiszen az I. vasipari kerületnek: a 

Szepes-Gömöri Érceshegységnek összes feltárt, reménybeli s ezidőszerint vas- 

olvasztásra nem használatos érceit sem becsültem annyira, mint LázáR úr ezt 

az egy telért. Amikor az említett hatalmas kerületnek összes érceit 918 millió 

g-ra becsülöm, világos, hogy a Grober-Gang érceit nem becsülhettem 1050 

milló g-ra. 

Hogy pedig a szepesi ércvonulat 10 km hosszúságra terjed, ez nem 

ujság, mert nem egy és nem két szakember írja, hanem tucatszámra sorolhat- 

nám föl az erről szóló kéziratokat s jelentéseket. Az iglói bányakapitányság 

szívességéből beszerzett eredeti térképen a régi felsőmagyarországi hosszmérté- 

kek valósággal a telérek irányát jelzik, amelyeken még a vetődések is pom- 

pásan látszanak. Ezeket ismerve, még messzebb követhetjük a telérek hossza- 

ságát, mint a szóbanforgó munka 181. oldalán írtam. Ide iktatom ezeket a 

sorokat: cDie Bergleute nennen die einzelnen HEisenerzvorkommen Lager, 

obzwar man mit echten Güngen zu tun hat. Die Günge sind stellenweise 

20—30, ja sogar 35 m miüchtig und lassen sich oft auf einer Strecke von 

4—5, ja sogar 8—10 km sicher verfolgen.5 Ennyi az egész, amit én írok; és 

ezt az általános irányú bevezetést, amelyet minden szakmunkában olvasha- 

tunk, Lázág igazgató úr arra használja föl, hogy képzelt számításaival engem 

nevetségessé tegyen. De nézzük tovább a bírálatot. 

cA 194. oldalon a dobsinai Kugelbergen olyan hatalmasan meéretezi a 

vasérctelepet, hogy abban legalább 100 millió g ércnek kellene lenni, holott 

Dobsina város és Coburg herceg — a telep együttes birtokosai — 23 millió 

g-ra teszik összes ismert és remélt ércvagyonukat." Ezt a 100 millió g meny- 

nyiséget megint nem írtam sehol; mert amit erről írok, az szószerint a kö- 

vetkező: cDie Lünge des Eisenerzstockes am Gugelberg betrügt 1130 m, seine 

Breite scehwankt zwischen 75—300 m, seine Müchtigkeit betrügt durchschnitt- 

lich 30 m. Die nutzbare Eisenerzmenge des Gugelberges wurde von KAMILLO 

KAUFManx auf 4.900,000 T. geschátzt., 

Tehát a Kugelberg ércmennyiségét nem 100 millió g-ra, hanem csak 

49 millió g-ra becsülöm, illetőleg becsülte boldogult Kaurmanws bányakapitány. 
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A túlhajtott optimizmus fejezetét a következőkép végzi LÁZÁR 
igazgató úr: allyen körülmények között nem csodáljuk, ha a geológiai intézet 

340 millió g-ra becsüli a gömöri vasércvagyont, holott mi 165 millió g-nál 

többet ki nem mutathatunk.s 

Ez az első mondata LázáR ZoLrán úrnak, amit helyesen idéz munkám- 
ból. Gömör megyének összes vaséremennyiségét tényleg 340 millió méter- 

mázsára becsültem, és pedig a következő csoportokban : 

A) föltárt vaséremennyiség .. .. .. .. .. — 9.923,500 t 

B) reménybeli vaséremennyiség . 0. 12.360,000 a 

tehát ezidőszerint vasolvasztásra használható  22.283,500 t 
C) ezidőszerint vasolvasztásra nem használható 11.760,000 a 

Összesen ABRG — 2. . —— 34.043,500t 

azaz 340.435,000 métermázsa összes vasércmennyiség. 

Hogy ez nem valami optimisztikus becslés, ennek bizonyságául közlöm 

a következőket : 

ErsELE Guszráv: Gömör és Kishont törvényesen egyesült 

vármegyének Bányászati Monografiájában (Selmecbánya, 1907) 

az 514. oldalon a következőket írja: sA fennálló készletek becslése igen pro- 

blematikus, azért annak gyakorlati jelentőséget nem tulajdonítunk, annyit 

azonban jelezhetünk, hogy az eddigi feltárások a termelést a jelen keretek 

között legalább 100 esztendőre biztosítják. 

Minthogy pedig Gömör megyének 1907. évi vasérctermelése 3.786,790 ag 

volt, ha szószerint vesszük a Monografia becslését, úgy BISELE GuszrTáv úr 

szerint 378.679,000 métermázsára kell tennünk Gömör megye vasérckincsét. 

Ezzel szemben az én becslésem összegézése csak 222.835,000 g olyan vas- 

ércet ad, amelyet jelenleg is sikeresen lehet feldolgozni; de ha az ankeriteket 

s egyéb vasolvasztásra jelenleg nem alkalmas érceket is hozzávesszük, még 

úgy is alatta marad a 340.435,000 métermázsa BISELE Guszráv úr 378.679,000 

métermázsára tehető becslésének. Már pedig ErsELE Guszráv úr mint mini- 

mális mennyiséget mondja ki a föntebb említett száz évre szóló készletét. 

Hogy túlhajtott optimizmusomat jellemezzem, még egy példát ragadok 

ki a sok közül. LATTNÁK Gyura úra Vajdahunyadi magyar kir. vas- 

gyár és tartozékai című munkájában (Bányászati és Kohászati Lapok 

XXXIX. évfolyama 43-ik kötetének 16. oldalán) Gyalár vasérckészletéről a 

következő sorokat írja: cAz altáró tehát a hozzáfűzött reményeket teljes mér- 

tékben kielégítette és a jelenleg meglevő nagyolvasztók vaskőszükségletét további 

100—120 évre biztosítjas. 

Minthogy pedig a vajdahunyadi m. kir. vasgyár vaskőtermelése 1907-ben 

2.249,032 g volt, ha LATISÁK úrnak csak a minimális 100 évre szóló készletét 

vesszük is alapul, már így is 224.903,200 métermázsa vasérckészletet kell 

Gyaláron a jeles főmérnök úr szerint fölvennünk. Ezzel a több helyről reális- 

nak mondott becsléssel szemben az én becslésem (Iron Ore Res. of the Worid, 

pag. 290) a következő: A gyalári kincstári bányaterületen 
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ML) LOLGYANS HÁEVAL a aa ös A a 22 vszntaz hi 2058,500: tonna vasérc 
ELET OMÁNY BÓK az, VÉN ez SL NEE EA 3.000,000 a a 

A-B) Ezidőszerint vasolvasztásra használható . 5.058,500 tonna vasérc 

C) Ezidőszerint vasolvasztásra nem alkalmas. . 2.000,000 a a 

A3-B73-C összesen remélhető .. . — 7.058,500 tonna vasérc 

vagyis 70.585,000 métermázsa. Tehát Larrsáx úr 225 millió métermázsás becs- 

lésével szemben én csak 70 millió métermázsára becsültem Gyalár vasérckin- 

csét. Remélem, hogy ezt már LÁzÁR igazgató úr sem sokallja ! 

A felsorolt néhány példában rámutatva túlhajtott optimizmusomra, át- 

térek LázáR igazgató úr további ellenvetéseire. 

C) Gazdaságosan ki nem termelhető előfordulások is fel- 
vétettek — mondja LÁZÁR ZoLrÁN igazgató úr. Erről én igazán nem tehetek ! 

A stockholmi kongresszust előkészítő bizottság ugyanis 1908 március 

19-én kelt utasításában a következőket kívánta: cThe statement should, in 

the first place, include such occurences as under present conditions can be 

worked with an economic profit. Howewer, it is desirable that a special 

group should be added as a supplement, dealing with the occurences which, 

for instance, by reason of a low percentage of iron or a high percentage of 

titanic acid, cannot be exploited with the methods known to us at present, 

but which, in view of the continued advance in technigue, may be expected 

to be of importance for the iron industry of the future. 

Méltóztassék tehát a stockholmi geológiai kongresszust kérdőre vonni, 

hogy miért kívánta ezeknek a gazdaságosan föl nem használható érceknek a 

fölbecslését! Hogy azonban ebben a 334 millió métermázsára becsült készlet- 

ben sem voltam nagyon optimista, azt egy példával illusztrálom. 

A hevesmegyei Szarvaskő titánvastartalmú éretömegét 10 millió méter- 

mázsára becsültem, míg ugyanezt legújabban Pázrx Món dr., m. kir. főgeológus 

úr A Szarvaskői Wehrlittömzs című munkájában (a Földtani Köz- 

löny 1910 jul.-aug. füzetének 485. oldalán) 51.823,500 métermázsára becsüli. 

Amit Lázák igazgató úr a III-ik kategória érceinek elbírálásáról ír, azt 

teljesen osztom; hasonlókép belátom azt is, hogy a 2090-os ércek nem verse- 

nyezhetnek az 5090-os ércekkel. Beleegyezem abba is, hogy a III. kategória 

egészen törlendő: ámde a stockholmi geológiai kongresszus nem fogja ezt en- 

gedni. S méltóztassék figyelembe venni, hogy ez a munka nem hazánknak, 

hanem a világkongresszusnak készült. A kongresszus adván ki a munkát, 

nekem a kongresszus utasítását kellett követnem. Idehaza ugyanis eddigelé 

nem volt a m. kir. Földtani Intézetnek arra költsége, hogy a munkát kiadja, 

remélem azonban, hogy dr. Lóczy LaJsos igazgató úr a jövő év folyamán már 

módját fogja ejteni, hogy a terjedelmes munka magyarul is megjelenhessen. 

Előre is jelzem azonban, hogy az 1908 óta beérkezett adatok nyomán 

még magasabbra kell Magyarország vasérckészletét becsülnöm, mint a szóban- 

forgó munkában, mert az akkori becslés óta számos olyan bányaterületről 

szereztem. tudomást, amiket a stockholmi vázlatból teljesen kifelejtettem. 

Kelt Budapesten 1910 november hó 25-én. 
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A) A Magyarhoni Földtani Társulat szakülései. 

1. Jegyzőkönyv az 1910 november hó 2-án tartott szakülésről. 
Az ülés helyisége: a m. k. Földtani Intézet előadóterme ; kezdete d. u. 5 óra- 

kor. Elnök: SCHAFARZIK FERENC dr. műegyetemi ny. r. tanár, m. k. bányatanácsos, 

Jelen vannak: ANDREIcs JÁNOS, BALOGH MARGIT dr., BALLENEGGER RÓBERT, 

BAUER GYULA, BRucK JÓZSEF, DORNYAY BÉLA, EMSZT KÁLMÁN dr., ERŐDI KÁLMÁN dr., 

FISGER BÉLA, FRICKE HENRIK, HORUSITZKY HENRIK, ILOSvAY LAJOS dr., KocH ANTAL dr. , 

KocH NÁNDOR dr., KoRmos TIvaADAR dr., LAsz Samu dr., LÁSZLó GÁBOR dr., LOBMAYER 

JÁNOS FERENC, LŐRENTHEY IMRE dr., LŐW MÁRTON dr., MACHAN Orró, MAROS IMRE: 

MÉHEs GYULA dr., NEUBAUER KONSTANTIN dr., PáLrY MóR dr., REINL SÁNpokR, T. RorH 

KÁROLY dr., T. RorH LaJsos, ScHmIDT LaAJos, SCHRÉTER ZOLTÁN dr., SIEGMETH KÁROLY, 

SIGMOND ELEK, STEINHAUSZ GYULA, STRÖMPL GABOR, SZKŐKE IMRE dr., SZÉKÁNY BÉLA dr., 

TREITZ PÉTER, VARGHA GYÖRGY, VENDL ALADÁR, ZIMÁNYI KÁROLY dr. tagok, Lasz 

GYULA vendég ; SZONTHAGH TAMÁS dr. másodelnök, PaPP KÁRoLY dr. főtitkár, VOoGL 

VikroR másodtitkár és ASCHER ANTAL pénztárnok. Összesen 45-en. 

Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a szép számban egybegyűlt tagokat és a 

jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri GLoGONI ANDREIcs Jáwsos miniszteri tanácsos és 

BAUER GYULA bányamérnök urakat, a társulat rendes tagjait. Majd felhívja az első- 

titkárt titkári jelentésének megtételére. 

Erre PaPP KÁRoLY dr. elsőtitkár a következő jelentést terjeszti elő. 

aMélyen tisztelt Szakülés! Amidőn a június hó 1-én tartott szakülésünk után 

ismét összegyűltünk, méltóztassék megengedni, hogy titkári jelentésem keretében 

nehány szóval vázoljam a Magyarhoni Földtani Társulat nyári tevékenységét. 

Az elmúlt nyár geolúgiai eseményekben meglehetősen bővelkedett. Június hó 20-ika 

és 23-ika között volt Düsseldorfban az V-ik nemzetközi bányászati, kohá- 

szati, alkalmazott mechanikai és gyakorlati geológiai kon- 

gresszus, amelyen hazánkból 12-en vettek részt. Társulatunkat a düsseldorfi 

kongresszuson Lóczy LaJsos úr, választmányi tagunk képviselte, aki a kongresszus 

lefolyását a Földtani Közlöny 7—8-ik füzetében tagtársainkkal is megismertette. 

Ugyancsak Lóczy LaJos úr képviselte társulatunkat a stockholmi XI-ik n e m- 

zetközi geológiai kongresszuson is, amely augusztus hó végén nagy 

sikerrel s mintegy 20 magyar tag részvételével folyt le. A XI-ik nemzetközi geo- 

lógiai kongresszusnak, valamint az azzal kapcsolatos II. nemzetközi agrogeológiai 

értekezletnek eredményeit Lóozy LaJos és TREIrz PÉTER választmányi tagjaink fog- 

ják a Földtani Közlöny 9—10-ik füzetében közölni, amely szám mához két hétre 

már tagtársaink kezében lesz. s 

De nemcsak a külföldön, hanem hazánkban is meglehetős élénkség volt a 

mi szakunk körében. Így augusztus hó 21—25-ike között Miskolcon a Magyar 
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Orvosok és Természetvizsgálók tartották XXXV-ik vándorgyűlé- 
süket, s ezen a gyűlésen számos szakunkba vágó előadást hallottunk. Társulatunk- 

ból SCHAFARZIK FERENC elnök úr személyesen volt ott jelen, s úgy ő, mint a veze- 

tése alatt álló ásvány-földtani intézet több előadással szerepelt azon. Az ősz beáll- 

tával, szeptember hó 18-án és 19-én Bndapesten az Országos Magyar Bányá- 
szati és Kohászati Egyesület tartotta 43-ik közgyűlését, amelyen 

Lóczy LaJos választmányi tagunk nagyszabású előadást tartott a földtan és a bányá- 

szat kölcsönös hatásáról. Társulatunk üdvözletét a magyar bányászok egyesületének 

SCHAFARZIK FERExC elnök úr személyesen tolmácsolta. 

Szeptember hó 25—26-án a Magyar Földrajzi Társaság tartotta 

Székesfehérváron IV-ik vándorgyűlését, amelyen társulatunknak 

számos tagja vett részt. Szakunkba vágó előadásokat PRIsz GYULA és RÉTHLY ANTAL 
tagtársaink tartottak a vándorgyűlésen. 

. Társulatunk Barlangkutató Bizottsága SIEGMETH KÁROLY elnök és KapIró 

OTTOKÁR dr. előadó vezetése alatt a Nemzeti Múzeum támogatásával az Aggteleki 
Barlang Csontház nevű mellékágában sikeres ásatásokat végzett. 

El nem hallgathatom az elmúlt nyár geológiai eseményei közül azt a kitün- 

tetést sem, amely SCHAFARZIK FERENC elnök urat érte azáltal, hogy a császári és 

királyi közös pénzügyminiszter úr őt a bosznia-hercegovinai bányászati szaktanács 

tagjává kinevezte. Ez a kitüntetés annál figyelemreméltóbb, minthogy elnökünk az 

egyetlen magyar ember ebben a szaktanácsban. 

Ezekben vázolva az elmúlt nyár geológiai eseményeit, csupán azt említem 

még föl, hogy a szellemi kapcsolatot igen tisztelt tagtársainkkal a Földtani Közlöny 

útján iparkodtunk fönntartani. Közlönyünk nemcsak a tudományos mineralógia, 

geológia és agrogeológia, hanem a gyakorlati földtan köréből is hozott eredeti 

munkákat és az erdélyrészi mélyfúrások legelső közlésével fontos szerepet töltött 

be a közgazdaság mezején is. A sármási fúrások kiegészítése gyanánt — minthogy 

most már nem köt bennünket az áilami titok — Közlönyünk legközelebbi számában 

a kálisókutatások jelenlegi állását fogjuk ismertetni, amely közlemény előrelátható- 

lag nemcsak Magyarországon, hanem hazánk határain túl is élénk vitákat fog kel- 

teni a szakkörökben. 

Áttérve a szokásos bejelentésekre, tisztelettel jelentem, hogy az 1910 június 

hó 1-én tartott választmányi ülés SzorraGH Tamás dr. másodelnök úr ajánlatára 

örökítő taggá választotta KALAMAZNIK NÁNDOR vízműépítési és mélyfúróvállalkozó 

urat, budapesti lakost. 

Továbbá rendes tagokul választotta a következő urakat, illetőleg testületeket: 

. M. k. Bányakapitányság, Igló, ajánlja a titkárság. 

M. k. Bánya- és Kohóhivatal, Oláhláposbánya, ajánlja a titkárság. 

Dr. MapaRassY-BEck GyuLa báró vezérigazgató, ajánlja a titkárság. 

ERTL LaJos bányamérnök, Pécsvárad, ajánlja ROZLOZSNIK PÁL r. tag. 

FARKASFALVI KORNÉL áll. főreáliskolai tanár, Temesvár, aj. KoRMos TIVADAR r.t. 

. KRgausz BÉLA dr. ügyvéd, Budapest, ajánlja BRuck Józser r. tag. 

b9 mé 

ag geg . LENGYEL GéÉza dr. asszisztens, Budapest, ajánlja VaApász ELEMÉR r. tag. 

. MigLós ÖDÖN gimnáziumi tanuló, Székesfehérvár, ajánlja a titkárság. cp 

9. PazáR ISTVÁN a közművek igazgatója, Miskolc, ajánlja a titkárság. 

10. RAINER FERDINÁND architektus, Wien, ajánlja SERÉNY GYULA FERDINAND r. tag. 

11. STRASSER ViLMmos bányavállalkozó, Budapest, ajánlja a titkárság. 

12. WIEGNER Guszráv bányaigazgató, Budapest, ajánlja a titkárság. 
Ezekben voltam bátor titkári jelentésemet előterjeszteni.v 

Elnök ezután felkéri MARos IMRE r. tagot bejelentett előadásának megtartására. 
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Magos ImRe: Két hét a Spitzbergákon címmel igen élvezetes és 

tanulságos szabad előadást tartott. Elmondta, hogy a XI. nemzetközi geológiai kon- 
gresszusról Stockholmból 1910 júl. 25-én délután indultak az északi utazásra. Külön- 

vonatuk az ú. n. lappföldi vonalon vitt végig. Útközben, 26-án, megnézték a ragundai 

feltárást, ahol vezetőjük DE GEER professzor neje közreműködésével tavaly meg- 

állapította, hogy az általános jégtakaró visszavonulása óta körülbelül 7000 év telt 

el. Erre MARos IMRE tagtársunk a következőkép folytatta vetített képekkel élénkí- 

tett előadását: 
sA lappföldi vasut a kirunai vasbányákat és a Tornetrüsk tavat érintve, 

Narviknál éri el az Ofoten fjordot. Itt hajóra szálltunk és köd miatt egy napot 

vesztve, Tromső érintésével 30-án este kiérkeztünk a nyilt tengerre. Nyugtalan 

vizeken 31-én éjfél tájban elhaladtunk a Medvesziget mellett. A Nap már második 

napja nem sülyedt a látóhatár alá. Augusztus 1-én úszó jég közé kerültünk. Spitz- 
bergentől délre ebben az évszakban ötven esztendeje nem volt tenger-jég. Augusztus 

2-án beérkeztünk az Isfjordba, ahol 9-ikéig időztünk, sorra járva annak öbleit. 

A szigetcsoport geológiája igen érdekes. A formációk sorozata itt teljesebb, mint bár- 

mely más sarki tájon. Archai-, szilur-, devon-, karbon-, perm-, triasz-, jura-, neokom-, 

diabáz-, harmad- és negyedkori képződmények építik fel. Az archai formációt gránitok, 

gneiszok és csillámpallák alkotják, kristálymészkő-zárványokkal. Korára petrografiai 

minősége alapján következtethetünk, viszonya a szilurhoz közvetlenül nem észlelhető 

sehol. Norvégiában hasonló kőzetek találhatók "a szilur fölött s ezeket újabban a 

norvég geológusok nem áttolódásoknak, hanem eredeti helyükön állóknak tekintik, 

E felfogás alapján a spitzbergeni gneiszok esetleg szintén másképpen értelmezhetők. 

Az archai csoport összegyűrt, meredek, sokszor függőleges rétegei mindenütt észak- 

déli csapásúak s két hosszúra nyúlt, mindenfelől egyenes vonalú vetődésekkel hatá- 

rolt sasbércet alkotnak a szigetcsoport északnyugati részén. Északkeleten két hasonló 

horszt van. E sasbércek között és körül árkokban helyezkednek el a fiatalabb képződ- 

mények, amelyek közül a szilur még egész tömegében gyűrődött, majdnem mindenütt 

meredek rétegekben áll, s a nyugati partvonal legfestőibb sziklás hegyeit alkotja. 

Az egész szigetcsoport orografiai képét ezek a mindenütt É—D, illetve ÉÉNy—DDK-i 

irányú vetődési vonalak és az azok mentén helyenkint több mint 1500 m-rel fel- 

emelt sasbércek szabják meg. A devontól kezdve csak lokális gyűrődések vannak, 

fiatalabb vetődési vonalak mentén, amelyek részben párhuzamosak az előbbiekkel: 

részben nagyjából merőlegesek azokra. Legtöbb helyütt a szilurnál fiatalabb képződ- 

mények a vízszintestől alig eltérő rétegállással táblás hegyeket alkotnak. Spitz- 

bergen legjellemzőbb tájképeinek karakterét ezek a táblás hegyek adják meg, min- 

denütt egyformán ismétlődő nagy kőfolyásaikkal és kiálló keményebb rétegeikkel. 

A szilur dolomitból, agyagpalákból és kvarcitokból, a többi formáció főleg 

homokkövekből, mészkövekből, alárendelten márgákból áll. Szép kövületek vannak 

a karbonban (Productus, Spirifer), a triaszban, jurában (ammonitek, aucellák) s a 

harmadkori rétegekben, ahol sok a szép növénylenyomat. A karbonban hatalmas, 

helyenkint 100 m-es gipsztelepek vannak. 

A harmadkori lerakódásokat nagyterjedelmű diabázfeltörések előzték meg. 

A kőzet nagy telepeket és intrúziókat alkot, amelyek denudácio után gyakran takarók- 

nak látszanak. A diabáz helyenkint oszlopos. 
Távolságok és méretek megitélésében csodálatosakat téved az ember, mert 

ismert nagyságú tárgyak: épületek vagy fák nem támogatják a becslést. Egyetlen 

anemű növény van, a sarki fűz, amely azonban csak néhány cm-nyire nő meg, van 

azonban sok szép virág, fű és moha. A hőmérő ebben az évszakban nem igen 

sűlyed fagypont alá, de sokszor 109 0-nál is többet mutat. A talaj azonban nagyobb 
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mélységben állandóan fagyott. Spitzbergen jelenleg eljegesedott sivatag. Évi csa- 

padéka alig 150 mm. 

Impozánsak a glecserek, amelyeknek a fjordokba nyúló végei sokszor 30 m-nél 

magasabbak. Különösen érdekes a Sefström-glecser, mely utolsó előrenyomulása alkal- 
mával sok recens csigát, kagylót tartalmazó anyagot túrt fel a fjord fenekéről a 

kicsi Coraszigetre. Újabban visszavonult s egy darabja ott maradt a szigeten. Érde- 

kes továbbá a Wahlenberg-glecser, amely két év alatt 1 km-t nyomult előre, észak 

felé összeolvadva a Svea-glecserrel. Mindezekről a geografiai témákról CHOLNOKY 

JENŐ kolozsvári egyetemi tanár úr igen tanulságos eszmecserét folytatott a külföldi 

geografusokkal és geológusokkal, könnyed érvelésével általános bámulatot keltve. 

Emberi letelepedés két helyen van. Az egyik az Advent bay-ban, amelynek 

miocén szenét amerikaiak bányásszák télen-nyáron. A bányában a szén hőmérsék- 

lete —49 C. Télen cseppfolyós vizet csak olvasztás útján kapnak. A másik telep a 

Green bay-ban van. Itt cethalászok állomásoznak. Ide vontatják az elejtett állatokat 

s itt olvasztják ki zsírjukat. A húsból és csontokból műtrágya készül. A hullák körül 
viharmadarak ezrei lakmároznak. 

Augusztus 9-én hagytuk el Spitzbergent. Amíg jég között jártunk, nyugodt 

volt a tenger, később erősen háborgott. 

A Nordkap irányában hajóztunk s 12-én jutottunk a norvég fjordok közé. Be- 

néztünk a Lingenfjordba, azután a parti sjer-ek között lehajóztunk Trondhjembe. 

Innen vasuton mentünk Stockholmba, ahová augusztus hó 16-án érkeztünk meg. 

Elnök a hallott fejtegetésekhez néhány megjegyzést fűz. Igen érdekes volt a 

tektonikai részben hallani a Spitzbergák vízszintes településű rétegeit. Talán össze- 

függ ez a terület Skandináviával, amelynek rétegei ugyancsak meglehetősen szin- 

tesek. Nagy élvezettel hallotta a gleccsertakaró visszavonulásából következtetett 

időszámítást, annál inkább, minthogy a Jang-ce-kiang lerakódásaiból is körülbelül 

hasonló eredményekhez jutottak a geológusok. 

Nevezetesen, amiként Lóczy Lasos: Gróf Széchenyi Béla kelet- 

ázsiai útjának geológiai megfigyeléseiben leírja (I. k. 333. oldal), 

GuppY szerint Hankou 13 méter magasságú partfalának lerakódására, a vékony 

vízszintes rétegekből számítva, körülbelül 8100 évre volt szükség. 

Elnök az előadónak köszönetet mondva előadásáért, felkéri LÁSZLó GÁBOR dr. 

r. tagot A svédországi tőzegkutatásokról hirdetett előadásának meg- 

tartására. 

Az elnök felhívásárd LÁszLó GÁBOR dr. rendes tag a következőket adja elő : 

aA tőzegkutatás Svédországban igen régi keletű. Svédországban ugyanis igen 

sok tőzeges terület van. Mert úgy a geológiai, mint az éghajlati viszonyok annyira 

kedveztek itt a tőzeglápok keletkezésének, hogy ezeknek területe az egész ország 

kiterjedésének legalább 2!2, de gyakran 1590-át is eléri. Mi sem természetesebb 

tehát, hogy Svédországban már régi időktől kezdve úgy gyakorlati, mint elmé- 

leti nézőpontból sokan tanulmányozták a tőzegtelepeket, amely tanulmányok nagy- 

értékű eredményeit a II-ik nemzetközi agrogeológiai értekezleten be is mutatták. 

Történt pedig ez egyrészt egy hatnapos tanulmányúton, amelyet R. SERNANDER, 

az upsalai egyetem nagyhírű botanikus tanára és N. von Posr, a svédországi 

földtani intézet geológusa vezettek, alkalmat adva a résztvevőknek, hogy a tőzeg- 

képződés elméleti kérdéseit a helyszínén szerzett tapasztalatok uyomán meg- 

vitassák. De nem kevésbbé tanulságos volt az említett kiállítás, amelyen a gyakor- 

lati lápkutatásnak több évtizedre visszavezethető fejlődése térképeken, rajzokon és 

fényképeken, nemkülönben természetes szelvényeken volt követhető. Az előbbi kuta- 
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tási irány az upsalai egyetemnek érdeme, az utóbb említett gyakorlati irányt pedig 

a Jönköpingben székelő lápkutatótársaság (Svenska mosskultur töreningen) képviseli. 

Mindkettőnek jogosultsága oly nagy elismerésben részesül az állam és magánosok 
részéről, amilyent ily fontos kutatási ág méltán kiérdemel.s 

Elnök LászLró GÁBOR dr. előadónak köszönetet mond sok tekintetben új 

eszméket gerjesztő előadásáért, amelyeknek fontossága úgy a tudományos, mint a 

gyakorlati életben tagadhatatlan. Majd több tárgy hiányában esti 7 órakor az ülést 

berekeszti. 

2. Jegyzőkönyv az 1910. évi november hó 16-án tartott szakülés- 
ről. Az ülés a m. k. Földtani Intézet előadótermében délután öt órakor kezdődik. 

Elnök: SCHAFARZIK FERKNC dr. Megjelentek: ANDREIcs JÁNOS, BALOGH 

MARGIT dr., BRuck JózsEr; ERDŐS JaJos, ERŐDI KÁLMÁN dr., HILLEBRAND JENŐ dr., 

ILLÉS VILMOS, KADIG OTTOKÁR dr., KocH ANTAL dr., KocH NÁNDOR dr., KORMOS 

TrvapaRg dr., LÁSZLó GÁBOR dr., LIFFA AURÉL dr., Loczka JózsEF, Lóczy LaJsos dr., 

LŐRKNTHEY IMRE dr., Lőw MÁRTON dr., MACHAN Orró, MARos IMRE, MauRirz BÉLA dr., 

MÉHES GYULA dr., NEUBAUER KONSTANTIN dr., PALKOovICS JÓZSEF, PÁLFY MóR dr., 

Pászrog LaJos, T. RorH KÁRoLYy dr., T. RorH LaJos, ifjú SCHMIDT LAJOS, SCHOLTZ PÁL 

KORNÉL, SIEGMETH KÁROLY, STEINHAUSZ GYULA, STRÖMPL GÁBOR dr., SCHRÉTER ZOLTÁN dr., 

TrREITZ PÉTER, VENDL ALADÁR, VIGH GYULA, ZIMÁNYI KÁROLY dr., ZSIGMONDY ÁRPÁD 

tagok, továbbá HaLavÁTS GYULA m. k. főbányatanácsos és főgeológus, mint vendég, 

s végül SZoNraGH TAMÁS dr. másodelnök, ParP KÁROLY dr. főtitkár és VOGL VIKTOR dr. 

másodtitkár. Összesen 42-en. 

Elnök az ülést megnyitván, ajegyzőkönyv hitelesítésére felkéri TRErrz PÉTER 

választmányi és KoRMos TIvaADAR dr. rendes tagot. 

Majd felhívja az elsőtitkárt jelentésének előterjesztésére. PAPP KÁROLY dr. első- 

titkár erre felolvassa a november hó 2-iki választmányi ülésen megválasztott 

22 rendes és 1 örökítő tag névsorát. 

Az elnöklést SzorxraGm Tamás dr. másodelnök átvevén, felkéri SCHAFARZIK 

FERENC dr. elnök urat Ásványtani közlemények címen hirdetett előadá- 

sának megtartására. 

SCHAFARZIK FERENC dr. néhány ásványt mutat be újabb magyar lelőhelyek- 

ről. Ismerteti a kvarcnak újabb előfordulását a nógrádmegyei Rózsaszállásról, majd 

bemutatja a Somosújfalu mellett a Sátorosi kőbányából, annak gránátos andezitjé- 

ből újabban előkerült zeolitokat. 

Elnöklő másodelnök inegköszöni SCHAFARZIK FERENC dr. tanárnak előadását 

s szíves buzgalmát, hogy olyan sűrűn szerencsélteti a társulatot előadásával. 

SCHAFARZIK FERENC dr. ezután ismét elfoglalja az elnöki széket és felkéri 

KocH NÁNDOR r. tagot előadásának megtartására. 

KocH NÁNDOR dr., reáliskolai tanár, társulatunk rendes tagja erre Adatok 

Budapest fő- és székvárosa altalajának ismeretéhez címen a 

Belváros és a Lipótváros területén tett megfigyeléseit ismertette. Mindenekelőtt föl- 

hivta a figyelmet arra, hogy az altalaj vizsgálata nemcsak tudományos, de prak- 

tikus, főleg" építészeti szempontból is fontos, mert az építőmunkálatok vezetői egy 

jó altalajtérképből előre tájékozva lennének az altalaj mibenléte felől és számíthat- 

nának az esetleges nehézségekre. Majd az építkezések alkalmával végzett megfigye- 

lései alapján leírta az Irányi-utca és az Árpád-utca közé eső terület altalajviszonyait. 

Itt 31/, m vastag homokréteg alatt szintesen települő, a Duna folyásával wmeg- 

egyező csapású kavicsréteg van, amely petrografiai minőségéből következtetve, 

Dunakavics. A kavicsréteg egy Dunaterrasznak felel meg, amelynek magassága a 
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mai meder fölött körülbelül 9 méterre tehető. A homokréteget az említett terület- 
nek egyetlen pontján, a volt Haris-bazár helyén nem találta meg. Itt a homok 

alatt agyagos, márgás homok fekszik tele növénynyomokkal, amiből az előadó arra 
következtet, hogy ez az anyag a Haris-bazár helyét egykor elfoglaló ártérségből 

ülepedett le. 
KocH NÁNDOR dr. előadásához szót kér Lóczy Lagos választmányi tag. Telje- 

sen megegyezik az előadóval abban, hogy nagyjelentőségű a főváros altalajának az 

ismerete. Felszólaló már régebben összeköttetésbe lépett a mérnöki hivatallal, azon- 

ban háromszoros sürgetése mellett sem sikerült még kivinni azt, hogy az építke- 

zésekhez, csatornázásokhoz geológust hívjanak. Most újból meg fogja sürgetni ebben 

az ügyben BÁáRczY polgármester urat. Nem szükséges ezekhez a viszgálatokhoz 

országos geológus, ő maga sem szeretné, ha az állami földtani intézet geológusait 

ilyen apró-cseprő ügyekkel zavarnák országos fontosságú dolgaikban, de itt vannak 

a fővárosi középiskolák jeles tanárai, ezek illő tiszteletdíj fejében szívesen elvégez- 

nék ezeket a kisebb jelentőségű, de végeredményükben mégis fontos munkákat. 

KocH NÁNDOR dr. előadásához hozzászólott SZOoNTAGH TAMÁS dr. másodelnök is, 

aki sokkal fontosabbnak tartja az alapozás alatt levő rétegek pontos ismeretét, mint 

pusztán azt a felső réteget, amelybe a fundamentumokat szokták beépíteni. Szintén 

pártolja Lóczv LaJsos földtani intézeti igazgató eszméjét. SCHAFARZIK FERENC dr. elnök 

is melegen óhajtja, hogy végre dülőre jusson a főváros altalajának geológiai vizs- 

gálata. Hozzászólott az előadáshoz ERDŐS LaJos tanár is, aki nem hiszi, hogy az 

említett feltört víz Dunavíz lett volna. 
Elnök a vitát berekesztvén, felkéri VENDL ALADÁR dr. rendes tagot bejelentett 

előadásának megtartására. 

VENDL ALADÁR dr.: Az alsó mediterránrétegek kibukkanása 

a főváros VII. kerületében, a Telep-utcában című előterjesztésében 

bemutatja a Telep-utca nagy csatornájának ásása alkalmával napfényre került 

osztriga héjakat, amelyek alapján az alsó mediterránrétegek jelenléte konsta- 

tálható. 

Ugyancsak VENDL ALADÁR dr.: Két magyar ásvány kémiai elem- 

zése címen bemutatja a Csódihegy dezminjének, s a Somosujfalu mellett levő 

Sátoros nevű kőbánya gránátos amfibol-andezitjében előforduló chabasitnak kémiai 

elemzését. 

VENDL ALADÁR előadásához hozzászólott SCHAFARZIK FERENC elnök, aki konsta- 

tálta, hogy Rákoson az alsómediterrán és Rákospalotán a felsőmediterrán emelet 

fölfedezése nagyon jól beleillik a terület általános felépítésébe és profiljába. 

Az előadáshoz szót kért LŐRENTHEY IMRE választmányi tag is, aki nyári ki- 

rándulásai alkalmával azt észlelte, hogy a rétegek ott DNy felé dőlnek, tehát kelet 

felé van a mediterránrétegek fekvője: homokos, foraminiferákban dús kék agyag 

képében. 
Elnök az előadónak megköszönve mindkét előadását, felkéri SCHRÉTER ZOLTÁN dr. 

rendes tagot a Pestszentlőrincen talált pliocén ősemlős mara d- 

ványokról szóló előadásának megkezdésére. 

Dr. SCHRÉTER ZOLTÁN a következőket mondotta a Budapest környékén lévő 

téglagyárakból kikerült ősemlős maradványokról. sAz egyik lelet egy óriási masto- 

donnak, a mai elefánt pliocénkori ősének a csontjaiból, fogaiból és agyaraiból áll, 

amelyekre agyagásás közben bukkantak a munkások. A leletről a téglagyár tulaj- 

donosa, HENncz ANDOR értesítette a Földtani Intézet igazgatóságát, mire az előadó 

SZEDLYÁR intézeti preparátorral kiment a helyszínére, ahol éppen a pompás agya- 



640 TÁRSULATI ÜGYEK. 

rak kerültek napfényre. Legott hozzáfogtak a kiásáshoz és elcsomagoláshoz, amit 
a szakadó esőben nagy fáradsággal sikerült is estig befejezni. Felemlítendő az a 

sajnos körülmény, hogy a lelet kiásását lehetetlen lett volna a következő napra 

halasztani, mert a nép kiváncsiságból tönkre tette volna a maradványokat. A Föld- 

tani Intézetbe szállított lelet preparálása ez év pünkösdjétől máig tartott, sőt egyes 
darabok preparálása még ezután is igénybe fog venni egynéhány hónapot. Az elő- 

adó felemlíti, hogy a pliocénnek úgynevezett pannoniai (pontusi) emeletében a mai 

Nagyalföld területén kisebb félsósvízű tavak és édesvízű mocsarak sűrűn váltakoz- 

tak szubtrópikus növényzettel, sűrűn benőtt szárazulatokkal, szigetekkel. Az éghajlat 

a mainál jóval enyhébb volt s afrikai típusú állatok honosodtak meg nálunk. Ilyen 
állat volt a mastodon is, amely szubtropikus erdeinkben és sűrű nádféle növényzet- 

tel benőtt melegvízű mocsarainkban csapatostól élt, ép úgy, mint a mai elefántok 

Afrikában és Indiában. Ilyen mocsárvízből leülepedett agyagrétegből került ki a 

bemutatott masztodonlelet is. A Pestszentlőrincen talált példány igen fejlett, nagy 

állat volt, amely itt vén korában a pliocénidőbeli mocsárban pusztult el. Legfel- 

tünőbb az óriási, körülbelül 2 m hosszú felső állkapocsbeli és az 1"55 m-nyi 

hosszúságú nlsó állkapocsbeli két agyarpára. Nemkülönben bámulatraméltók az 

óriási zápfogak, lapockacsontok, csigolyák stb. A m. kir. Földtani Intézet gyűj- 

teménye ehhez az európaszerte párját ritkító lelethez a Souheitl-féle téglagyár tulaj- 

donosának, HEwxcz AwpoRnak nagylelkű adománya révén jutott. A másik érdekes 

lelet egy hiénának az alsó állkapcsa. Ez az állat, a Hyaena Perrieri, amely a mai 

foltos hiénával közeli rokonságban van, körülbelül kortársa volt az előbb említett 

masztodonnak, amennyiben a szintén pliocénemeletbe tartozó agyagrétegekből került 

ki. A Földtani Intézet birtokába ez az utóbbi lelet a Magy. Ált. Hitelbank pest- 

szentlőrinci téglagyári vezetőségének szívességéből került. Ez a hiéna-lelet szintén 
ráutal Alföldünk régebbi, pliocénkorbeli melegebb éghajlatára és afrikai jellegű állat- 

világára. A bemutatott leleteket nemsokára felállítják a m. kir. Földtani Intézet 

múzeumában, ahol azokat a nagyközönség is megtekintheti.s 

SzosraGH Tamás dr. másodelnök a im. kir. Földtani Intézet nevében is meg- 

köszöni SCHRÉTER ZOLTÁN tagtársnak az előadását, valamint a kiásatás körül tanusí- 
tott buzgólkodását. Egyben kiemeli HExcz ANpoR úrnak, a pusztaszentlőrinci lelkes 

téglagyárosnak figyeimes készségét, amellyel a becses leletet a m. k. Földtani Inté- 

zetnek felajánlani kegyes volt. A tudománykedvelő téglagyáros megigérte, hogy a 

jövőben is gondolni fog a m. k. Földtani Intézet múzeumára. 

SCHAFARZIK FERENC dr. elnök üdvözli a lelkes előadót a becses lelet feltalá- 

lása és feldolgozása alkalmából és minthogy a tárgysorozat ezzel kimerült, a szak- 

ülést estéli fél nyolc órakor be is rekeszti. 

B) A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányi ülései. g 

1. Jegyzőkönyv az 1910 november hó 2-án tartott választmányi 
ülésről. Az ülés helyisége a m. k. Földtani Intézet előadóterme; kezdete estéli 

fél nyolc órakor. 

Elnök: SCHAFARZIK FERENC dr. Jelen vannak: HORUSITZKY HENRIK, ILOSVAY 

LAaJos dr., KocH ANTAL dr., LŐRENTHEY IMRE dr., PÁLFY MóR dr., T. RorH Lagos, 

TRxrrz PÉTER tagok. SzorxTaGH Tamás dr. másodelnök, PAPP KÁROLY dr. főtitkár, 

VoGL VIKTOR dr. másodtitkár, ASCHER ANTAL pénztáros. b 
Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri LŐRENTHEY 

IMRE dr. és PánrY MóR dr. vál. tagokat. 
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Elnök felhívja az elsőtitkárt titkári jelentésének beterjesztésére. Erre PAPP 

KÁROLY dr. elsőtitkár a következőket jelenti : 3 

algen tisztelt Választmányi ülés! Van szerencsém jelenteni, hogy az 1910 

június hó 1-én tartott választmányi ülés óta új tagokul jelentkeztek : 

A) Rendes tagokul : 

1. Gróf Csáky LÁSzLó Prakfalvi Vas- és Acélgyár Részvénytársa- 
ság Budapest, ajánlja a titkárság. 

2. Magyar Bánya- és Iparvállalati Központi Iroda, Budapest, 

ajánlja a titkárság. 

3. Magyar királyi Kőszénbányahivatal, Petrozsény, ajánlja : GLOGONI 

AwNDREICS JÁnos r. tag. 

4. Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársulat Bányaigaz- 
gatósága Petrozsény (1895 óta előfizető), ajánlja a titkárság. 

5. Magyar királyi Bánya- és Kohóhivatal, Kapnikbánya (1890 óta 

előfizető), ajánlja a titkárság. 

6. Államifelsőbb leányiskola, Lőcse (1904 óta előfizető), aj. a titkárság. 

7. FRICKE HENRIK bányatulajdonos, Budapest, ajánlja: SCHAFARZIK FERENC elnök. 

8. HOFFMANN JózsEr Lipór, a Salgótarjáni Kőöőszénbánya Részvénytársulat főtiszt- 

viselője, Budapest, ajánlja a titkárság. 

9. JuGovics Lasos tanárjelölt Budapest, ajánlja: MauRirz BÉLA vál. tag. 

10. Kánya ViLmos bányabirtokos, Csallóközaranyos, ajánlja a titkárság. 

11. KULTSÁR KáLmáN tanárjelölt, Budapest, ajánlja: LŐRENTHEY IMRE dr. vál. tag. 

12. KovácH ANTAL tanárjelölt, Budapest, ajánlja: MauRirz BÉLA vál. tag. 

13. Kovács-SEBESTYÉN ALADÁR mérnök, Pöstyén, ajánlja: KoRmos TivADAR dr. r. tag. 

14. LÖFFLER DÉNEs gipszgyárigazgató, Körösbánya, ajánlja a titkárság. 

15. MErsEns Samu udvari tanácsos, bányavállalkozó, Budapest, ajánlja: BRUcK 

JózsEF r. tag. 

16. ORosz ENDRE állami népiskolai tanító, Apahida, ajánlja: Kapió OTTOKÁR dr., 

mint a Barlangkutató Bizottság előadója. 

17. Pécny PÉTER földbirtokos és főszolgabiró, Avasfelsőfalu, ajánlja a titkárság. 

18. REINER IGvÁc bányavállalkozó, Temesvár, ajánlja a titkárság. : 

19. SICHER és LEDERSCHNEIDER cég Prága, ajánlja: VoGL VIKToR dr. II. titkár. 

20. Vágó Rezső, a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. főtisztviselője, Budapest, ajánlja : 

HOFFMANN JózsEF LIPÓT r. tag. 

1. VíGH GyuLAa tanárjelölt, Budapest, ajánlja: MauRIrz BÉLA dr. választmányi tag. 

2. WACHNER HENRIK középiskolai tanár, Segesvár, ajánlja: Lóczy Lasos dr. v. tag. 

B) Örökítő tagul jelentkezett: 

23. VOGL VIKTOR dr. r. tag, társulati másodtitkár, ajánlja az elsőtitkár. 

Kérem a nevezett jelentkezőknek rendes, illetőleg örökítő tagokká való meg- 

választatását.s 

A választmány a föntsoroltakat egyhangúlag a társulat tagjaivá választja. 

sKilépését bejelentette — folytatja a titkári jelentés — Moczsz GuszrÁv állami 

főreáliskolai tanár Budapesten, 1897 óta rendes tagunk. 

Szomorúan jelentem továbbá, hogy KAUFFMANN KAMILL nyug. m. k. bánya- 

kapitány, társulatunknak 1866 óta rendes tagja, s 1890 óta örökítője, f. évi október 

Földtani Közlöny. XL. köt. 1910. 42 
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hó 22-én 79 éves korában elhunyt Budapesten. Ugyancsak elhunyt VÁRosY GYULA 

kalocsai érsek f. évi október hó 28-án 64 éves korában. A nemes főpap társulatunk- 
nak 1909 óta örökítő tagja volt. 

Ezen szomorú eseményekkel kapcsolatban említem föl egyúttal, EE párt- 

fogónkat: GALANTHAI herceg ESTERHÁZY MikLós urat súlyos csapás érte a nyár 

folyamán nejének elvesztésével. A szomorú eset alkalmából SCHAFARZIK elnök úr 
volt szíves részvéttáviratot intézni pártfogónkhoz, aki hálásan köszönte meg a jól- 

eső részvétet. 
Bár nem tartozott tagjaink közé, de föl kell említenem FORSTER KÁLMÁN 

földmívelésügyi miniszteri tanácsos úr elhunytát is, akiben társulatunk egyik jó- 

akaróját veszítettük el. 

Az 1910 június hó 1-i választmányi ülés óta beérkezett fontosabb ügyiratok 
a következők : 

1. Mindenekelőtt jelentem, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 

1910 szeptember hó 29-én kelt 55524. számú és 3000 korona államsegély kiutalvá- 

nyozását tartalmazó leiratában a következőket írja : 
alrről az Elnökséget a folyó évi május hó 20-án kelt beadványára hivat- 

kozva oly hozzáadással értesítem, hogy a társulatnak az államsegély felemelésére 

vonatkozó kérelmét a súlyos pénzügyi viszonyok miatt ez alkalommal teljesíthető- 

nek nem találtam. 

Ebből azt a biztató tényt olvashatjuk ki, hogy legalább is a szokásos 3000 K 

államsegélyt a jövő év folyamán is meg fogjuk kapni. 

2. Minthogy a költségvetés kinyomtatva még nincs, a Földmívelésügyi Minisz- 

ter úrtól kért 4000 korona, illetőleg a Barlangkutató-Bizottság számára külön kért 

1000 korona segély sorsáról biztosat nem mondhatok. Annyit jelenthetek, hogy a 

m. kir. Földtani Intézet igazgatósága kérelmünket a legmelegebben ajánlotta a Föld- 

mivelésügyi Miniszter úrnak, s a tavasz folyamán 1 FORSTER KÁLMÁN miniszteri 
tanácsos úr szintén pártolta kérésünket. 

3. ILosvav Lasos úr, vál. tag jún. 11-én megköszöni az Elnökség üdvözletét 

országgyűlési képviselővé történt választása alkalmából. 

4. A budapesti grafikai iparosok főnökegyesülete a nyomtatványok árainak 

10 százalékos emeléséről értesít., Mindezek a dolgok (1—4. alatt felupzolga) tudo- 

másul szolgálnak. 

5: aA Kilián-cég főnöke, NosÉpa TIvApAR úr személyesen fölkeresett az 1896-ban 

kiadott Magyarország geológiai térképének az ügyében. Kérdést intéztem a Posner- 

céghez, ahonnét azt a választ kaptam, hogy a köveket 1908 tavaszán lecsiszolták. 

A Kogutovicz-féle Földrajzi intézet hozzávetőleges költségvetése szerint 

1 : 900000 mértékű geológiai térkép kiadása 1000 példányban körülbelül 2600 ko- 

ronába kerülne.v SCHAFARZIK elnök és LÖRENTHEY IMRE vál. tag örömmel hozzá- 

járulnak a térkép kiadásához, ha a Földtani Intézet eddig nem készült el az új 

térképpel. Erre SZoNTAGH TAMÁS dr. másodelnök, mint az intézet igazgatója, meg- 

jegyzi, hogy a m. k. Földtani Intézet a térkép kiadásának a jogát fenntartja, s leg- 

közelebb már munkába is veszi. E szerint fölösleges a társulatnak ezzel törődni. 

6. SSEMSEY ANDOR dr. úr, társulatunk tiszteleti tagja, f. évi október hó 28-án 

a Földtani Közlöny szept.-októberi füzete táblamellékletének (ZiMÁNYI-Piritkristályok) 
költségeire 150 K-t engedélyezett, amivel Őméltóságának ez évbeli adománya 

1690 K-ra rúg. 

A választmány — ILosvay LAJos dr. vál. tag indítványára — SEMSEY ÁANDOR 

úr őméltóságának köszönetet mond a lelkes adományokért, amikkel társulatunkat a 

nehéz időkben támogatni szíves volt. 
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7. Elsőtitkár jelenti, hogy boldogult GÜLL ViLmos másodtitkár síremlékére 

350 korona van jegyezve, amiből a valóságban 310 K folyt be a titkár kezébe: 

A kegyes adakozók nevét a Közlöny legközelebbi borítékon közölni fogja, amely 
közlés egyúttal nyilvános nyugtató gyanánt szolgál. 

Elsőtitkár felkéri a Választmányt, hogy döntsön a síremlék elkészítése ügyében. 

PáLFY MógR dr. választmányi tag erre megjegyzi, hogy ő már tudakozódott 

egy süttői cégnél, amelyik olyan szíves volt, hogy megigérte a sirkőnek önköltségen 
való előállítását. Dr. SCHAFARZIK elnök fölemlíti, hogy ő is olcsón kieszközölhetne 

bukovai márványból sírkövet, de ajánlja, hogy bízzuk PáLrrv tagtársra a sírkő 

beszerzésének ügyét. Párrv dr. egy dunabogdányi céggel is beszélt, de úgy ő, mint 

SzoNnTaGH dr. másodelnök azt hiszi, hogy legjobb, ha az almási kőnél maradunk. 

A választmány ezek után felkéri PáLrrY MóR dr. tagtársat a Güll-síremlék olcsó 

kieszközlésére. 
8. Elsőtitkár bemutatja a Jó Szerencsét 1910 október 27-iki számát, amely- 

ben LATsSCHAUER LaJos szerkesztő a szerző engedélyével leközli A kissármási 

gázkút címen a Földtani Közlöny 5—6. füzetében megjelent értekezést. Elsőtitkár 

a Választmány utólagos engedélyét kéri a cikk leközléseért. Tudomásul szolgál. 

9. Elsőtitkár kéri a Választmányt, hogy SIEGMETH KÁROLY, a Barlangkutató- 

Bizottság elnöke a választmányi ülésekre meghivassék. A választmány erre úgy 

határoz, hogy örömmel látja ülésein a Barlangkutató-Bizottság nagyérdemű elnökét 

esetről-esetre, amikor előterjesztenivalója van, azonban állandó behivásáról az alap- 

szabályok megváltoztatása nélkül szó sem lehet. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést estéli fél 9 órakor berekeszti. 

2. Jegyzőkönyv az 1910 november hó 16-án tartott választmányi 

ülésről. Az ülés helye a m. k. Földtani Intézet előadó terme. Elnök: SCHAFARZIK 

FERENC dr. Jelen vannak: KocH ANTAL dr., Lóczy LaAJos dr., LŐRENTHEY IMRE dr., 

MaAuRITrz BÉLA dr., PÁLFY MóR dr., T. RorH LaJos, TREIrz PÉTER, ZIMÁNYI KÁROLY dr., 

SzZOoONTAGH TAMÁS dr. másodelnök, PAPP KÁROLY dr. főtitkár, VOGL VIKTOR dr. másod- 

titkár. 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri PÁLFY MóR dr: 

és TRErrz PÉTER választmányi tagokat. Majd felhívja az elsőtitkárt titkári jelenté- 

sének beterjesztésére. 

Erre PaPP KÁROLY dr. elsőtitkár a következőket jelenti : 

sMélyen tisztelt Választmány ! 

a) Örvendetes hír gyanánt jelenthetem a mélyen tisztelt Választmánynak;, 

hogy a napokban megjelent Költségvetési Tervezet szerint a m. k. Vallás- és Köz- 

oktatásügyi Miniszter úr (VI. füzet, Részletezés 194. old.) az 1911. évi költségvetés- 

ben a Rendes kiadások rovatában társulatunknak ismét 3000 K segélyt vett föl. 

Továbbá a m. k. Földmívelésügyi Miniszter úr (V. füzet Indokolása 58. old.) 

a Mézőgazdasági Ismeretek terjesztése rovatában az Átmeneti kiadások tétele alatt 

a következőket mondja : 
sA 7. rovaton a Magyar Földtani Társulatnak közhasznú tevékenységének 

előmozdítására 4000 K segélyt irányoztam elő.s 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

b) Van szerencsém jelenteni, hogy örökítő tagul óhajt belépni : 

1. ZIcHI és VÁSONKEŐI gróf ZicHv GYULA dr., főreudiházi tag, pécsi megyés- 

püspök úr őméltósága, ajánlja a titkárság. 

42: 
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Pártoló tagul : 

2. Bonus MiHnáLY úr téglagyáros s köszénbányatulajdonos, Nagykikinda, ajánlja: 
SOHAFARZIK FERKNC elnök. 

Rendes tagokul óhajtanak belépni: . 

3. HALTENBERGER MiHÁLY dr. Budapest, ajánlja: ERŐDI KÁLMÁN dr. r. tag. 

4. Hogvárovics IvÁN mérnök, Budapest. ajánlja: HoRváTrH BÉLA dr. r. tag. 

5. Mársé LaJos bányamérnök, Kolozsvár, ajánlja: SZENTPÉTERY ZSIGMOND dr. r. tag. 

6. SCHUMACHER F. dr. bányageológus, Gurabárza, ajánlja: PáLrY MóR dr. vál. tag. 

7. SZINYEI MERSE ZSIGMOND műegyetemi tanársegéd, Budapest, ajánlja: EMSZT KÁL- 

MÁN dr. rendes tag. 

Kérem a nevezett uraknak szíves megválasztatását.s 
A választmány a fölsorolt urakat egyhangúlag örökítő, pártoló, illetőleg rendes 

tagokká választja. 
Kilépését bejelentette: GaGyr JEső okl. középiskolai tanár. Kilépését Bécsbe 

való költözésével indokolja. 
Elsőtitkár a következőket jelenti : 

c) sAz 1909 nov. 5-i választmányi ülés elhatározta, hogy a Mesterszótár szer- 

kesztésére bizottságot alakít, s felszólítja a Magyar Földrajzi Társaságot, a Kir. 

Magy. Természettudományi Társulatot s az Erdélyi Múzeum-Egyletet, hogy a bi- 

zottságba két-két tagot küldjenek. Tisztelettel jelentem, hogy a Földrajzi Társaság 

ebben az ügyben CHOLNOKY JENŐ dr. főtitkárt és KÖVESLIGETHY Rapó dr. levelező 

tagot, a Természettudományi Társulat Túzsos János dr. választmányi tagot és 

GORKA SÁNDOR dr. társulati titkárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület pedig APÁTHY 

IsTvÁN dr.-t és SzZáDEczkY GYULA dr.-t küldötte ki.s 

LŐRENTHEY IMRE dr. választmányi tag megjegyzi. hogy tudomása szerint a 

Magyar Nemzeti Múzeum is jelölt két tagot. 

Elsőtitkár erre azt válaszolja, hogy neki tudomása nincs erről; azonban 

óhajtja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeuin is delegáljon lehetőleg egy zoológust és 

mineralógust a Mesterszótárt-készítő bizottságba, e célból fel fogja kérni a Múzeumot, 

ha a Választmány ezt elrendeli. Azonkívül felkérendőnek tartja a m. kir. Földtani 

Intézetet is két tag küldésére. Lóczv LaJos vál. tag, mint a m. k. Földtani Intézet 

igazgatója megjegyzi, hogy ő maga is szívesen részt vesz a szótártkészítő munká- 

latokban ; azonban célszerűbbnek tartaná, ha előbb előkészítő munkálatokat végezne 

egy szűkebb bizottság. 

PÁLFY MóRk dr. választmányi tag ugyanezen a véleményen van. Már a múlt 

évi tanácskozások alkalmával is az volt a cél, hogy csak geológiai szakszótárt ké- 

.szítsen a bizottság; ezért tehát fölöslegesnek tartja, hogy a bizottságba zoológuso- 

kat s botanikusokat is meghívjanak. 

Többek hozzászólása után a választmány akként határoz, hogy mielőtt a 

Természettudományi Mesterszótárt készítő bizottságot összehívná, előbb előkészítő- 

bizottságot küld ki, hogy ez a geológiai helyesírás elveit megállapítsa. A bizott- 

ság elnökségével megbízza SZoNTaGH TAMÁS dr. másodelnököt, s a bizottság tagjaiul 

kiküldi: 1. Lóczy LAaJos, 2. MauRirz BÉLA, 3. PáLnrY MóRg, 4. TREITZ PÉTER, 5. PAPP 

KÁROLY, 6. SCHAFARZIK FERENC urakat. 

A választmány felkéri a nevezett bizottságot, hogy munkálatait minél előbb 

kezdje meg, s erről véleményes jelentést tegyen a választmánynak. A 

Több tárgy nem lévén, elnök a választmányi ülést este félkilenckor berékeszti. 



KÖZLEMÉNYEK 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ 

BIZOTTSÁGÁBÓL.. 

A) Értekezések. 

JELENTÉS A SZELETA-BARLANGBAN 1909. ÉV NYARÁN 
VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL. 

Irta: HILLEBRAND JEnő dr. 

— Az 54—58. ábrával. — 

Az 1909. évben abba a kedvező helyzetbe jutottam, hogy a hámori 

Szeleta-barlangban már évek óta folyó paleontologiai és prehisztoriai ásatások- 

ban résztvehettem. Az ásatások ebben a barlangban tudvalevőleg Kaápró OTTOKÁR 

dr. geológus úr tervezete szerint és vezetése alatt történnek; mivel azonban 

ebben az évben az ásatások nagyobbszabásúaknak igérkeztek, a nevezett geo- 

lógus úr közbenjárása révén a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága lehetővé 

tette, hogy a kutatásokban én is résztvehettem. Ilyen körülmények között f. évi 

május hó 10-én Kaprié OrrokáR dr. úrral Hámorba utaztam azzal a feladattal, 

hogy a mult évben abbahagyott ásatásokat folytassam. Mivel az idei munká- 

latokat a Földtani Intézeten kívül a Miskolczi Múzeum is támogatta anyagilag, 

jelentésemben külön fogok beszámolni arról, hogy mennyit tudtam az egyik 

és mennyit a másik támogatásból felásatni. 

A) A Földtani Intézet segélyéből folytatott ásatások eredményeiről. 

Mint már említettem, az idei ásatásokat Kapré OTTOKÁR dr. geológus úr 

irányításai mellett kezdtem meg s oldalán három hétig dolgoztam; mikor 

azután az ásatások módjait teljesen elsajátítottam s a nevezett geológus úr az 

országos földtani felvételekre utazott, a további ásatásokat egyelőre megálla- 

pított terv szerint önállóan folytattam. A Földtani Intézet segélyéből május hó 

10-től május hó 31-ig ásattam, a rendelkezésemre bocsátott összeg 800 K volt. 

Az idei ásatások célja az volt, hogy a barlangot kitöltő anyagnak jobb- 

oldali részét fenékig kiássuk s így a barlang összes rétegeinek sztratigrafiai 

és prehisztoriai viszonyairól tiszta képet nyerhessünk. Ezenkívül még a bar- 

lang eddig érintetlen nyugati (£-vel jelzett) oldalágának kiásatását is ter- 

veztük, ahol a barlang többi részétől eltérő viszonyokat sejtettünk. Az ásatá- 

sokat átlag 15 emberrel két-három helyen egyszerre végeztük. Az említett 
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három hét alatt kiásattuk a főfolyosó középső és hátulsó részében még fenn- 

maradt átlag 1 m vastag I. szintet, az előcsarnokban pedig a még hátralevő 

IL szintet.! Ezenkívül Lóczy Lagos dr. igazgató úr ajánlatára a szomszédos 

dolina legmélyebb részén ásattunk egy 2-5 m szélességű és ugyanolyan hosz- 

szúságú 42 m mély gödröt, anélkül azonban, hogy a barlanggal való esetleges 

összefüggést illetőleg biztos eredményre jutottunk volna. Fel kell itt említe- 

nem, hogy Lóczy Lasos dr. igazgató úr két ízben is kint járt a barlangban 

és trianguláris mérésekkel határozta meg -a dolinának a barlanghoz való 

helyzetét. 

A három heti ásatások is kiváló paleontológiai és prehisztoriai anyagot 

szolgáltattak, amennyiben ez alkalommal is:100 darab paleolitikus kőeszköz 
és igen sok emlőscsont került birtokunkba. 

B) A Miskolczi Múzeum segélyéből folytatott ásatások eredményeiről. 

Az eddig említett ásatások felemésztették a Földtani Intézettől rendel- 

kezésemre bocsátott összeget s már-már az ásatások befejezésére kellett gon- 

dolni, amidőn HERMAN Orró közbenjárására, kinek a magyarországi diluviális 

ember kutatása körül már eddig is oly nagy érdemei voltak és vannak, a fent- 

nevezett Múzeum felajánlotta anyagi támogatását. HERMAN Orrón kívül tehát 

hálás köszönettel tartozunk még TARwax GyuLra úrnak, Borsod vármegye alispán- 

jának és a múzeumi bizottság elnökének, Gárrrx IGwÁc úrnak, akik páratlan 

lelkesedéssel karolták fel az ügyet. 

A rendelkezésünkre bocsátott összeg 3202 korona volt, ami egy vidéki 

múzeumban már tetemes összeg, s így fényesen bizonyítja az említett egye- 

sület magas kulturális színvonalát. Áz egyesület lelkes vezetői a jövőben is 

megigérték hatásos támogatásaikat. Az ásatásokat az említett összeg segítségé- 

vel junius 1-től szeptember 4-ig folytattam. 

A barlang nyugati mellékfolyosója. Mindenekelőtt a bar- 

lang ezen részének viszonyaival kívánok foglalkozni. A terv itt is az volt, mint 

a főfolyosónál, tudniillik a jobboldalnak hosszában való leásatása. Mint előre 

is sejtettük, a barlang ezen részében a többitől eltérő viszonyokat találtam. 

A barlang feneke itt hátrafelé meglehetős lejtősen emelkedik olyannyira, hogy 

az oldalág közepe felé már csak 1-5 m, a lerakódott rétegek vastagsága a 

barlang főfolyosójának átlagos 4—5 m-ével szemben. Főleg csak az I. szintet 

tudtam kiásatni, csak nagyon keveset a II. szintból. A rétegek az I. szint- 

ben általában a következő sorozatot mutatják: Legfelül denevér és házi állatok 

csontjait, továbbá cserepeket tartalmazó denevérguanót néha egészen 0-5 m vas- 

tagságban találtam alatta vékonyabb és vastagabb mésztufa van. Azután követ- 

kezik egy szögletes kövektől erősen törmelékes, világos, sárgás réteg. Ezen 

lerakódás a barlang oldalágának speciális képződménye és tufától összeragasz- 

1! Az első szinten kívül, amely változó vastagságú, minden szint !/2 méter 

vastagságú. 
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54. ábra. A Szeleta-barlang alaprajza az 1909. év előtti ásatások állapotának 

feltüntetésével, felmérte Kapió OTTOKÁR dr. 

Magyarázat: A bejárat, B — előcsarnok, C — a főfolyosó elülső része, D — a fő- 

a mellékfolyosó eleje, g — kincsásók álral kiásott gödrök, folyosó hátulsó része, E - 

x - lehullott mészkőtömzsök. 
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tott törmeléknék tekintem, amely tufának idővel túlsúlyra jutott vastartalma 

okozza ennek sárgás színét. Míg a tufa az alluvium és diluvium határát jelzi, 

addig ez a sárgás törmelék már tisztán diluviális képződmény. Emberi nyo- 

mokat egyáltalában nem, barlangi medvecsontokat is csak nagyon gyéren tar- 
talmaz. Ennek okát abban keresem, hogy a nevezett tufás-törmelékes réte- 

geket eredményező nedves viszonyok közt a barlangnak ez a része az állati 

és emberi tartózkodásra egyaránt alkalmatlan volt. Ezen rétegek alatt vörös 

szögletes mészköveket tartalmazó agyagrétegek következnek, amelyek alatt 

sötétszürke s aztán ismét vörös agyagrétegeket találunk. Ez az említett négy 

felső réteg kizárólag szögletes köveket és csontokat, sőt összefüggő csontváz- 

részleteket is tartalmaz, ami ezeknek a rétegeknek helyben való képződését 
bizonyítja. Faunájuk eddig tisztán medvéket mutat; a barlang többi részéhez 

képest kevesebbet tartalmaznak belőlük. A felső vörös réteg legfelső részében 

helyenkint több ujjnyi vastagságú faszenes kulturréteget is találtam, amelyet 

fölfelé a sárgás törmelékes réteg határol. Ez a kulturréteg, mely túlnyomólag 

faszénből áll, úgy látszik egyidejű a barlang hátulsó részében találttal, ez szin- 

tén a vörös agyaggal kapcsolatban lép fel. Mellette szól az a körülmény is, 

hogy mindkettőben és annak közelében találni a barlang legfelső szintjére jel- 

lemző babérlevélalakú hegyeket. A kulturréteg itt is élesen határolt zeg- 

zúgos vagy hullámos lefutású sávokban jelenik meg a szelvényekben, amely 

körülmény annak elsődleges fekvése mellett szól; ezt megerősíti továbbá a 

kultursávot határoló rétegeknek szintén lokális jellege is. Az említett réteg- 

sorozat az oldalágnak csak kezdeti és középső részében található, azonban 

hátrafelé, ahol a barlang feneke hirtelen emelkedik, már csak alluviális guanó, 

tufa és a sárgás törmelékes réteg van kifejlődve. Valószínű tehát, hogy a bar- 

langnak ez a része újabb keletű s hogy nem volt elég idő a vörös agyag kép- 

ződéséhez. Az ásatás ezekben a törmelékes rétegekben nagyon körülményes és 

mivel sem paleontologiai, sem prehistoriai anyagot nem szolgáltattak, azoknak 

további ásatásától elálltam, úgy hogy az oldalágnak körülbelül egyharmad 

része érintetlenül maradt. Az oldalág II. szintjéből csak néhány négyszöget 

sikerült eddig kiásnom. Vörös és sötétszürke, kizárólag szögletes köveket és ép 

csontokat tartalmazó anyag váltja fel itt egymást, tehát ez a szint is tisztán 

a helyben való képződést mutatja. 

Mindezeket az adatokat összegezve, e barlangrésznek a többitől való el- 

térése a következőkben foglalható össze. A lerakodott rétegek, a barlang feneké- 

nek emelkedése folytán, itt sokkal kisebb vastagságúak, mivel a víz működése 

ide fel nem hatolt, amely a barlang mélyebb részein több méteres lerakodásokat 

eredményezett. Annál hatalmasabb azonban a legfelső lokális jellegű rétegek vas- 

tagsága a barlang többi részének hasonló rétegeivel szemben, mivel itt a lokális 

jellegű folyamat már akkor is működött, mikor a barlang mélyebb helyein 

még a vízmosás uralkodott. Jellemzi továbbá az oldalágat a hatalmas, helyen- 

ként egészen 1 m vastagságú sárgás-tufás törmelék, a faunának szám- és faj- 

beli szegénysége (csak medve) s végül az eddig feltárt rétegeknek tisztán helyi 

jellege, mely azonban az oldalág kezdete felé a további ásatásoknál még meg 

fog változni az ott várható fenékmélyebbedés folytán. A. kőeszközökre vonat- 
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kozóan ki kell emelnem, hogy nagyon szép babérlevélalakú hegyen kívül csak 

egy-két más paleolitszerszámot találtam. 

A barlang előcsarnokaésfőfolyosója. Az előcsarnok középső 

részét a VILI. szinttől a XI-ig, jobboldalát pedig a III. szinttől a VIII-ig ásat- 

tam le. A főfolyosó középső részének jobboldalát az V.-ig, végső részének jobb- 

oldalát pedig a III. szintig. 

Nagy súlyt fektettem a különböző szintekből kikerülő kövek és csontok 

alakjára a megfelelő rétegeket létrehozó tényezők megállapítása céljából. Az 

erre vonatkozó megfigyeléseim egységesnek bizonyultak a főfolyosó különböző 

részeinek szintjeire vonatkozólag, amiért is ezeknek felsorolását fontosnak tar- 

tom. A legfelső alluviális rétegtől eltekintve, a következőkben foglalhatom össze 

megfigyeléseimet. 

. I. szint: Világosabb vagy sötétebb szürke, kizárólag szögletes köveket és 

ép csontokat tartalmazó agyag, helyenként tűzhelyekkel. 

II. szint: Olyan, mint az előbbi, de alsó részében már elvétve egy-egy 

koptatott kavicsszerű mészkő vagy csont került ki. 

ILI. szint: Szürkés agyag, dominálnak még a szögletes kövek és ép cson- 

tok, de van már kavics és koptatott csont is; helyenként tűzhelyek is. 

IV. szint: Vöröses szürkés agyag, ép és koptatott csont és mészkő egyen- 

súlyban van, szép kavics, főleg a barlang fala mellett. Egy helyen a legfelső 

részben még egy kis tűzhely. Mélyebb szintben eddig tűzhelyet még nem 

találtam. 

V. szint: Vöröses agyag, nagyobb ép csont már alig van, sok a kavics. 

VI.. VIL., VIIL szint: Vörös agyag, sok kavics, még apróbbra koptatott 
csontok. 

IX. szint: Felső része olyan, mint az előbbiek, alsó részében meglehe- 

tősen éles határral, vörösesbarna agyag következik. A bezárt kövek ebben a 

barna agyagban inkább szögletesek vagy mérsékelten koptatottak, tipikus kavics 

alig van; a csontok mindazonáltal legnagyobb részt épen olyan koptatottak és 

épen úgy mutatják egész külsejükben a mechanikai behatást, mint a felsőbb 

kavicsos rétegekben találtak. Érdekes, hogy itt mégis akad egynéhány nagyobb 

ép csont is, ami a felette levő kavicsos rétegekben nincs meg ! 

X. szint: Felül az említett vörösesbarna agyag, alul éles határral, he- 

lyenként már a világosabb és sötétebb sávokban váltakozó, erős foszfortartalmú 

agyag, mely nagyon kevés és kizárólag szögletes mészköveket és túlnyomóan 

nagyon apróra mállott (nem koptatott!) medvecsontokat tartalmaz. Ahol ez az 

agyag megvan, úgylátszik mindenütt közvetlenül a barlang fenekén nyugszik. 

Lóczy LaJos dr. ezt a foszforos agyagot átalakult diluviális denevérguanó- 

nak tartja. Ellene szól ennek a felfogásnak az a tény, hogy több köbméternek 

legszorgosabb átkutatása mellett sem tudtam egyetlenegy denevérmaradványt 

találni. Mivel másrészt a benne talált medvecsontok kivétel nélkül erősen mál- 

lottak, valószínűnek tartom, hogy ennek az agyagnak nagy foszfortartalma a 

nagy mennyiségben elpusztult medvék foszfortartalmú részeitől származik. Ér- 

dekes, hogy ebben a foszforos agyagban talált csontok annak dacára, hogy a 

legmélyebb rétegből vannak, mégis sokkal könnyebbek, kevésbbé vannak át- 
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4 kövesedve, mint felsőbb rétegek csontjai, holott egyébként felülről lefelé menve, 
I mindig nagyobb fajsúlyú csontokat találunk. Ennek okát talán abban kell 

keresnünk, hogy a nagyon kevés követ tartalmazó, erősen összeálló agyag nem 

kedvezett a mésztartalmú vizek keringésének s így nem jutott elég mészanyag 

56. ábra. Babérlevélalakú hegy a hámori Szeleta-barlang kitöltéséből. Szine, éle, 

visszája és alapja. Kicsinyítve. 

a csontok átkövesedésére. A stagnáló víz az ittlevő köveket és ide benyúló 

sziklákat krétaszerűvé mállasztotta. Ezen foszfortartalmú rétegek képződése 

korában a barlangnak már nyílással kellett összefüggnie a külvilággal, melyen 

át a medvék ki- és bejárhattak, mivel a csontok bemosása ezen rétegek tisztán 

lokális jellege folytán kizártnak tekinthető. 

A II-IX. szintig található és már említett koptatott csontokra vonat- 

kozóan ki kell emelnem azt, hogy ezek sokszor oly alakot tüntetnek fel, melyek 
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első benyomásra az emberi kéz munkáját, annak erőművi behatását látszanak 

bizonyítani. Kaprió Orrokán dr.! első jelentésében mint valószínűen emberi 
szerszámokat említi őket, amely felfogáshoz többen csatlakoztak. Mivel meg- 

figyeléseim szerint ezek a csontszerszámok mindig csak: a koptatott és kavics- 

alakú mészkövekkel együtt találhatók s mivel számuk és koptatottságuk mindig 

arányban áll a mészkőkavicsok számával, minthogy továbbá egyéb emberi nyo- 

mokat (tűzhely vagy köszerszám) nem tartalmazó rétegekben is egyaránt elő- 

fordulnak és egész felületükre kiterjedő koptatottságot mutatnak, ezeknek 

emberi kéztől való megdolgozásukat teljesen kizártnak tekintem. A lerakodá- 

sokban található mészkőkavicsokra vonatkozóan meg kell említenem, hogy eze- 

ket Kaprió OTTokÁR dr. a víz mechanikai (eroziós) behatásától függetlenül, 

tisztán a víz kémiai (korroziós) oldó hatásától származtatja és ennek alapján 
a barlang egész kitöltését inkább helyi folyamatnak tudja be. Ennek a fel- 

fogásnak helyessége ellen szólnak szerintem a következők: A mészkőkavicsok 

együtt fordulnak elő az erőművi behatásokat tisztán mutató szerszámalakú 

csontokkal, melyeknek alakja kémiai oldástól semmi körülmények közt sem 

eredhet; az oldalág, ahová a folyó víz fel nem hatolhatott, kizárólag éles élű 

mészköveket tartalmaz még a II. szintben is, holott a beszivárgó víznek itt 

elég ideje lett volna a feltételezett hatás előidézésére; a túlnyomóan kavicsokat 

tartalmazó rétegekben tűzhelyek nincsenek, mivel az abban az időben ott folyó 

víz az otttartózkodást lehetetlenné tette, az ezekben a rétegekben talált kőesz- 

közökön pedig gyakran észlelni kisebb-nagyobbfokú, egész felületükre kiterjedő 

koptatottságot (pedig kovasavból állanak!). Mindezek alapján a mészkőkavi- 

csokat folyó víz működésének tartom. 

A barlang kitöltése három megkülönböztethető korszakon ment szerintem 

keresztül. Az első a tisztán lokális jellegű kitöltés kora, melyben a barlang 

fenekét borító foszforos agyag képződött (főleg a X. szinttől lefelé). A. második 

valamely folyó víznek működési kora (a IX. szinttől fölfelé az V.-ig). A har- 

madik ismét a lokális képződmények kora (I. és II. szint). Az első és második 

kor képződményei közt átmenetet képez az igazi kavicsot alig, de sok koptatott 

csontot tartalmazó barnásvörös agyag. A második és harmadik kor közt átme- 

netet képeznek a IV. és III. szint, melyben egyrészt még ép csontok, szögletes 

kövek és tűzhelyek, másrészt már koptatott csontok és kavicsok is vannak. 

A Szeleta-barlangban talált faunára vonatkozólag meg kell jegyeznem, 

hogy ez túlnyomólag barlangi medvéből áll, melynek csontjai a barlang összes 

diluviális rétegeiben egyaránt előfordulnak. Leggyakoribbak a fogakon kívül az 

ujjpercek, a hengeres csontok, a csigolyák és állkapcsok; legritkábbak a ko- 

ponyacsontok, bordák. farkcsigolyák és a mellecsont. Érdekes, hogy sokszor 

egészen fiatal, talán csak néhány napos medvéknek csontjai is megmaradtak 

s ezek közül leggyakrabban a kulcscsont, mint amelyik az egyéni fejlődés 

folyamán elsőnek elcsontosodik. Elvétve még a következő állatok csontjai talál- 

hatók : barlangi oroszlán, barlangi hiéna, ló, szarvas, valószínűleg rénszarvas 

1 Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. (Földtani Közlöny. 

XXXVII. kötet. 9—11. füzet. 340. oldal.) 
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is, szarvasmarha, disznó, farkas és egy kisebb ragadozó csontjai.  Mind- 

ezekből a fajokból csak egyes csontok fordulnak elő, de összefüggő csont- 
vázak soha. 

Ezek után arra a kérdésre akarok áttérni, vajjon a barlangban talált 

emberi nyomok (kőszerszámok, tűzhelyek) elsődleges fekvőhelyen vannak-e, 

vagyis lakta-e az ember a Szeleta-barlangot. A barlangnak tisztán lokális jel- 

legű rétegeiben, amely kornak megfelelően ez legalkalmasabb lehetett az ember 

tartózkodására s tömegesen megtaláljuk az ősmedve csontjait, néha összefüggő 

57. ábra. Faleolitos kaparó a hámori Szeleta-barlang kitöltéséből. Színe és visszája. 
Kicsinyítve. 

csontvázrészleteit is. Ezeken a csontokon azonban emberi kézre utaló mecha- 

nikai nyomokat nem észlelhettem. 

Ebből az következik, hogy ezen idő alatt (solütrei kor) a barlangot a 

medve uralta, tehát az embernek állandó lakhelyül nem szolgálhatott, mivel 

az embernek és medvének egyidőben való otttartózkodása kizártnak tekinthető. 

Hogy az ember időnként még is felkereste a barlangot, azt két körülmény 

világosan bizonyítja. Először az, hogy a tisztán lokális jellegű rétegekben, me- 

lyekben vízmosásnak nyoma sincsen, mégis vannak sokszor szép patinával 

ellátott paleolitok, még pedig pengeszerű köszerszámok is, melyeket okvetlenül 

az ember vitt be a barlangba. Ezt azért emelem ki, mivel a legfelsőbb dilu- 

viális rétegben található babérlevélalakú paleolitok lándzsahegyeknek tekinten- 

dők, amelyeket Lóczy Lagos dr. úr szerint a megsebzett medvék vittek be 
testükben a barlangba és ott elpusztulva juttatták oda azokat; e nézethez 
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HERMAN Orró is csatlakozik. A második bizonyíték a barlang túlnyomóan 
lokális jellegű rétegeiben talált tűzhelyek. Iizek a IV. szint legfelső részétől 

egészen az alluviális rétegekig több helyütt észlelhetők, de viszont ar tisztán 

kavicsokat és koptatott csontokat tartalmazó rétegekben nem fordulnak elő. 
Mivel ezek a szelvényeken hullámos lefutású, élesen határolt sávokban jelennek 

meg, bemosatásuk kizártnak tekinthető. Nagyon kevés égetett csontot és sok 

szép faszenet tartalmaz. Mivel ezek a tűzhelyek csak néhány cm átlagos vas- 

tagságúak s mivel csak kevés égetett csontot tartalmaznak s az agyag alattuk 

átalakítva nincsen, feltehető, hogy ezek csak rövidebb otttartózkodás eredményei. 
Hogy az ember csak rövid ideig (de ismételten) lakta a barlangot, azt egyrészt 

a fauna fajbeli szegénysége, másrészt pedig az a körülmény is bizonyítja, hogy 

a nagyszámú medvecsontok érintetlenek s néha még összefüggően fordulnak 

58. ábra. Paleolitos kaparó a hámori Szeleta-barlang kitöltéséből. Kicsinyítve. 

elő, vagyis a medve sem volt az ember tápláléka. Az ember valószínűen főleg 

csak a barlang környékén tartózkodott és" csak nagyon rossz időjáráskor hasz- 

nálta fel a barlangot menedékhelynek, vagy üresen találva azt, vagy pedig 

előbb kiűzve onnan a medvét. Ha hosszabb ideig tartózkodott volna az ember, 

úgy a szarvas, ló stb. állatok csontjaiból többet kellene találni; egyébként a 

medvecsontokon soha se tudtam az emberi kéz nyomait megtalálni s az összes 

csontok közt csak néhány szarvastól eredő ujjperc alsó proximális részén ész- 

leltem egy régi keletű lyukat, mely emberi kéz munkája. Abban a korban, 

amelyben a kavicsrétegek képződtek, az ember nagy valószínűséggel nem lak- 

hatta a barlangot és ezekben a rétegekben tűzhelyek nyomait nem is találtuk, 

koptatott csontok és kőszerszámok azonban itt is bőven fordulnak elő, amiért 

is ezeket bemosottaknak tekintem. 

A barlangban talált kőszerszámokra vonatkozóan, melyekből az idén, a 

szilánkokat is beleszámítva, 900 darab került ki, hangsúlyozom, hogy ezek a 

rétegek kora szerint határozott fejlődést mutatnak. A babérlevélalakú paleolitok 

tipikus alsó solutrei kőszerszámok és csak a legfelső szintekben fordulnak elő ; 

a pengeszerűek a felső és középső szintekben, az egyszerű kaparó és vakaró 

szerszámok és csökevényes coup de poing-ek leginkább csak a legalsó szintekben 

fordulnak elő s ezek már nem is tartoznak a solutrei korba. Csontszerszámok 

szerintem ezekben a rétegekben nincsenek. 
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Befejezésül meg kell még említenem, hogy a barlang felső diluviá 

rétegeiből kisebb, diszítés nélküli cserépdarabok is kerültek ki csekély számmal, 

Mindenesetre nagyjelentőségű volna, ha ezeknek diluviális kora bebizonyosod- 

nék, mivel az agyagedények eddig fontos határjelzőkként szerepeltek a diluvium 

és alluvium közt. Ha ezek a cserepek az eddig ismert legrégibb alluviális cse- 

repeknél is egyszerűbbeknek bizonyulnának, úgy diluviális koruk valószínű 

lenne. Egyébként a belgiumi barlangokban is találtak diluviális rétegből való 

cserepeket. Semmiesetre sem szabad eleve is elzárkóznunk annak a gondolatnak 
a lehetőségétől, hogy az ember már a diluviumban is érthetett helyenként az 

agyagedény-készítéshez, mikor az. agyagos földön való tüzelésnél a véletlen is 

könnyen rávezethette arra az embert. Igaz, hogy ebben az esetben nagyobb 
edénydarabokat is kellene várni. Nagyon kicsi darabok, szerintem, kövek men- 

tén is juthatnának mélyebb rétegekbe. 

Kelt Budapesten 1910 márc. 15-én. 

B) Bizottsági ügyek ismertetése. 

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 

VI. jegyzőkönyvéből. 

Elnök: SIEGMETH KÁRoLY. Előadó: Kapió OTTOKÁR dr. Jelen van- 
nak: BÉKEY IMRE GÁBOR, FINGER BÉLA, HILLEBRAND JENŐ dr., HORUSITZKY HENRIK, 

JORDÁN KÁROLY dr. alelnök, KaApió OTTOKÁRné, MÁRTON LAaJos dr., báró NYÁRY ÁLBERT dr., 

SCHOLTZ PÁL KORNÉL, STÖMPL GÁBOR dr., SZAFFKA TIHAMÉR és SZONTAGH TAMÁS dr. 

Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönv hitelesítésére felkéri HoRU- 

SITZKY HENRIK és SCHOLTZ PÁL KORNÉL tagtárs urakat. Az előadó felolvassa az 

V. jegyzőkönyv szövegét, melyet a Bizottság tudomásul vesz. 

Az előadó ismerteti a beérkezett leveleket. 1. KÜRrTI GyuLA rózsahegyi 

nagykereskedő értesíti a Bizottságot, hogy jól ismeri a liptómegyei barlangokat, 

felajánlja szolgálatait és taggá való megválasztását kéri. 2. SEMAYER VILIBALD dr., 

a Néprajzi Múzeum igazgatója levélben megköszöni taggá való megválasztását és 

megigéri közreműködését. 3. ORosz ENDRE apahidai néptanító átiratban megköszöni 

taggá való megválasztását és szintén megigéri közreműködését. 4. MIKLós ÖDÖN 

Nagyberényről jelenti, hogy a Simon major közelében egy löszdombban kis barlangot 

fedezett fel. Ezt a Simon majori barlangot röviden le is írja. — A Bizottság 

az ismertetett levelek tartalmát tudomásul veszi. 

Az előadó jelentést tesz a Bizottság vagyoni állásáról. A Bizottsághoz 

mostanáig a következő pénzadományok érkeztek: A Földtani Társulat irodai célokra, a 
barlangkatalogus összeállítására, kieebb kutatásokra és egyéb kisebb kiadásokra 400 K-t 

juttatott. Az aggteleki Baradla-barlang felásatására a Nemzeti Múzeum Archeológiai 

Osztálya 500 K-t, a Magyarországi Kárpát-Egyesület (Keleti Kárpátok Osztálya) 200 K-t, 

a Magyar Tudományos Akadémia 500 K-t adományozott. Ezek szerint a Bizottsághoz 

eddig összesen 1600 K érkezett. Ebből az összegből eddig irodai célokra, nyomtat- 

ványokra és egyéb kisebb kiadásokra 110 K 26 f, az aggteleki Baradla-barlangban 

1910-ben végzett ásatásokra pedig 660 K ment fel. Ezek szerint az összes kiadások 

eddig 770 K 26 f-t tesznek ki, úgy hogy a Bizottság céljaira jelenleg még 829 K 

74 f áll rendelkezésre. — A Bizottság a vagyoni állásról beadott jelentést tudo- 

másul veszi és az adományozóknak köszönetet szavaz. 
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ScHoLrz PÁL KoRNÉL bizottsági tag jelenti, hogy az Egyesült Tégla- és 

Cementgyár R. T. tervbe vette a szépvölgyi Scholtz-barlang rendbehozását és a 

munkálatok vezetésével felszólalót bízta meg. ScHorrz úr a megbízást elfogadta, de 

azzal a kikötéssel, hogy a R. T. a barlang felmérésére is adjon munkaerőt. A Bi- 

zottság a jelentést örömmel tudomásul veszi. i 
HoRkusirzkY HENRIK bizottsági tag jelenti, hogy a bibliografiai barlangkata- 

logus összeállítása folyamatban van. Az eddigi tevékenység a barlangok összeírása 
és az irodalom gyűjtése körül forgott. A barlangokat vidékek szerint csoportosította, 

az irodalmat pedig kronológiai sorrendben állította össze. Az egyes barlangokat 

most már egy 1 : 750,000 méretű térképen ki kellene jelölni s azután kisebbméretű 

(1: 1.100,000 vagy 1: 900000) térképre redukálni ; ez lenne egyszersmind a kiadandó 

barlangtérkép. Ott azután, ahol a barlangok igen sűrűn fordulnak elő, arról a bar- 

langvidékről a szövegben nagyobbméretű térképet is lehetne közölni. Minden bar- 

lang ismertetésénél főképen a következő pontok volnának figyelembe veendők: 

1. fölemlítendő, hogy az illető barlang melyik 1 :75,000 térképlapon fordul elő s a 

térképen milyen név alatt található; 2. felsorolandó a barlang teljes irodalma ; 

3. pontosan leirandó a barlang fekvése, a község (vármegye), hegyoldal, völgy- 

részlet és a többi topografiai adat feltüntetésével; 4. nagy vonásokban leírandó a 
barlang üregeinek a kiterjedése; 5. fölemlítendő, vajjon a barlangban történt-e 

ásatás és mi minden körült ki az illető barlangból; végre 6. fölemlítendő, milyen 

a barlang talaja. Minthogy az ilyen hosszadalmas munkát a két megbízott úr nem 

képes rövid idő alatt elvégezni, felszólaló felkéri tagtársait, hogy a munkát velük 

megosszák s hogy mindegyik, aki valamely barlangvidéket közelebbről ismer, azon 

vidék barlangjainak ismertetését vállalja. Minthogy azonban az ilyen munka fárad- 

ságos, fölszólaló a Bizottság beleegyezését kéri, hogy az ismertető tagtársaknak 

valamely szerény tiszteletdíjat állapítson meg. Nézete szerint minden barlang ismer- 

tetését átlag 50 fillérrel lehetne díjazni. — STÖMPL GÁBOR és SCHOLZ PÁL KORNÉL 

bizottsági tagok rövid hozzászólása után a Bizottság e jelentést tudomásul veszi 

és az elhangzott indítványokat elfogadja. 

STRÖMPL GÁBOR dr. bizottsági tag kérdést intéz a vezetőséghez, vajjon Mys- 

KOWSZKY EMIL pécsi bányafelügyelő megvan-e választva tagnak. MYsKowszkY úr 

évek óta kutatja a Mecsek barlangjait, munkálkodását a Bizottság figyelmébe 

ajánlja. — Az előadó megjegyzi, hogy MYsxkowszkY bányafelügyelő úr azon tagok 

közé tartozik, akiket az anyaegyesület választmánya már a megalakuláskor a Bizott- 

ságba meghívott, ezeket az urakat a Bizottság választás nélkül is tagoknak tekinti. 

Ezek után a Bizottság az elnök ajánlására a következő új tagokat válasz- 

totta. Tiszteleti tagokúl: HERMAN Orró urat, a Magyar Ornitológiai Központ igaz- 

gatóját, báró NyYÁRY JENŐ urat, SCHAFARZIK FERENC dr. bányatanácsos, műegyetemi 

tanár urat, az anyaegyesület elnökét, Lóczi Lóczy LaJos dr. egyetemi tanár urat, 

a Földtani Intézet igazgatóját és Iglói SzorracH Tamás dr, kir. tanácsos urat, a 

Földtani Intézet aligazgatóját. Rendes tag lett: KüRgrr GyuLa rózsahegyi nagy- 

kereskedő. Külső tagok lettek: MÁRToN LaJos dr. úr, a Magyar Nemzeti Múzeum 

öre és ROSKA MÁRTON dr. úr, egyetemi adjunktus Kolozsváron. 

A bizottsági ügyek letárgyalása után KapIó OTTOKÁR dr. jelentést tett az 

aggteleki Baradla-barlangban 1910-ben végzett ásatások eredményéről, MÁRTON 

Lasos dr. pedig a fennebbi ásatások folytán kikerült archeológiai anyagot ismer- 

tette. Mind a két előadás a közlemény eks-ben teljes terjedelmében meg fog 
jelenni. Én 



SU PELEMENT 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
XI. BAND, NOVEMBER—DECEMBER 1910, 11-12. HET, 

EINIGE NEUEB UND SCHON BEKANNTE MOLLUSKENARTEN 

AUS DEN UNTERKRETAZISCHEN ABLAGERUNGEN DES KRASSÓ- 

SZÖRÉNYER GEBIRGES. 

Von tJOHANN BÖGKH v. NAGYSUR. 

— Mit der Tafelbeilage VI und 2 Abbildungen im Text. — 

Kinleitung. 

In der letzten Zeit (1906 und 1907) seiner Direktionstátigkeit nahm 

sich JoHANN v. BöckH, wie es ibhm möglich war, die Zeit dazu, um die 

bei Gelegenheit seiner im Krassó-Szörényer Gebirge durchgeführten 

geologischen Detailaufnahmen reichlich eingesammelten Petrefakten be- 

stimmen zu können. Wührend dieser Bescháftigung und seiner dies- 

bezüglichen Studien fand er mehrere unterkretazische Lamellibranchiaten- 

und Gasteropoden-Formen vor, die er als neue Arten erkannte. 

Diese Petrefakte stammen aus dem westlichen mesozoisechen (Kreide)- 

Zuge des erwühnten Gebirges, namentlich aus der Umgebung von Új- 

sopot, Kohldorf und Koronini her. 

Die Publikation besonders dieser neuen Arten wollen wir umso 

weniger verzögern, als wir einer Pietütspflicht Genüge zu leisten meinen, 

wenn wir dieses letzte geistige Vermáchtnis unseres für immer geschie- 

denen hochgeehrten Freundes und Fachgenossen, das Vermüchtnis aus 

diesem Gebirge, mit dessen schwieriger Entzifferung er sich mit so hin- 

gebender Liebe befaBte, je früher der Öffentlichkeit übergeben. 

Im Nachfolgenden geben wir die Beschreibung der Arten in der 

Reihenfolge, wie sie JOHANN v. BöckH zu Papier brachte. 

L. RorH v. TELEGD. 

Földtani Köztöny XL köt. 1910. 43 
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Beschreibung der Wossilien. 

Icanotia Rothii n. sp. 

— "Taf. VI. Fig. 1. 

Aus den unterkretazischen Kalken des Valea Hurku (auch Valea 

mare) westlich von Újsopot (Bucsava, Kom. Krassó-Szörény) sammelte 
ich einen Steinkern, der jener von SrOoLIczKaA aufgestellten und wahr- 

seheinlich nur als Untergattung des Genus Baroda betrachteten Icanotia 

zuzuzühlen ist," als deren Typus er P-ammobia impar Zrrr.? aus den 

Gosauablagerungen zitiert. Unser Exemplar steht dieser Art der gestreck- 

ten Form seiner Klappen, des fast parallel verlaufenden Unter- und 

SchloBrandes und der Stellung des Wirbels zufolge sehr nahe. Die 

Hinterseite des Steinkernes, die ungeführ ebenso endet, wie bei der 

Gosauart, ist mit zahlreichen feinen Streifen verziert, die sehr nahe 

aneinander stehen, wodurch unser Exemplar von lcanolia impar Zarr. sp. 

abweicht, auSerdem verschmülert sich auch die Vorderseite unserer Art 

mehr, wie bei der letzteren. Baroda (Icanotia) elicita Srot. (1. c. Pl. IV. 

Fig. 16. pag. 168) erinnert durch die Feinheit und dichte Stellung der 

Streifen an der Hinterseite mehr an unser Petrefakt, weicht aber durch 

die üuBere Form der Schalen vom letzteren ab. Dasselbe lábt sich auch 

von Solen elegans MAarn.," sowie von Psammobia. Studeri Picr. et REx." 
feststellen. (apsa elegans DORB.," welche K. A. ZIrrEL geneigt war mit 

Ps. impar aus den Gosaubildungen zu identifiziren, unterscheidet sich 

meiner Meinung nach von unserem FExemplar schon darch die gröbere 

Berippung der Hinterseite der Schale und durch die abgerundetere Form. 

Ich führe diese Form mit dem Namen LupwIiG RorH v. TELEGD s in die 

Literatur ein. 

Lünge der Form 51 mm, Breite der Form 20 mm. 

1 Palgontologia Indica. Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. III. 

Dr. FERD. STOLICZKA. The pelecypoda. pag. 145. 

2 Dr. KARL A. ZirTTEL. Bivalven der Gosaugebilde etc. Denkschriíten der 

k. Akad. d. Wissenschaften mat.-nat. Classe XXIV. Bd. Wien 1865 pag. 120, Taf. II, 

Fig. 4. 

3 PHILIPPE MATHERON. Catalogue méthodigue etc. Marseille 1842. Pl. 11. Fig. 3. 

pag. 134. 

4 F. J. PicTET et BUG. RENEVIER. Description des fossiles du Terrain Aptien etc, 

Genöve I1S58. Pl. VII. Fig. 6. pag. 68 et F. J. Picrer et G. CAMPICHE. Terrain 

Crétacé des Environs de Sainte-Croix. III. Genöve 1864—1867. Pl. CX. Fig."4—5. 

pag. 151. 

5 ALc. DORBIGNY. Pal. francaise. Terr. Crétacés. III. Pl. 381. Fig. 1—2. -p. 423. 
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Die Form fand sich bei Újsopot (Bucsava), im Valea Hurku, im 

unmittelbaren Liegenden der an Orbitolinen reiehen Schiechten der Lehne 

des Ciukaru lui Merkan, in liehtbráunliehem Urgo-Aptien-Kalk. 

Nucula sp. indet. 

— Taf. VI. Fig. 2. — 

Im Urgo-aptien-Kalk des Valea Hurku bei Újsopot (Kom. 

Krassó-Szörény) kam mir aus demselben liehtbráunlicehen Kalke, aus 

dem [canotia Rothii stammt und mit dieser Art zusammen, ein kleine- 

rer, beschüdigter Muschelsteinkern zu Handen, der zu Nucula zu ge- 

hören scheint, zu einer eingehenderen Beschreibung aber nicht geeignet 

ist. Soviel lübt sich indeB sagen, da8 der Steinkern dicht konzentriseh 

gestreift ist, welche Streifung, wenigstens an der Vorderseite, von Linien 

verguert wird, wodurech dort an den Kreuzungspunkten kleine Knötchen 

entstehen, wie das beispielsweise auch die Abbildung der Nucula Jaccardi 

Picr. et Camp. zeigt (PicrTEr et CampPIcHE. Sainte Croix III. Pl. CXXIX. 

Fig. 14b), von welcher Art aber unser Exemplar durch seine Form ab- 
weicht. 

Monopleura imbricata MATn. 

— Monopleura imbricata MATH. Catalogue Méthodigue ete. Marseille 1842, p. 110. 

Pl. 4. Fig. 1—2. 

— CGaprotina imbricata DORB. Paléontol. Francaise. Terr. Crétacé IV. Paris 1847— 

1849. p. 239. Pl. 581. 

Gelegentlieh meiner Aufnahmen im Komitate Krassó-Szörény fand 

ich eine Monopleura, das einzige Exemplar, welches ich von dort be- 

sitze und das leider sehr beschüdigt ist. Soviel kann ich indessen be- 

obachten, dab der untere Deckel eine krüftige Rippung verrüt, welche 

RKippen auch von gleichfalls sehr starken., aber schwácheren Zuwachs- 

streifen durchkreuzt werden, wodurch unser Exemplar sich der oben 

zitierten französischen Art an die Seite stellt. Die Bandrinne und die 

Anhaftstelle ist ebenfalls noch sichtbar. Die obere Klappe ist nieder 

und breit und verrát Trilobierung, auBerdem gestattet sie, trotz der Ver- 

witterung, gleichfalls auf breitere Berippung zu schlieBen, der Wirbel 

aber ist gegen den SchloBrand hin gestellt. Auf der unteren Klappe kann 

ich die bei Monopleura imbricala vorhandene Trilobierung nicht mehr 

ausnehmen, suche aber den Grund hierfür in der Beschüdigung unseres 

Exemplares. 

Lünge ungefábr 10 cm, Breite ungefáhr 8-5 em. 

Vand sich lose NW-liech von Újsopot (Kom. Krasso-Szörény) ap 

der Südseite des Neradurchbruches, am Nordwest-Gehünge der Conuna 

487 
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Nierganului, welehes vom Zuge der Orbitolina lenticularis führenden 

Urgo-Aptien-Kalke bedeckt wird. 

Anatina Hugoi n. sp." 

— mat Va. Rigs8 sz 

Die Schale ist lünglich-rundlich, fast gleichseitig, flach. Die Vorder- 

seite lang nach vorn gestreckt, sich zuspitzend, in welcher Hinsicht sie 

an Anatina Agassizti DORB. erinnert, wie das Piorer? bei dieser Art 

hervorhebt, die Hinterseite aber ist kürzer, als bei der letzterváhnten Art. 

An der Seite lüuft an dem mir vorliegenden Steinkern eine vom Wirbel 

ausgehende, anfangs etwas nach vorn gerichtete, doch von der Mitte 

der Höhe an etwas sich einziehende und zum Unterrand mehr gerade 

verlaufende, gut ausgeprügte schmale Furche herab. In dieser Hinsicht 

ühnelt unser Steinkern der Anatina Marullensis DORB.? und den dieser 

nahestehenden Formen, sowie die Zabl der an der Vorderseite befind- 

lichen, doch nur bis zur Seitenfurche hinziehenden kráftigen Falten 

auch an unserem Hxemplar sicherlich ca. 15—16 betrágt. Die Hinter- 

seite ist konzentrisch fein gestreift, ebenso wie die vorhin genannte 

p ORsiGNysche Art und nur, namentliceh am oberen Teile des Endes, 

sehe ich ein-zwei kürzere, flache, faltenartige Erhöhungen wieder erschei- 

nen. Von Anatina Marullensis (DORB.) Picr. et Camp. lübt sich unsere 

Art schon durch die lüngere, mehr sich verschmülernde Vorderseite 

leicht unterscheiden. 

Lünge 55 mm, Höhe 28 mm. 

Vorkommen: bei Kohldorf (Kom. Krassó-Szörény). in dem am 

oberen Ende des dortigen Ogasu Cánepile auftretenden, dem Aptien 

zugerechneten graubrüunlichen mergeligen Sandstein. 

Arca Szontaghiana n. sp." 

SITALSVI Kig 4 

Der mir vorliegende Steinkern deutet auf lünglich-trapezoidale 

Klappen, die ungleichseitig sind, indem der Wirbel mehr nach vorwürts 

gerichtet ist. Die kürzere Vorderseite ist unten abgerundet, wie sie aber 

1 Diese neue Art benannte Autor zu Ehren seines Sohnes: des Selmeczbányaer 
Hochschul-Professors Dr. HuGo v. BöCKH. 

2 F. J. Picrer et G. CAMPICHE. Sainte-Croix. III. p. 99. Pl. CVII. Fig,. 1. 

3 F. J. PicrTET et G. CAMPICHE. L. c. III. p. 101. Pl. CVII. Fig. 2—3. 

4 Diese neue Form benannte ihr Autor zu Ehren des damaligen Chefgeologen 

und jetzigen Vizedirektors d. kgl. ung. geolog. R.-Anst., Dr. THOMAS v. SZONTAGH. 
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bei dem SchloBrande endet, kann ich einer kleinen Beschüdigung zufolge 

nicht ausnehmen. Die lange Hinterseite ist unter ziemlich stumpfem 
Winkel abgestutzt und zum Unterrande dieser verlüuft vom Wirbel eine 

sehr scharf ausgeprügte Kante, zwischen welcher und dem SchloBrande 

der Steinkern eine starke Aushöhlung verrüt, deren unterer, pallealer 

Rand schwach bogenförmig erscheint. 

Unser Exemplar zeigt seiner ganzen Lünge nach bis ans Ende 

feine Berippung oder besser Streifung, die sich am stürksten an der 

Vorderseite markiert, wo die Streifen auch vereinzelter stehen. Hier sieht 

man nümlieh gleichzeitig zwischen zwei kröftigeren Streifen einen 

sehwücheren und kürzeren. Am feinsten und sehr dicht gestellt zeigt 

sich. die Streifung in der ausgehöhlten Partie der Hinterseite zwischen 

der scharfen Kante und dem SchloBrand. Spuren der Zuwachsstreifen 

lassen sich hie und da ebenfalls beobaechten. Unsere Form zeigt in ihren 

allgemeinen Umrissen einige Áhnlichkeit mit Arca Raulini (Lgxm.) D ORB., 

wie diese von F. J. Picrer u. E. RENEvIER ! publizirt wurde, unterschei- 

det sich aber von letzterer schon durch ihre lüngere, gestrecktere Gestalt 

und durch die scharfe Kante der Hinterseite. Hiedurch unterscheidet 

sich unsere Form übrigens auch von Arca Cymodoce Coguv.? aus dem 

spanischen unteren Aptien, aber auch durch die feine Streifung der 

Hinterseite. Am meisten scheint sich unsere Art schon durch die scharfe 

Kante der Hinterseite und durch ihre lángliche gestreckte Form der 

Arca carinata Sow." zu nühern, doch ist unser Hxemplar noch lünger 

gestreckt, wie die Art aus dem Gault-Cenoman, sie ist schmüler und 

namentlich ist die ausgehöhlte Partie jenseits der scharfen Kante viel 

diechter und feiner gestreift, als das bei der letzterwáhnten Gaultform 

der Fall ist; im übrigen seheint unser Exemplar auch flacher zu sein. 

Lünge mindestens 49 mm, Höhe 22 mm. 

Vorkommen: bei Kohldort (Kom. Krassó-Szörény), in d-m 

am cberen Ende des dortigen Ogasu Cánepile auftretenden grau- 

bráunlichen, dem Aptien zugerechneten mergeligen Sandstein, mit Ana- 

rina Hugoi zusammen. 

1 F. J. Picrer et E. RENEVIER. Terr. Aptien de Perte du Rhone etc. Genéve 

1858. Pl. XV. Fig. 1—3. p. 106. 

2 H. Coguanp. L/Étage Aptien de VEspagne. Marseille 1865. Pl. XII. Fig. 

7—8. p. 140. 

3 A. DORBIGNY. Paléont. Francaise. Terr. Crétacé. III. Pl. 313. Fig. 1—3. p. 214. 
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Trigonia Vectiana Lyc. var. hungarica J. Böckn. 

— Taf. VI. Fig. 5. — 

In der Umgebung der Ortschaft Koronini (Kom. Krassó-Szörény) 

ist in dem dortigen, an Trigonien reichen sandigen und selbst schotteri- 

gen, grauen oder gelblichen mergeligen Kalke die Gruppe der Scabrae 

verhültnismübBig hüufiger vertreten, namentlich aber ist eine Form hiufi- 

ger vorbanden, die im allgemeinen an Trigonia aliformis PARK. erinnert, 

von dieser aber in derselben Richtung sich unterscheidet, wie Trigonia 

Vectiana Lyc.!" oder aber jene von Picrer und RENEvIER? gleichfalls 

noch zur Trigonia aliformis als Aptien-Varietüt gestellte, von der Perte 

du Rhöne herstammende Form, welche aber LycETT am oben zitierten 

Orte zur Trig. Vecliana stellte. An den mangelhaften Steinkernen der 

in hRede stehenden ungarischen Exemplare sieht man noch sehr gut, dab 

die Rippen der Vorderseite in ihrer Richtung und Dicke den gerade- 

ren feineren und gedrüngter stehenden Rippen der Hinterseite gegen- 

über abweichen, wie das am zitierlen Orte auch PicrEr (Il. c. pag. 100) 

erwábnt. Dab die Crenulierung der Seitenrippen nicht nur an der Kante 

dieser, sondern auch an ihren Seiten vorhanden ist, wie das LYCETT 

sagt (1. c. p. 123), beobachtet man bei unserer Form gleichfalls. An den 

Exemplaren aus dem Krassó-Szörényer Gebirge reihen sich die Seiten- 

rippen der Hinterseite aber noch enger aneinander, wie bei den von 

Lycerr und PicrEr an den zitierten Orten abgebildeten Formen, webBhalb 

ich auch unsere Art als Abart der Trigonia Vectiana betrachte. 

Vorkommen : östlich von Koronini (Kom. Krassó-Szörény), bei der 

Abkürzung der nach Szentheléna führenden FahrstraBe, in den Trigonia 

führenden Urgo-Aptien-Schichten. 

Inoceramus aff. neocomiensis D ORB. 

Inoceramus neocomiensis DORB. Paléont. Franc. Terr. Crétacé III. Paris 1843—1847. 

p. 503. Pl. 403. Fig. 1—2. 

Der hier in Rede kommende kleine Inoceramus, der einzige, mangel- 

hafte, schon mehr Steinkern, gleicht durch den hervorragenden Wirbel 

der gewölbteren Klappe, die gerade herabziehende Vorderseite, die Flügel- 

richtung der Hinterseite und der Faltung der gröberen Klappe zufolge 

am meisten der oben zitirten neocomen Inoceramus-Art. 

1 Jous LycETT. A Monograph of the British Fossil Trigoniae. London 1872— 

1879. p. 123. Pl. XXIV. Fig. 10—11. Pl. XXV. Fig. 7. 9 

2 F. J. Picrer et EuG. RENEVIER. Fossiles du Terr. Aptien etc. Genéve 1858. 

p. 99. Pl. XIV. Fig. 2 a—c. 

NÉL ltttmmmm— 
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Fand sich südlieh von Károlyfalva (Kom. Krassó-Szörény) in 
der Padina cu penne genannten flachen Terraineinmuldung, in dem 

dortigen Trigonia führenden gelblichen, Ouarzkörner einsechlieBenden Urgo- 

Aptien-Kalk. 

Arca n. sp. indet. 

— Taf. VI. Fig. 6. — 

Fine ziemlich kurze, kleinere Form, mit breitem, gut sich hervor- 

hebendem Wirbel. Der schlecht erhaltene Steinkern lüBt an der Seite 

dicht gestellte, gut  hervorstehende Rippen beobachten. Die sich ver- 

sehmülerade Hinterseite der Klappe ist fast unter rechtem Winkel ab- 

gestutzt und der Steinkern lübt die Spuren einiger entfernter stehender 

Lüngsrippen gleichfalls beobachten. Fand sich östlich von Koronini 

(Kom. Krassó-Szörény), bei der Abkürzung der nach Szentheléna führen- 

den FahrstraBe, in den Trigonia führenden Urgo-Aptien-Schichten. 

Natica cf. gaultina  DORB. 

— Natica gaultina DORB. Paléont. Franc. Terr. Crétacé II. Paris 1842—1843. 

pag. 156. Pl. 173. Fig. 3—4. 

Die Natica, welche ich unter diesem Namen anführe, ist nur ein 

Steinkern, wodurch die genaue Bestimmung sehr ersehwert wird. Die 

Formverhültnisse des Gehüuses gleichen am meisten jenen der Natica 

Rauliniana v7ORB. und Nalica gaullina DORB. aus dem Gault. Das 
stufenförmige Absetzen der Umgünge und der um die Naht herum sich 

zeigende Windungszwischenraum, welcher da auf einen flachen Kiel zu 

deuten scheint, verweist am ersten auf Natica gaultina DORB., der 

Nabel der mir vorliegenden Form aber scheint etwas enger zu sein, wie 

bei letzterer; in dieser Hinsicht nühert sie sich mehr der Nat. Rauli- 

mana. Vand sich: nordwestlieceh von Bozovics (Kom. Krassó- 

Szörény) im Urgo-aptien-Kalk nüchst -dem Aufseherhause bei Gura 

Golumbului, am rechten Minisufer. Gesammelt von Oberberg- 

rat und Chefgeolog LupwIG RorH v. TELEGD. 

Natica Sopotiana n. sp. 

Die mir leider nur als Steinkern vorhegende Art erinnert den all 

gemeinen Formverhültnissen des Gehüuses zufolge am besten noch an 

Natica, und zwar am meisten an die neocome Nattca Coguandiana 

D ORB.! Sie ist noch etwas gröler als diese, lübt sich aber von dieser 

1 DORBIGNY. Paléont. Franc. Terr. Crétacés II. p. 151. Pl. 171. Fig. 1. 
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sehon durch die mehr sich abhebenden Umgünge und durch die derben, 

knotenförmigen Wülste sicher unterseheiden. Die Anzahl der Umgünge 

betrügt mindestens vier. Sie heben sich gut von einander ab und sind 

am Steinkern bei der Naht durch eine tiefe Furche von einander ge- 

trennt. In der Mitte der letzten Windung, die gegen die höheren hin 

ziemlich geneigt ist, zeigt sich am Steinkern eine kleine Verflachung, 

welehe auch an der Abbildung DOÖRBIGNYS, noch auffallender aber bei 

Natica Gasullae H. Coov.! zu sehen ist. Unser Exemplar steht in 
dieser Hinsicht zwischen diesen beiden. Am charakteristischesten aber 

sind die an der vorletzten und letzten Windung unseres Steinkernes, 

Fig. 50. Natica Sopotiana n. sp. 

Das in natürlicher GröBe abgebildete Originalexemplar ist im Museum der 

kgl. ung. geolog. R.-Anst. deponirt. 

am oberen Teile dieser u. zw. am AuBenrande der Nahtfurche sicht- 

baren groben, knotenförmigen Wülste, welche durch geringe Einflachun- 

gen von einander getrennt sind. Diese Wülste setzen auch an den Um- 

güngen abwárts immer mehr sich verlierend fort. Diese letztere Verzie- 

rung erinnert vollstándig an" jene, welche Dr. A. E. RExuss? bei der 

oberkretaziscehen Naticra nodosa GEws. hervorhebt, von welch" letzterer 

aber unsere Vorm im übrigen sehr abweicht, ja GEmwirz selbst stellt 

seine Form neuerlich zu Nerilopsis. Die Spuren der Zuwachsstreifen 
verraten sich auf unserem Steinkern hie und da noch gleichfalls. 

! H. Coguanp. L/étage Aptien de I Espagne. p. 73. Pl. VI. Fig. 1—2. 

2 Dr. AuG. Em. REuss. Die Versteinerüungen der böhmischen Kreideformation. 

L.. p.. 50.-/T, XI-2Bipéia: 4. 

3 Dr. HANNSS BRuwo GEINITrz. Das Elbtalgebirge. Erster Teil. Der untere 

Ouader. VI. Pelecypoden (SchluB.) p. 246. (Palaeontographica XX. Bd. I. Teil). 
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Die Art fand sich WSW-lich von Újsopot (Kom. Krassó-Szörény) 

am Nordgehünge des Valea Hurku (Valea mare), etwas mehr gegen 

Nordwest vom Ciukaru lui Merkan, im Urgo-Aptien. 

Pecten Cottaldinus D ORBe. 

— Pecten Cottaldinus DORB. Paléontol. France. Terr. Crétac. III. Paris 1843—1847. 

p. 590. Pl. 431. Fig. 7—11. 

— Pecten Cottaldinus Picr. et Camp. Sainte-Croix. IV. p. 197. Pl. CLXVII. Fig. 3. 
— Pecten Cottaldinus LoRIor. I/Étage Néocomien moyen du Mont Salöve. Genöve. 

Bale 1861. p. 103. Pl. XIII. Fig. 3. 

Aus der oberen Partie der Urgo-Aptien-Ablagerungen des Minis- 

tales sammelte ich aus den mergeligen Sandsteinen in mehreren Exem- 

plaren einen Pecten. Es sind diese so. wie die übrigen mit ihnen zu- 

sammen dort sich findenden Petrefakte in sechlecehtem Erhaltungszustande, 

ihrer Schalen sind sie zum guten Teil bereits beraubt und auch durch 

Druck litten sie. 

Bei ein-zwei verhültnismábig besseren Exemplaren indessen sehe 

ich deutlieh jene ungleiehförmige Lünge der Seiten, aus weleher sodann 

jene Schiefe entsteht, die DORBIGNYS Zeichnungen erkennen lassen. 

An unserer Art sieht man auch die feinen, dicht stehenden konzentri- 

schen Streifen, ebenso in gewissen Intervallen die besser ausgeprügten 

breiteren Wachstumsabsütze. Jene sehr feine radiale Streifung, die Pec- 

ten CGottaldinus DORB. oder Pecten lusitanicus SHARPE (Xuarterly Jour- 

nal Vol. VI. 1850. pag. 189. Pl. 24. Fig. 3) besitzt, verrát sich auch 

an unserem Exemplar. Es gehört dieses nach der PicrTEr und CAMPICHE- 

sehen Gruppierung der Kreidepectines in die F-Gruppe dieser Autoren, 

wo es am meisten dem Pecten GCottaldinus gleiecht. Die Art fand sich 

nordwestliech von Bozovics (Kom. Krassó-Szörény) an der Gura Golum- 

bului genannten Mündung des hier ins Ministal mündenden Grabens, 

in den dort vertretenen grauen, mergeligen Sandsteinen, mit Serpula 

antiguata Sow. und Kohlenspuren zusammen, in der oberen Partie der 

noch dem Urgo-Aptien zugezühlten Ablagerungen. 

Astarta obovata Sow. 

- Astarte obovata Sow. 1823. Miner. Conch. Vol. IV. p. 73. pl. 353. 

— Astarte Beaumontii LExm. 1842. Mém. Soc. géol. de France. V. p. 4. pl. 4. Fig. 1. 

— Astarte transversa LExm. 1842. idem pag. 4. pl. 5. Fig. 5. 

— Astarte Beaumontii LEYM. DORB. 1842. Pal. franc. Terr. Crét. III. p. 60. pl. 260. 

Fig. 1—5. B 
- Astarte transversa LEYm. DORB. id. pag. 61. pl. 261. Fig. 1—5. 

— Astarte obovata Sow. Picr. et RENEv. 1858. Terr. apt. p. 86. pl. XI. Fig. 1. 
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Die Art aus dem Krassó-Szörényer Gebirge gleicht in der Form 

der Klappen und durch die an der unteren Seite sichtbaren stürkeren 

breiten Zuwachs-Bünder und Streifen am meisten der Aslarte transversa, 

wie das DORBIGNYS Abbildung zeigt, deren auch von diesem Autor be- 

tonten etwas vierseitigen Gestalt sie nicht entbehrt. Die letztere Art 

aber vereinigt, wie wir wissen, PicTEr und KENEvVIER (Terr. Apt. pag. 87) 

mit der SoweRByschen A. obovata. 

Sie fand sich NW-lich von Bozovics (Kom. Krassó-Szörény) in den 

weibBelimmerigen, mergeligen Sandsteinen des Urgo-Aptiens bei Gura 

Golumbului, in einem kleinen Sertengraben des Riu alb. 

Cypricardia Kohldorfiana n. sp. 

— Taf. VI. Fig. 7a, b, c. — 

Zumeist in Steinkernen, welche nur hie und da noch Schalenreste 

zeigen, sammelte ich im Krassó-Szörényer Gebirge in mehreren Exem- 

plaren einen Pelecypoden, dessen Schlobbildung ich zwar leider nicht 

sehen kann, dessen ganze Form aber auf die VWamilie der Cypriniden 

verweist, wohin ich ihn daher auch stelle. Unserer Art ühnliche Formen 

wurden von den Autoren zu Gyprina DLAM., oder zu einer Untergattung 

dieser, der Venilicardia Sror., ja in einzelnen Föllen auch zu GCGypri- 

cardia Lam. gestellt, wie beispielsweise Gypricardia testacea Zarr. aus 

den Gosauschichten, welch" letzterer unser Petrefakt in der ganzen Form 

der Schalen dem ÁuBeren nach in der Tat auch sebr gleicht, doch ist 

unsere Art gröBer als diese letztere. Bezüglich des Schlosses der Gosau- 

art und ihrer Verwandten bemerkt aber Zirrer, dab dieses zu Gyprina 

ebenso nahe steht, wie zu Gypricardia, aus welchem Grunde er die 

Abtrennung dieser als Subgenus nicht für zwecklos halte (1. c. p. 136). 

Die Klappen unserer Art sind bald breiter, bald von lünglich-trapezvidaler 

Form und ungleichseitig. Der Wirbel ist stark eingekrümmt und von 

der Mittellinie der Klappen etwas mehr gegen die Vorderseite hin 

gestellt, steht aber ebenso, wie vei der Gosauart, nicht am Inde dieser. 

Die Spitzen der Wirbel siehen bei noch mit Schale versehenen Exem- 

plaren nahe genug zu einander, an den Steinkernen aber entfernen sie 

sich natürlich ziemlieh weit von einander. 

Die Vorderseite der Schalen ist zusammengezogen, rundlich, die 

Hinterseite höher und etwas schief abgestumpft. Zu erwáhnen ist ferner 

jener krüftige, bisweilen sehr scharfe Kiel, welcher, vom Wirbel aus- 

gehend, in die hintere Ecke des Unterrandes herabzieht. Neben ihm 

1 SroLIczKA : Gyprina Forbesiana. (Cretaceous Fauna of Southern India. Vol. 

III. p. 197. Pl. IX. Fig. 2—8.) 
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sieht man an der Hinterseite eine kleine Binbuchtung ganz so, wie das 

Cypricardia  testacea Zarr. in der Abbildung zeigt, doch muB ich be- 

merken, daB bei jenen meiner Exemplare, an denen noch Schalenreste 

vorhanden sind, vom Kiel nach rückwürts gerechnet, nicht nur ein etwas 

konkaves Feld folgt, wie das ZITTEL bei seiner Art erwáhnt (I. c. p. 136) 

und abbildet, sondern auch in der Mttte dieses, aber etwas mehr gegen 

den Kiel hin, eine gut entwickelte Furche von der Wirbelgegend bis 

ans Ende herabzieht, wie das z. B. auch bei den Abbildungen Fig. 4 da 

und 6c der GCGyprina Forbesiana Sror. ersichtlich gemacht ist. Das 
Schildfeld ist von dem davorliegenden Furchenfeld ebenfalls durch einen 

Kiel abgetrennt. Die Oberflüche der Klappen weist gut sich abhebende, 

stürkere konzentrische Streifen auf, die sich bei mehr entwickelten 

Exemplaren auch zu wahren Falten gruppieren können. 

Bei mehreren unserer Exemplare sieht man, namentlich gegen den 

Unterrand hin, sowohl an den Steinkernen, als an den Schalenfragmen- 

ten, auch strahlige Streifung. 

Sowohl dieses, wie auch die im allgemeinen gröBere Form und 

die ausgesprochene Furche der hinteren Felder unserer Art aus dem 

Krassó-Szörényer Gebirge unterscheidet sie von der oberwáhnten Gosau- 

art. Sie fand sich $50-lich von Kohldorf (Kom. Krassó-Szörény), bei der 

im unteren Teile des Ogasu Canepile zutagetretenden Ouelle, in sandigem 

Mergel. 

Cerithium Canepileianum n. sp. 

SS0 von Kohldorf, von der im Ogasu Canepile erscheinenden klei- 

nen Ouelle etwas mehr abwárts im Graben zeigen sich mit dem im 

vorigen als Gypricardia Kohldorfiana. beschriebenen Petrefakt hüáufig 

Cerithien, die leider, sozusagen ausnahmslos, in so beschádigtem, schlech- 

tem Erhaltungszustand sind, dab ich, ein Exemplar ausgenommen, von 

ihrer eingehenderen Beschreibung abdizieren muBte. Es sind dies aber, 
wie es scheint, neue Arten, die schon ihrer Form nach auf etwa fünf 

verschiedene Arten hindeuten. Die mit ihrer Verzierung verhültnismübig 

noch am besten erkennbare Form ist die, für die ich den obigen Namen 

anwende. Das Gehüuse ist turmförmig, die Zahl der nach abwürts nor- 

mal sich verbreiternden Windungen betrügt un refáhr 10; sie sind ziem- 

liceh flach und durch die Nahtlinie gut von einander geschieden. Am 

oberen Teil der Umgüánge, unmittelbar unter der Naht des vorhergehen- 

den Umganges hebt sich eine Knotenreihe ab, die am letzten Umgange 

des einen oder anderen Exemplares zu einer sich heraushebenden förm- 

liehen kantenartigen Linie sich ausbilden kann. Von der eben erwühn- 

ten oberen Knotenreihe ziehen sich verschieden dicke Zuwachsstreifen 

an den Umgüngen schief nach vorne und abwürts, wodurch die Win- 
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dungen bis zur unteren Naht wie mit einer schiefen Lüngsberippung 

verziert erscheinen. Oberhalb der Naht verraten auf meinen beschüdig- 

ten Exemplaren hie und da noch feine Knötehen ihre Anwesenheit, diese 

sind aber viel schwücher, wie am oberen Teile der Umgünge. Unser 

Cerithium eleicht mit seiner Verzierung dem viel schlankeren Ceritlium 

terebroides D7ORB.,! noch mehr aber dem (erilhium Tourneforti Cogu.? 

aus dem Aptien Spaniens. 

Fig. 51. Cerithium GCánepileianum n. sp. 

Die um weniges vergröBerten Originalexemplare sind im Museum der 

kg]. ung. geolog. R.-Anst. deponirt. 

Die letztere Art ist aber viel gröBer, ihre Umgünge sind flacher 

und treppenförmig. Vorkommen: S50 von Kohldorf (Kom. Krassó- 

Szörény), bei der im unteren Teile des Ogasu Canepile sich zeigenden 
Ouelle, im sandigen Mergel des Aptien. 

Ergaánzende Bemerkungen. 

Es sei mir gestattet, als Anhang zur Beschreibung der in den 

vorigen Zeilen publizierten Arten hier noch zu erwáhnen, dab ich gele- 

gentlieh der geologischen Reambulation des Sektionsblattes Szászkabánya 

1 DORBIGNY. Paléont. francaise. Terr. erétacés. Tome II. p. 352. Pl. 227. Fig. 1. 

2 H. Coguanp. Aptien de VEspagne. pag. 85. Pl. V. Fig. 8. 
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im verflossenen Sommer 1909, welehe Reambulation die Verfassung des 

mit der Herausgabe dieses Blattes Hand in Hand gehenden erlüuternden 

Textes erforderte, an derselben Stelle und aus demselben, noch zum 

Aptien gezühlten Gesteine, aus welehem JOoHANN v. BöckH seine Anatina 
Hugoi und Arca Szontaghiana sammelte (Anfang des Grabens cOgasu 

Cánepiles südlieh von Kohldorf), nebst Toxaster sp., IMmoceramus Sulo- 
moni DORB. etc. auch einen Nautilus sammeln konnte, der ein nüchster 
Verwandter des Nautilus neocomiensis DORB. ist, den ich aber seinem 
mangelhaften Erhaltungszustande halber nicht direkt mit dieser Art zu 

identifizieren wage. DORBIGNY zitiert diesen seinen Nautilus aus dem mitt- 

leren Neocom, GCoouaRp (Monogr. de Vétage aptien de I Espagne) aus 

den oberen Schichten des Aptien. 

In eben solchem mergeligem Sandstein oder sandigem Mergel, wie 

jener bei Kohldorf, sammelte ich bei Gelegenheit meiner Aufnahme im 

Jahre 1886 südöstlieh von Steierdorf, in der Gegend der Kirsia rosi und 

Gura Golumbului Ioceramus Salomonmi 4ORB. und Grioceras (Ancyloce- 
ras) Matheronianum vp0ORB. An beiden Orten (Kohldorf, Og. Cánepile 

und Steierdorf, Gura Golumbului, Kirsia rosi) lagert der mergelige 

Sandstein dem durch Hegutemia Lonsdalei Sow. sp. und Orbitolina 
lenticularis Lam. charakterisirten Urgo-Aptien-Kalk- und Kalkmergel- 

Komplex unmittelbar auf und ist vielleieht schon mehr als (Gault zu 

bezeichnen, als welchen wir diese Schichten auf dem im Jahre 1896 

ausgestellt gewesenen geologischen Kartentableau des Krassó-Szörényer 

Gebirges mit meinem unvergeBlichen Freunde JoHANN v. BöckH über- 

einstimmend auch aussechieden. Und wir können dies vielleieht umso 

mehr tun, als ich ebenfalls südöstlieh von Steierdorf, am Gehünge des 

Gura Izvorului genannten Tülchens, in isolirter kleiner Partie auftreten- 

dem mergeligem Sandstein, bei (relegenheit meiner geologisehen Detail- 

aufnahme i. J. 1885 (Ponyászkatal und Umgebung im Kom. Krassó- 

Szörény, dJahresber. d. kel. ung. geolog. R.-Anst. für 1885, p. 164) 

Lytoceras Sacya Forb. sp. und Seguoia Reichenbachi (GEIxs. sp.) HEER 

fand, weleher Ammonit- und Pflanzenrest geradezu schon auf €cenoma- 

nes Alter dieser Sandsteinpartie verweist. 

Budapest, am 20. Möárz 1910. 

L. RorH v. TELEGD. 



BETTRÁGK ZUR KENNTNIS DER VERTIKALEN VERBREITUNG 

VON CERITHIUM VIVARII OPPENH, 

Von Dr. Vikrogk VoGL. 

Die neueste Arbeit M. BE. Vapász" (Die paláontologisehen und stratigra- 

phischen Verhültnisse der am linken Donauufer gelegenen ülteren Scehollen ; 

Jahrb. d. kgl. ungar. geol. Reichsanstalt, Bd. XVIIL Heft 2; demnüchst auch 

deutsch) traf mich gerade beim Studium der mitteleozünen Fauna von Kosa- 

vin in Kroatien an. Vapász erwühnt in dieser Arbeit Cerithium  vivariti 

OPPENH. aus den Ronca-Schichten von Kósd, was mich umso nüher berührte, 

als ich diese Art gerade damals auch in der Fauna von Kosavin antraf. Dab 

es sich tatsüchlich um diese Art handelt, das möge aus der nachfolgenden 

Beschreibung erhellen. 

Cerithium vivarii ÖOPPENH. 

1896. Cerithium  vivarii nom. mut. OPPENHEIM: Das Alttertiür der Colli Berici. Z. 

d. d. g. G. Bd. 48, S. 107, Taf. V., Fig. 3—5. Vergil. hier die Synonymien). 

1910. Cerithium vivarii OPPENH. — VapáÁsz: Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. geol. 

Reichsanst. Bd. XVIII. Heft. 2. 

Es liegen mir von Kosavin mehrere fragmentare Exemplare vor, deren 

Skulptur jedoch recht gut erhalten ist. Die Umgünge sind flach, durch ziem- 

lich vertiefte Nühte von einander getrennt. Die Skulptur besteht im allgemei- 

nen aus vier gekörnelten Spiralreifen, die sich durch die Gröbe der Körnchen 

von einander unterseheiden. Am kráftigsten entwickelt sind die Körnchen 

der hintersten Reihe, dann folgen jene des vordersten (vierten), dann die des 

dritten und schlieBlieh jene des zweiten Reifens. Am letzten Umgange treten 

unter dem vierten Spiralreifen mehrere glatte, ungekörnelte Spiralreifen auf, 

wovon zwei kráftiger sind. 

Ich hatte Gelegenheit, die Exemplare von Kosavin mit jenen von Kósd 

zu vergleichen und fand bei diesem Vergleiche wohl einige Abweichungen, 

doch erseheinen diese so geringfügig, dab ich nicht süume, mein Cerithium 

von Kosavin mit jenem von Kósd zu identifizieren. Hinmal weichen die beiden 

Formen in der Stürke der Skulptur, namentlich der hintersten Knotenreihe ab, 

ndem diese an Exemplaren Vapász — besonders an den jüngeren Umgin- 

gen meist sehr krüftig entwickelt ist und die einzelnen Körnchen sozu- 

sagen zu Stacheln auswaechsen. Dies ist bei den Exemplaren von Kosavin 

zuweilen wohl auch der Fall, jedoch immerhin seltener. Hine zweite Abw eichung 
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gibt sich darin kund, dab an Cerithium vivarii von Kósd zuweilen auch ein 
fünfter gekörnelter Spiralstreifen auftritt, wohingegen bei meinen Exemplaren 

die beiden mittleren Spiralstreifen — ebenfalls zuweilen — auf eine kurze 

Strecke mit einander versehmelzen, um sich alsbald wieder zu trennen. Bs 

sind dies meiner Ansicht nach Abweichungen, die sich durch die groBe Ent- 

fernung der beiden Fundorte zur Genüge erklüren und auf Grund deren eine 

spezielle Abtrennung der beiden Formen wohl kaum zulüssig würe. 

Man könnte wohl an Exemplare von G. baccatum mit vier Körnchen- 

reihen denken und würe die BRowxGwriaRgrsche Abbildung dieser Art gut, so 

würde ich weniger süumen meine Form mit C. baccatum zu identifizieren. 

ZrrrEns gute Abbildung stellt jedoch einen ziemlieh fremden Typus dar, mit 

welchem das Cerithium von Kosavin kaum zu identifizieren ist. 

Cerithium vivarii OPPENH. kommt bei Kosavin in jener Fauna vor, die 

FnRauscHER 1884 aufzühlte und die TH. KoRmos und zum geringeren Teile auch 

ich wührend der Aufnahmen im Sommer 1910 neuerdings einsammelte. Es 

hütte keinen Zweck in diesem vorlüáufigen Berichte endgiltiges zu 

sagen, weshalb ich nur kurz erwühnen will, daB sich in der Gesellschaft von 

C. vivarri OPPENH. bisher u. a. folgende Formen bestimmen liefRen : 

Glauconia  eoraena OrPpPENn.; Gerithium calcaratum Bgar.; C. aculea- 

tum ScHrorn.; C. pentagonatum ScHrorn. ; GC. vicentinum Bax.; C. Castellini 

BnGr. : C. vulcani Beer.; Trochus subnovatus Bax. 

AuBerdem gibt es hier 

Cyrenen (— C. Baylei Bax?); Natica-Arten (darunter eine aff. parisien- 

sis DORB.) usw., deren Untersuchung noch nicht abgesehlossen ist. Jeden- 

falls erscheint es auch schon nach dem Mitgeteilten offenbar, dab es entschie- 

den Ronca-Schichten sind, aus denen C. vivarii OPPENH. hervorging. Es ist 

dies nun bereits das zweite mitteleozáne Vorkommen dieser bisher für aus- 

sehlieBlieh oligozán betrachteten Art. 

Jedenfalls möchte ich künftig sowohl auf Cerithium vivarii OPPENH., 

als auch überhaupt auf die Fauna von Kosavin noch zurückkommen. 

GEOLOGISUHE BEOBAGCHTUNGEN BEI HERKULESFÜRDŐ. 

Von Dr. Fgasz Baron Nopcsa. 

— Mit Fig. 52. — 

Wáiáhrend eines mehrtügigen Aufenthaltes bei Herkulesfürdő beging ich 

beide Seiten des Csernatales und hiebei gelang es mir folgendes zu konsta- 

tieren: Spuren des Kalkzuges, der westlieh der Cserna die Höhen des Clepe- 

niacu Craca gauri und Corcia bildet, lassen sich auch am östlichen Cserna- 

ufer  allenthalben konstatieren, und zwar beim Lazar-Tempel, dann bei 
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dem Kanale der Elektrizitűtswerke, nördlieh der Széchenyi-Wiese, ferner dort, 

wo der von dem Lichtenstein herabführende Bach in die Cserna mündet und 

ebenso in dem namenlosen Graben der zwischen der Brücke Kote 169 und 

dem Hegerhause der Sieben-Ouellen in die Cserna műndet (beim Buchstaben 

n des Wortes Cserna auf der Detailkarte 1 : 25,000. 

Beim Hegerhaus liegt dieser Kalk unmittelbar auf dem Granit, bei der 

Brücke Kote 169 schiebt sich jedoch etwas Ouarzsandstein zwischen diese 

beiden und noch miehtiger ist dieser Sandstein, durch eine Liasschieferein- 

lagerung in zwei Zonen getrennt, dort entwickelt, wo sich die Cserna bei den 

Sieben-Ouellen scharf gegen Osten wendet. Sowohl beim namenlosen Graben, 

als auch in der Gegend des Lazar-Tempels lü8t sich auBerdem zwischen dem 

Kalke und dem östlich davon zutage tretenden kristallinen Schiefer stellenweise 

Liasschiefer konstatieren. 

Aufsehlüsse sind bei dem Siüdende der zweiten von der Széchenyiwiese 

auf die Lichtensteinhöhe führenden Serpentine, ferner beim Buchstaben E 

des Wortes Elektrische Anlage der Detailkarte und endlich im namenlosen, 

bereits erwühnten Graben vorhanden. Dieselbe Schichtfolge Granit-Ouarz- 

sandstein-Kalk-Liasschiefer ist auch am westlichen Csernaufer zu konstatieren. 

Am leichtesten zugünglich ist jener Aufschlu8 von Ouarzsandstein, den 

man lüngs der Fahrstrasse zwischen der Abzweigung des zur Rüuberhöhle 

führenden Weges und der Gedenktafel der Wanderversammlung der ungari- 

schen Naturforscher und AÁrzte antrifft, woselbst man im Csernabette klar die 

Auflagerung des Ouarzsandsteines auf Granit und am Wege sein Hinfallen 

unter zirka gegen Süd-Westen einfallenden dunklen Kalk sieht. Noch schöner 

zeigen sich ganz analoge Lagerungsverhültnisse bei dem von Cracu gauri zur 

Cserna herabführenden Fubsteg. Hier ist der Ouarzsandstein mehr als 10 m 

michtig. Das HBinfallen des dunklen Kalkes unter durch ihre Diabastuffdecke 

als liassiseh gekennzeichneten schwarzen, mehr oder weniger kalkigem Ton- 

schiefer lát sich sowohl dort, als auch bei der Conchhöhe erkennen. 

Petrographisch mit dem Kalkzuge Clepeniacu-Herkulesguelle ident ist 

jener noch weiter im Westen gelegene, der sich von der Deákhöhe zur 

Munkguelle und von dort zur Elisabethhöhe hinzieht und bei der Deákhöhe, der 

Franz Josefshöhe und Flisabethöhe offenkundig unter, unweit der Deákhöhe 

etwas Malacitspuren aufweisende (Ouarzsandstein einfüllt, den weiter im We- 

sten kristalline Schiefer überlagern. Der Kalkreichtum der Liasschiefer bei der 

Szapáryguelle, die stellenweise, so bei den Sieben-Ouellen und bei der Munk- 

guelle fast schiefrige und zum Teil tonige Natur des dunklen Kalkes, sein 

Unterlagertwerden von unterliassischem Ouarzsandstein lüngs des Csernatales 

und der abweichende Habitus des sicher tithonneokomen Kalkes vom Donno- 

gled und Vurvu Suscului sprechen dafür, die am Grunde und an dem Hange 

des Csernatales vorkommenden Kalkzüge vom Tithon zu trennen und mit jenen 

liassiscehen Kalkzügen zu parallelisieren, die weiter im 6 Nordosten aus dem 

Lepusnik und Zsiltale bekannt sind. . 
Indem man dies tut, ist man nun aber genötigt, auch die Tektonik des 

Csernatales anders zu deuten, als es bisher der Fall war, denn der Granit- 
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bruch des Csernatales bildet bei der Annahme der normalen Schichtfolge 

akristalliner (Gesteine, Unterlias, Kalkzone, Oberlias, Diabastuffs, den Kern 

einer Antiklinale, die beiderseits durch Brüche begrenzt wird. k 

In der beiliegenden Figur kommen diese Verhültnisse am deutlichsten 

zum Ausdruck. 

Dab ich ScHAFARZIKS Profile Csorichhöhe—Suskuluj—Cracul gauri— 

Lichtensteinhöhe und Peatra Banitzi— Sieben-Ouellen nicht akzeptieren kann, 

hat seinen Grund darin, dab sie das Vorkommen von Liasschiefer am linken 

und das Vorkommen von Ouarzsandstein am rechten Csernaufer auBer Acht 

lassen, am Profil der Sieben-Ouellen endlich die zwischen Kalk und Granit 

vorkommenden Ouarzsandsteine fehlen. 

Ujarad, am 1. Juni 1910. 

MIARGYRIT VON NAGYBÁNYA, 

Von Dr. M. Löw.1 

— Mit Fig. 53. — 

Gelegentlich eines Ausfluges in die Bergwerke des Komitates Szatmár 

und von 0-Radna sammelte ich im IV. Horizonte der Kereszthegyi bánya in 

Nagybánya eine Stufe, an welcher sich glünzende. schwarze Kristallgruppen 

zeigten. Als ich diese Stufe dem Herrn Prof. JosEr KRENNER zeigte, erkannte 

er diese als Miargyrit, was auch durch die spüteren Untersuchungen besti- 

tigt wurde. : 

Dieses seltene Silbererz wurde zuerst durch Mons ? als besondere Spezies 
von dem dunklen Rotgiltigerz geschieden., Spüter wurde es durch H. Rose? 

echemisch untersucht und Miargyrit benannt. Die erste exakte kristallogra- 

phische Bestimmung stammt von C. NAUMANN." 

Im Jahre 1856 beschrieb A. KEsxGorr? den bleihaltigen Miargyrit von 

Felsőbánya als ein neues Mineral und HAIxIDIsGER? benannte es nach dem 

Entdecker Kenngottit, obzwar er schon erwüáhnt, dab die Kristallform dem 

des Miargyrits ühnlich und auch der Strich gleich ist. A WeErisBacn" zeigte 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesell- 

schaft am 7. Dezember 1910. 

Mons, Grundriss d. Min. 1824. 2. 606. 

H. Rosx, Pogg. Ann. 1829. 15. 469. 

C. NAUMANN. Pogg. Ann. 1829. 17. 142. 

A. KENNGOTT, Pogg. Ann. 1856. 98. 165. aa 

6 HAIDINGER. Sitzb. Akad. Wien. 1856. 22. 236. 

A. WEIsBacH, Pogg. Ann. 1865. 125. 441. 

au ag n 
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dann, da8B die Kristallform dem Miargyrit von Parenos sehr nahe steht und 
daB auch die Streifung der Flichen gleich ist. 

Endlich wurde durch L. Sreőcz! auf chemischem Wege nachgewiesen, 
da8 der Kenngottit nur ein Miargyrit ist, welcher in isomorpher Weise Blei 

enthült und J. KRENNER? zeigte auf kristallographischem Wege, da8 der Miar- 

gyrit von Brüunsdorf und von Felsőbánya und der Kenngottit vollkommen 
dieselben Winkelwerte aufweisen und dab das letztgenannte Mineral nur ein 

nach der Hauptsache verkürzter Miargyrit ist. 

BESBÉT Tf 
Fig. 53. Miargyrit von Nagybánya. 

Im Jahre 1884 fabt W. J. Lewis? die bisherigen Daten, besonders vom 

Miargyrit von Bráunsdorf zusammen und ergünzt diese mit vielen neuen. 

A. S. ExrLet führte an den Miargyrit von Zacatecas (Mexico), 1. J. SPENcER 

aber an dem von Aullagas (Bolivia) kristallographiscehe Untersuchungen durch. 

L. Sipőcz, Tscherm. Mitt. 1877. 213. 

KRENNER J., A Magyar Tud. Ak. Értesítője. 1879. 13. 10. 
W. J. Lewis, Zeitschr. f. Krystall. 1884. 8, 513. 

A. S. EAKLE, Zeitschr. f. Krystall. 1899, 31. 209. 

L. J. SPENCER, Min. Mag. 1907. 308. Ref. Zeitscbr. f. Krystall. 46. 625. ag RO. 
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Das Material, welches mir zur Verfügung stand, war verhültnismábig 

sehr gering. BHine Stufe und daran etliehe Kristallgruppen, welche so ver- 

wickelt zusammengewachsen sind, daB ein freies Kristallindividuum nur sehr 

sohwer herauszulösen ist. Doch gelang es mir ein 1 mm langes und §/4 mm 

breites Kristállehen herauszulösen, an welehem ich folgende Formen! be- 

stimmte : 

c (001) B (013) 
o (101) w (011) 
d (311) p (1) 
s (211) A (111) 

- g (313) t (111) 
p (516) a (211) 
y (414) í (311) 
z (212) ax (122) 

x (515) 

Die dominierende Form ist c (001), nach welcher der Kristall tafelförmig 

ist. Sümtliche Flichen sind sehr glünzend und geben gute Reflexe; nur die 

Flüche der Zone (o g] und die negative Pyramidenfliche der Zone [a d) sind 
der entsprechenden Zonenachse parallel stürker gestreift. 

Der Kristall hat drei dominierende Zonen, u. zw.: die orthodiagonale 

Zone mit den Formen c (001), o (110) und a (100); die Zone [o g] mit den 

Formen o (101), p (616), x (515), y (414), g (313), Z (212), A (111); und die Zone 

[u d) mit den Formen a (100), g (411), d (311), s (211), t (111), w (011), x (122), 
A (111), a (211) und i (311). 

Die dominierende Form c (001) liegt in der flüchenürmsten Zone. In der 

Kreuzung der flüchenreichsten Zonen liegt A (T11), welche Form die schlech- 

testen  Messresultate gibt und die in keine Zone genau hineinfüllt, denn die 

Reflexe weichen von allen beiden Zonen ein wenig ab. 

Zu der Bestimmung der Formen dienten folgende Winkelwerte : 

Gemessen Berechnet 2 

c : o — 001 : 101 48925" 48991"10" 

c: asz KÜL Á00 81920" 81992"35" 

cse SSIŐ0L BÚT 70937" 70934" 

c : i — 001: 311 81946" 829 8" 

ege ALL : 313 57050" 57949" 

ca se Va ség ul 44955" 44947" 

a : p — 100 : 411 36956" 37 

rag ző KU kéz] 59095" 5D098" 

tetsz LOS GÜÜLL 69930" 699451/2" 

a": c — 100: 211 59950" 59029" 

1 Die Kristallformen sind mit abnehmender GröBe aufgezüblt. 

2 E. S. Dasa, The System of Min. 1892. 116. 

V. GorpscHmipT, Krystallogr. Winkeltabellen. 1897. 239. 

Sz ká dd 
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Gemessen Berechnet 

c : 8 — 001 : 013 442 439592! 
0.40 sz001: 011 ZO" 70959" 

o : p — 101: 616 20943" 20927" 
o : y. — 101: 414 28941" 29913" 
o :g — 101 319 36938" 36743" 
04 x a 101: 218 489 2" 48913" 
o : A — 101 : 111 66956" 65955/ 

a" : z — 100 : 122 84951" 83943" 

a :4A 7 10: 111 775107 74954" 

o : x — 101 :515 22945" 940 7 

Der Kristall war senkrecht zur Zone [o g] angewachsen. 

Betrefis der Mineralkombination kann noch folgendes erwáhnt werden: 

Die Stufe ist ein pyrithaltiges, graues Ouarzgangstück, welches gegen 

das Innere des Ganges zu durch eine weniger als 1 em dicke, weiBe Ouarz- 

sehicht getrennt ist; hierauf folgt eine sehmülere, pyrithaltige Kalkkarbonat- 

sehicht. Auf dieser sind die Miargyritkristalle mit Pyritkristallen verstreut. 

Die Flichendes Pyrithexaeders sind lamellar, die Kanten und Heken sind ab- 

gerundet und sehr faserig. Das ganze wird von einer Seite mit derbem Pyrargyrit 

umgeben. 

Jünger als die bisher genannten Minerale sind halbkugelige, etwas Mn- 

haltige, nach dem Rhomboeder spaltende, wasserklare Bildungen mit ca 2 mm 

Durchmesser, welche eine Calcitart sein dürften. Der Kantenwinkel des Spal- 

tungsrhomboeders sehwankt zwischen 739" 43" und 749 11". 

Früher als dies, hat sich ein radialfaseriger und kugelförmiger Pyrit 

gebildet, welcher ebenfalls nur 2 mm im Durchmesser betrügt. Wahrschein- 

lich stammen auch die neben dem Kenngottit von Felsőbánya ! beobachteten 

Pseudomorphosen aus solchen ursprünglichen Mineralien. 

Zu den obenerwáhnten Mineralkombination gehört noch ein Gewebe von 

sehr feinen Füden aus Plumosit, in welches glünzende schwarze Körner ein- 

gebettet sind. 

Endlicn muB noch erwáhnt werden, dab Herr A. FRaAwszENav auf dieser 

Stufe noch einen kleinen Tetraedritkristall entdeckte. 

1 A, KENGoTT, Übersicht min. Forsch. 1856—57. 172. 



NEUER UNGARISUHER FUNDORT ZWEILER MINERALIEN. 

Von Emrn HUuNEK.! 

Im Frühjahre 1909 machte ich in Gesellschaft der Herren Dr. BÉLA 

Mauxgirz und Dr. Magrmy Löw einen Ausflug in den Steinbruch der Gemeinde 

Nadap, um dort das Vorkommen der Zeolithe zu beobachten. Beim Durch- 

sehen des frischen Gesteines, gegenüber der Zeolithseite? bemerkte ich an 
einzelnen Andesitstücken grüne Flecken, die sich bei der Bestimmung als Epi- 

dote erwiesen. In dem mitgenommenen (Gestein fand ich ferner Punkte mit 

Metallglanz, die ich als Hümatit bestimmte. 

Hámatit findet sich verstreut auch im 6 (Gestein, zumeist aber treten 

beide Mineralien in Adern und insbesondere in Höhlungen mit Calcit und 

Pyrit auf. 
Von dem in Höhlungen befindlichen Hümatit gelang es mir einige mess- 

bare 12 mm dicke und 2 mm groBe Kristalle zu erhalten, welche nach den 

FEndfláchen tafelförmig sind und d — (1012), untergeordnet auch r.— (10113 

tragen. Binmal erschien Y5 R, mit geringem, schwachen Reflexe. Die Kristalle 

sind manchmal parallel zusammengewachsen. Die Fliche c — welche infolge 
der Wiederholung von d treppenförmig ist — zeigt die charakteristischen 

dreieckigen Zeichnungen. 

Unter den von mir gesammelten Stücken fand ich keine messbaren 

Epidotkristalle. Am Dünnschliff ist der starke Pleochroismus sichtbar; a ist 

farblos mit einer sehwachen Schattierung in gelbgrün, b lichtgrün, c dunkelgrün. 

Im Frühjahre 1910 suchte Sr. Hochwürden, Herr Dr. RUDOLF STREDA 

diese Mineralien in Nadap, nachdem ich ihm hierauf aufmerksam gemacht 

hatte und zwar in Bezug auf die Epidote glücklicher als ich. Von ihm be- 

kam ich messbare Kristalle, die aber nicht im frischen Gestein, sondern in 

Gesellschaft der Zeolithe vorkommen. Die Kristalle sind 1—19e mm lang 

und dünner, als /2 mm. In der Regel sind mehrere Individuen verwachsen ; 

ihre Reflexe sind schwach und versehwommen. In der Zone [010] gelang es 

mir festzustellen die Formen: c (001), a (100), e(101) und r (101). Seitlich 
sind die Kristalle brüchig oder manchmal mit n — (111) abgeschlossen. 

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 1. Juni 1910. 

2 B. Mauxkrrz, Zeolithe von Nadap. 



MITTEILUNGEN A. D. FACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 
. GEOLOGISCHEN GESELLSUHAFT. 

—. 2. November 1910. 

- 1. I. v. Magos sprach unter dem Titel sZwei Wochen auf den Spitz- 

bergens über die im Ansehlu8 an den XI. internationalen Geologenkongress 

veranstaltete Exkursion, an der auch Vortragender teilnahm, Unterwegs wurde der 

Aufschlu8 von Ragunda besichtigt, wo DE GEER nachgewiesen hat, daB seit dem 

Rückzuge der allgemeinen Eisdecke über 7000 Jahre verflossen sind. Am 1. August 

traf das Schiff der Kongressisten schon bei der Büren-Insel Treibeis an. Sodanm 

besprach Vortragender die geologischen Verhültnisse des Isfjordes. Es treten hier 

vom Archaikum bis zum Diluvium fast alle geologischen Zeitalter auf. Die archaische 

Schichtgruppe ragt am Strande in gefalteten und zerbrochenen Horsten empor, die 

sich bis 1500 m über das Meer erheben. Auch Paláozoikum, Mesozoikum und 

Kinozoikum ist vertreten, von letzterem ist besonders das Kohlenflöze führende 

Miozün hervorzuheben; die Kohle wird in der Advent:bay von Amerikanern ab- 

gebaut. Ein überaus interessantes Landschaftsbild bieten auf den Spitzbergen hohe 

tafelförmige Berge, an deren Abhüngen sich michtige Steinlavinen in die Tiefe 

ziehen. Das Land ist vollkommen vereist, imposante Gletscher dringen gegen das 

Meer zu, deren Stirnmoránen oft in Form von 30 m hohen Wünden emporragen. 

2. G. v. LászLó berichtet über seine im AnschluB an den verflossenen Geologen- 

kongreB unternommenen Reisen in Schweden, wobei er die reichen Torflager 

dieses Landes studierte. Fast ein Viertel des Areals von Schweden ist mit Torf- 

lagern bedeckt, die Vortragender in Gesellschaft Prof. SERNANDERS besuchte. Sodann 

wurde die Organisation und Tütigkeit der Gesellschaft für Torfuntersuchungen in 

Jönköping besprochen. 

— 16. November 1910. 

1. FR. SCHAFARZIK legte Daten zur Kenntnis der Verbreitung von 

einigen Mineralien in Ungarn vor, und berichtete über den neuen Fund- 

ort von Ouarz Rózsaszállás (Kom. Nógrád), sowie über das bisher unbekannte Vor- 

kommen von Zeolith im 6 Sátorosi-Steinbruche bei Somosujfalu, wo der Zeolith 

(Chabasit, Heulandit) im granatführenden Andesit auftritt. 

2. F. KocH sprach über den Untergrund von Budapest, den er 

gelegentlieh mehrerer Neubauten beobachten konnte. Ein grober Teil der inneren 

Stadt erhebt sich auf einer zusammenhüngenden groben Schotterlage (wabrschein- 

lich Donauterrasse), nur an einem Punkte wurde statt dessen ein tonig-sehlammiges 

Anschwemmungsmaterial beobachtet 

3. A. VENDL legte die chemische Analyse des Desmins vom Csódihegy und des 

Chabasíts aus dem Sátorosi-Steinbruche vor. 

4. Z. SCHRÉTER berichtete über einen reichen Mastodonfund, der in der 

Umgebung von Budapest in der Grube einer Ziegelei in Pestszentlőrinc in panno- 

nischem Tone gemacht wurde. Es fanden sich die beiden Stolerpaare, dann Stock- 

zühne, Wirbel und die beiden Sehulterbeine eines und desselben Individuums. Vor- 

tragender bestimmte die Reste vorlüáufig als Mastodon longirostris. Neben diesen 

Knochen fand sich noch die Kinnlade einer Hyüne. Die Knochen gelangten in das 

Museum der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt. 
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MITTEILUNGEN 

AUS DER HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

A) Abhandlungen. 

BERICHT ÜBER DIE IN DER SZELETAHÖHLE IM SOMMER 

DES JAHRES 1909 DURCHGEFÜHRTEN AUSGRABUNGEN. 

Von Dr. EUGEN HILLEBRAND. 

— Mit Fig. 54—58. — 

Im Jahre 1909 kam ich in die günstige Lage, an den in der Szeleta- 

höhle bei Hámor schon seit Jahren stattfindenden Ausgrabungen teilnehmen 

zu können. Die Ausgrabungen gehen in dieser Höhle nach den Plánen und 

unter der Führung des Herrn Geologen Dr. OTTOKAR Kapré vor sich, da aber 

in diesem Jahre die Ausgrabungen groRzügiger zu werden versprachen, so 

machte es, infolge des Vermittelung des obgenannten Herrn Geologen die 

Direktion der kal. ungar. CGreologisehen Keichsanstalt auch mir möglich an 

den Ausgrabungen teilnehmen zu können. Unter solcehen Umstünden reiste 

ich am 10. Mai 1. J. mit dem Herrn Dr. OTTokaR Kapró nach Hámor, mit 

der Aufgabe, die dort im vergangenem Jahre aufgelassenen Ausgrabungen 

wieder fortzusetzen. Da die heurigen Arbeiten auBer von der Geologischen 

Reichsanstalt auch von dem Museum zu Miskolcz materiell unterstützt wurden, 

so will ich in meinem Bericht auch darüber referieren, wieviel ich mit der 

einen und der anderen Unterstützung erledigen konnte. 

A) Die Ergebnisse der mit Unterstützung der Geologischen Reichsanstalt 

ausgeführten Ausgrabungen. 

Wie schon erwühnt wurde, begann ich die heurigen Ausgrabungen nach 

den Unterweisungen des Herrn Geologen Dr. OrTrTokaR Kapró und arbeitete an 

seiner Seite drei Wochen lang; nachdem ich die Methode der Ausgrabung 

mir angeeignet hatte und Herr Dr. Kapié zur geologisehen Landesaufnahme 

reiste, setzte ich nach einem voraus bestimmten Plane die Ausgrabungen 

selbstündig fort. Mit der Unterstützüung der Geologischen Reichsanstalt ar- 

beitete ich vom 10-ten bis 31. Mai und betrug die mir zur Verfügung gestellte 

Summe 800 Kronen. 
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Der Zweck der Ausgrabungen war den rechtseitigen Teil des die Höhle 

ausfüllenden Materials bis zum Grunde aufzugraben und so ein klares Bild 

über die geopaláontologisehen und prühistoriscehen Verhültnisse sümtlicher 

Schichten der Höhle zu gewinnen, ferner darüber, ob: die Höhle einst auBer 

der Hauptöffnung auch eine andere Öffnung hatte, durch die ebenfalls die Aus- 

füllung der Höhle hütte geschehen können. AuBerdem planten wir auch noch 

die Ausgrabung des bisher unberührten rechten Nebenarmes, wo wir von den 

anderen Partien der Höhle abweichende Verhültnisse ahnten. Wir nahmen 

die Ausgrabungen egleichzeitig an zwei-drei Stellen im Durchschnitt mit 15 

Mann vor. Wührend den erwühnten drei Wochen gruben wir das im mittleren 

und hinteren Teile des Hauptkorridors zurüeckgebliebene, im Durchschnitt 1 m 

michtige Niveau I, in der Vorhalle aber das noch zurückgebliebene Niveau II 

aus. AuBerdem gruben wir noch auf Anraten des Herrn Direktors Dr. L. v. 

Lóczy an der tiefsten Stelle der benachbarten Doline eine 2:5 m breite und 

ebenso lange, 42 m tiefe Grube aus, ohne aber auf ein, auf den eventuellen 

Zusammenhang mit der Höhle hinweisendes sicheres Resultat zu kommen. Ich 
muB noch bemerken, dab Herr Direktor L. v. Lóczy zweimal die Höhle be- 

suchte und die Lage der Doline zur Höhle mit Triangulation bestimmte. 

Auch bei dieser Gelegenheit ergaben die dreiwöchentlichen Ausgrabungen ein 

wertvolles paláontologisehes und prühistorisches Material, es kamen bei 100 

palüolithische Steinwerkzeuge und sehr viele Gebeine von Süugetieren zutage. 

B) Die Ergebnisse der mit Unterstützung des Museums in Miskolcz 

veranstalteten Ausgrabung. 

Die bisher erwáhmten Ausgrabungen hatten die mir seitens der (reolo- 

gischen Reichsanstalt zur Verfügung gestellte Summe schon fast aufgezehrt 

und es muBte schon an die Beendigung der Ausgrabungen gedacht werden, 

als auf die Vermittelung Orro HERMANs hin, der um die Erforschung des un- 

garischen Diluvialmenschen schon so groBe Verdienste hat, das obgenannte 

Institut mir seine materielle Unterstützung anbot. AuBer Orro HERMAN schul- 

den wir also Dank dem Vizegespan des Komitates Borsod, Herrn JuLrus v. 

TaRgwax, ferner dem Prüsidenten des Museum-Comitees, Herrn IGwsaz v. GÁLFFYt, 

die sich der Sache mit wirklich einzig dastehender Begeisterung annahmen. 

Die mir zur Verfügung gestellte Summe belief sich auf 3202 Kronen, was 

von einem Provinzialmuseum eine wirklich seltene Opferwilligkeit ist und für 

das hohe kulturelle Niveau dieser Anstalt spricht. Die begeisterten Leiter des 

Museums stellten auch eine weitere Unterstützung in Aussicht. Ich setzte die 

Ausgrabungen mit Hilfe der besagten Summe vom 1. Juni bis zum 4. Sep- 

tember fort. 
x 

Der westliche Nebenarm der Höhle. 

Vor allem möchte ich mich mit den Verhültnissen dieses Teiles der Höhle 

befassen. Auch hier war der Plan derselbe, wie bei dem Hauptkorridor, nüm- 

licn Ausgrabung der rechten Seite. Wie wir es schon im vorhinein ahnten, 
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fand ich in diesem Teil der Höhle von dem anderen abweichende Verhült- 

nisse. Nach innen steigt die Höhle sanfít an, soweit, dab gegen die Mitte des 

Nebenarmes zu die Miűchtigkeit der abgelagerten Schichten nur mehr 15 m 

betrügt, gegen die 4—5 m des Hauptkorridors. Ich konnte hauptsüchlich das 

Niveau I ausgraben lassen, von dem NiveaulII nur sehr wenig. Die Schichten 

zeigen im Niveau I folgende Reihenfolge: Zu oberst finden wir Knochen von 
Haustieren und der Fledermaus, sowie Scherben enthaltendes Fledermaus- 

guano, das zuweilen eine Michtigkeit von 0-5 mó erreicht, darunter folgt 

Kalktuff in verschiedener Michtigkeit. Dann zeigt sich eine von eckigen 

Steinen stark durchsetzte gelbe Schicht. Diese Formation ist eine Spezialitüt 

dieses Nebenarmes und betrachte ich sie als von Tuff verkittetes Trümmer- 

werk, dessen gelbe Farbe von dem Kisengehalt herrührt. Wührend der Tuff 

die Grenze zwischen Alluvium und Diluvium anzeigt, ist diese gelbe Schicht 

sehon eine diluviale Bildung. Sie enthült gar keine Spuren des Menschen 

und nur sehr wenige Knochen des Höhlenbüren. Der Grund davon ist, meiner 

Meinung nach, der, da8 dieser Teil der Höhle, bei den feuchten Verhültnissen, 

unter welchen sich diese Tufftrümmerschichten bildeten, wohl als Aufenthalts- 

ort weder für Menschen, noch für Tiere geeignet war. Unter diesen Sehichten 

folgen rote Tonschichten mit eckigen Kalksteinstücken, unter denen sich dun- 

kelgraue, dann wieder rote Tonschichten finden. Die erwáhnten erstem vier 

Schichten enthalten durchwegs eckige Steine und ganze Knochen, ja zusam- 

menhüngende Skelettteile, was auf die Entstehung der Schichten an Ort 

und Stelle hinweist. Die Fauna besteht bisher rein aus Höhlenbáren; im 

Verhültnis zu den anderen Teilen der Höhle gibt es hier jedoeh wenig davon. 

In dem obersten Teil der oberen roten Schicht fand ich an mehreren Stellen 

eine Kulturschicht mit Holzkohle, welche nach oben von der gelben Trüm- 

merschicht begrenzt wird. Diese Kulturschicht, welche vorwiegend aus Holz- 

kohle besteht, ist, wie es scheint, mit der im hinteren Teile der Höhle be- 

findlichen gleich alt, weil dort diese ebenfalls im Verein mit dem roten Ton 

auftritt. Dafür spricht auch der Umstand, dab man in allen beiden, in ihrer 

Nühe die für die oberste Schichte der Höhle charakteristisehen Lorbeerblatt- 

spitzen findet. Die Kulturschicht erscheint auch hier in den Profilen, in 

zick-zackförmigen oder welligen Streifen, welcher Umstand für eine primüre 

Lagerung spricht; dies wird auch noch durch den ebenfalls lokalen Cha- 

rakter der die Kulturschicht begrenzenden Schichten bekráftigt. Die Kno- 

chenreste der diluvialen Schichten des Nebenarmes stammen, wie es scheint, 

ausschlieBliceh vom Höhlenbüren. Die oben erwühnte Schichtenreihe ist jedoch 

nur im Anfangs- und Mittelteil des Nebenarmes zu finden, weiter hinten 

jedoch, wo sich der Boden der Höhle hebt, ist nur der alluviale Guano, Tuff 

und die gelbe Trümmerschieht ausgebildet. Es ist also wahrscheinlich, da 

dieser Teil der Höhle neueren Ursprungs ist und zur Bildung des roten Tones 

keine Zeit mehr war. Die Ausgrabung ist in diesen Trümmerschichten sehr 

umstündlich, weshalb auch von einer weiteren Aufgrabung, da sie weder 

paláontologisehes, noch práhistorisches Material führten, abgesehen wurde, 

so dab ungefáhr der dritte Teil des Nebenarmes unberührt blieb. Aus dem 
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Niveau II gelang es mir bisher nur einige Ouadrate aufzugraben. Rote 

und dunkelgraue, ausschlieBlich eckige Steine und ganze Knochen enthaltende 

Tonschiechten, wechseln hier ab, also auch diese Schichte weist auf eine Bil- 

dung am Orte. 

Mit Betracht auf alle diese Daten kann die Abweichung dieses Höhlen- 

teiles von den anderen in folgendem zusammengefabt werden. Infolge des 

Ansteigens der Höhle, sind die abgelagerten Schichten hier viel weniger műch- 

tig, da auch das Wasser, welches im unteren Teile der Höhle Ablagerungen 

von mehreren Metern ergab, hier nicht wirken konnte. Umso miechtiger ist 

jedoch die Miüchtigkeit der obersten lokalen Schichten, gegenüber der áhnli- 

chen der anderen Höhlenteile, da hier der lokale Vorgang schon damals 

wirkte, als in den unteren Teilen der Höhle die Erosion des Wassers noch 

fortdauerte. Auch das bisweilen 1 m máichtige gelbe Tufftrümmerwerk, sowie 

die Armut der Fauna an Individuen und Arten, endlich der rein örtliche 

Charakter der aufgeschlossenen Schichten, welcher sich jedoch gegen den 

Anfang des Nebenarmes wegen der dort zu erwartenden Bodenvertiefung bei 

den weiteren Ausgrabungen veründern wird, sind für diesen Nebenarm cha- 

rakteristiseh. Von den Steinwerkzeugen mub bemerkt werden, daB sich aubBer 

einigen schönen lorbeerblattförmigen Spitzen nur ein-zwei andere Palüolith- 

werkzeuge fanden. 

Die Vorhalle und der Hauptkorridor der Höhle. 

Es wurde der mittlere Teil der Vorhalle vom VII. Niveau bis zum XI, 

an der rechten Seite aber von Niveau III bis VIII aufgegraben. S0 auch die 

rechte Seite des mittleren Teiles des Hauptkorridors his Niveau V, die rechte 

Seite des üuBersten Teiles aber bis Niveau III. 

GroBe Beachtung schenkte ich der Form der aus den Schichten hervor- 

kommenden Steine und Knochen zweecks Bestimmung der schichtbildenden 

Momente. Meine diesbezüglichen Beobachtungen zeigten sich für alle gleichen 

Niveaus der verschiedenen Teile des Hauptkorridors als einheitlich, weshalb 

auch ihre Aufzühlung von Wichtigkeit sein dürfte. Meine Beobachtungen kön- 

nen, von den oberen alluvialen Schichten abgesehen, in folgendem zusammen- 

gefaBt werden: Niveau I: Licht oder dunkelgrauer, ausschlieBlich eckige 

Steine und ganze Knochen führender Ton, stellenweise mit Feuerstellen. 

Niveau II: Wie das vorherige, doch kamen aus seinen unteren Teilen schon 

hie und da abgerollte Kalksteintrümmer oder Knochen zum Vorschein. Ni- 

veagu III: Gyraulicher Ton, in dem eckige Steintrümmer und ganze Knochen 

noch vorherrschen, doch auch schon Schotter und abgestobene Knochen vor- 

kommen, stellenweise Feuerstellen. Niveau [V: Kötlich-grauer Ton; ganze 

und abgerollte Knochen und Kalksteine kommen im gleichen MaBe vor; 

sechöner Schotter, hauptsáchlienh neben der Höhlenwandung. An einer Stelle 

in der obersten Partie noch eine Feuerstelle. In einem tieferen Niveau fanden 

sich bisher keine Feuerstellen. Niveau V: Kötlicher Ton; gröbBere, ganze 

Knochen eibt es darin kaum, hingegen viel Schotter, Niveau VI: Roter 

Ton, viel Schotter, noch kleinere und abgerolltere Knochen. Niveau hEes 

ÖObere Partie ebenso, wie die vorherige; im unteren Teil folgt mit scharfer 
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Grenze rotbrauner Ton. Die in diesem braunen Ton eingesehlossenen Steine 

sind mehr eckig und mübBig abgerollt, typischer Sehotter ist kaum zu finden, 

die Knochen jedoch sind ebenso abgerollt und zeigen an ihrem ganzen AuBe- 

ren die mechanische Binwirkung ebenso, wie die in den oberen schotterigen 

Fig. 56. Lorbeerblattförmige Spitze aus der Ausfüllung der Szeletahöhle bei 

Hámor. Avers, Rand, Revers. Verkleinert. 

Schichten gefundenen. Interessant ist es, dab sich hier doch auch einige 

gröBere Knochen finden, die in den oberen schotterigen Schichten nicht vor- 

kommen. Niveau X: Oben der erwühnte rötlich-braune Ton, unten scharf 

abgegrenzt, stellenweise abwechselnd, lichtere und dunklere Streifen von stark 

phosphorhaltigem Tone, der sehr wenig und aussehlieBlich eckige Kalksteine 

und überwiegend sehr kleine, verwitterte (nicht abgerolltej Bürenknochen 

führt. Wo dieser Ton vorhanden ist, scheint er überall unmittelbar auf dem 
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Boden der Höhle zu ruhen, v. Lóczy hült diesen phosphorhaltigen Ton für 

metamorphisierten diluvialen Fledermausguano. Dagegen spricht jedoch die 

Tatsache, dab ich selbst nach peinliehster Durchsuchung mehrerer Kubik- 
meter, keinen Fledermausrest finden konnte. Da aber anderteils die darin 

befindlichen Bürenknochen ohne Ausnahme sehr verwittert sind, so erseheint 

es mir als wahrscheinlieh, da8 der bedeutende Phosphorgehalt des Tones aus 

den phosphorhaltigen Knochen der in grober Menge zugrunde gegangenen 

Büren herstammt. 

Us ist sehr interessant, dab die Knochen dieses phosphorhaltigen Tones, 

trotzdem sie in den tiefsten Schichten lagern, doch leichter und weniger ver- 

steinert sind, als die Knochen der höheren Schichten, obzwar wir sonst von 

oben nach unten gehend, immer spezifisceh sehwerere Knochen finden. Der 

Grund dafür liegt, meiner Ansicht nach, darin, dab der dichte, wenig Steine 

führende Ton die Zirkulation des kalkhaltigen Wassers hemmte und so das 

Kalkmaterial nicht zur Versteinerung der Knochen ausreichte. Die Steintrüm- 
mer und anstehenden Felsen aber wurden hier kreideartig verwittert. Die 

Höhle muBte bei der Bildung dieser phosphorhaltigen Schichten schon eine 

Öffnung gehabt haben, durch die die Büren ein- und ausgehen konnten, da 

ein Binschwemmen der Knocken infolge des lokalen Charakters der Schichten 

als ausgesehlossen zu betrachten ist. 

Bezüglich der in den Niveaus 1I—IX befindlichen abgerollten Knochen 

muB ich noch hervorheben, dab diese oft eine Form haben, die auf den 

ersten Blick auf eine Bearbeitung von mensehlicher Hand sehlieBen lübt. 

Kapié ! führt sie als mutmaBliche mensehliche Werkzeuge an und haben sich 

dieser Auffassung auch andere angesehlossen. Da jedoch nach meiner Beobach- 

tung diese akKnochenwerkzeugers immer nur mit abgerollten schotterartigen 

Steinen vereint vorkommen und da ihre Anzahl und ihre Abgerolltheit immer 

mit jener der Schottersteine im Verhültnis steht und da sie ferner sowohl mit 

Schiechten mensehlicher Spuren (Feuerstellen und Steinwerkzeuge), als auch 

in sólchen, die von diesen frei sind, gleichmüBig vorkommen und an ihrer 

ganzen Oberflüche abgerollt sind, so halte ich eine Bearbeitung von Menschen- 

hand hier für gánzlich ausgeschlossen. 

Ich muB bezüglich des in den Ablagerungen befindlicehen Schotters be- 

merken, daB Kapió diesen als von der mechanischen Binwirkung des Wassers 

(Erosion) unabhüángig und als rein nur durch die chemiseche lösende Wirkung 

des Wassers (Korrosion) entstanden betrachtet und infolgedessen die ganze 

Ausfüllung der Höhle für einen mehr lokalen Vorgang ansieht. Gegen die 

Richtigkeit dieser Tatsachen spricht folgendes. Der Kalkschotter kommt mit 

werkzeugförmigen, die mechanische Binwirkung deutlich aufweisenden Knochen 

vor, deren Form auf keinen Fall durch chemiche Lösung entstauden ist; der 

Nebenarm, wohin das flieBende Wasser nicht reichte, enthült lauter sceharfkantige 

1 Beitrüge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale (Földtani 
Közlöny, Bd. XXVII [1907] S. 381—595). 



BERIOHT ÜBER DIE IN DER SZELETA HÖHLE DURCHGEFÜHRTEN AUSGRABUNGEN, 689 

Steine selbst im Niveau II, wo doch das Wasser genügend Zeit gehabt hütte, die 

besagte Wirkung hervorzubringen; in den vorwiegend schotterigen Schichten 

finden sich keine Feuerstellen, da das Wasser den Aufenthalt dort unmöglich 

machte; an den in diesen Sehichten gefundenen Steinwerkzeugen ist eine 

mehr oder minder auf ihre ganze Oberflüche sich ausbreitende Abgerolltheit 

wahrzunehmen (und sie bestehen doch aus Kieselsüure!). Auf Grund dessen 

betraechte ich den Kalkschotter für cin Brgebnis der Wirkung des flieBenden 

Wassers. 

Fig. 57. Palüolithiseher Schaber aus der Ausfüllüung der Szeletahöhle bei Hámor. 

Avers und Revoers. Verkleinert. 

Die Ausfüllung der Höhle erfolgte, meiner Ansicht naeh, wáhrend dreier 

gut unterseheidbarer Perioden. Die erste ist eine Ausföllung Trein lokalen 

Charakters,  wobei der den Boden der Höhle bedeckende phosphorige Ton 

(hauptsöehliceh vom Niveau X abwürts) entstand. Die zweite ist die Periode 
der Wirkung irgend eines fliegenden Wassers (vom Nivean IX aufwürts bis 

Niveau V). Die dritte Periode ist wieder cine Zeit lokaler Bildungen (I. und 

II. Niveau). Den Übergang zwischen den Bildungen der ersten únd zweiten 

Periode bildet der nur wenig echte Schotter, doch viel abgerollte Knochen 

führende rotbraune Ton. Zwischen der zweiten und dritten Periode bildet das 

Niveau III und IV den Übergang, in denen einerseits noch ganze Knochen, 

eckige Steine und Feuerstellen, andererseits aber auch schon abgerollte Kno- 

chen und Schotter vorkommen. 

Bezüglieh der in der Szeleta-Höhle gefundenen Fauna muG bemerkt- 

Füldtani Közlöny. XL. köt. 1910 45 
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werden, dab diese vorwiegend aus dem o Höhlenbüűren besteht, dessen Kno- 

chen in allen diluvialen Schichten der Höhble vorkommen. Am o hüutigsten 

sind auber Zühnen Fingerglieder, walzenförmige Knochen, Wiírbel und " Unter- 

kiefer. . Am seltensten sind: Sehüdelknochen, Rippen, Schwanzwirbel und 

Rippen Interessant ist es, dab auch die Knochen ganz junger Büren erhal- 

ten sind, u. zw. unter dicsen am o hüufigsten das Sehlüsselbein,  "weleches 

wührend der individuellen Entwickelung zu allererst verknöchert. Sporadisch 

finden sich noch Knochen folgender Tiere: Höhlenlöwe, Höhlenhyüne, Pferd. 

Rind, Hirsch, Schwein, Wolf und die Knochen eines kleineren Raubtieres, 

Von allen diesen Arten kommen nur einzelne Knochen vor, ganze Skelette nie. 

Hiernack wollen wir auf die Frage übergehen, ob die gefundenen mensch- 

liehen Spuren (Steinwerkzenge, Feuerstellen) ín primüűrer Lage sind, d. h. ob 

der Mensch die Szeleta-Höhle bewohnte? In den Schichten rein lokalen Cha- 

rakters der Höhle, welche dem Zeitalter nach für die mensehliche Besiedelung 

am geeignetesten gewesen würe, finden sich massenhaft Knochen, ja selbst einige 

zusammenhüngende Skelettreste des Höhlenbüren. An diesen Knochen zeigen 

sich jedoch keine Spuren von mensehlicher Bearbeitung. Daraus folgt, dab 

in dieser Zeit (Solutréen) die Höble vom Höhlenbüren beherrseht wurde, also 

dem Menschen als stündige Wohnstelle nicht dienen konnte, da ein gleich- 

zeitiger Aufenthalt des Menschen und Büren als ausgeschlossen zu betrachten 

ist. Da8B die Höhle vom Menschen dennocn besucht wurde, darauf weisen zwei 

Umstünde. Erstens, dab man in den Schichten rein lokalen Charakters, an 

denen sich keine Spur der Binwirkung des Wassers zeigt, dennoech schön 

erhaltene  Palüolithe findet. u. zw. klingenförmige Steinwerkzeuge, welche 

unbedingt vom Menschen in die Höhle getragen wurden. leh hebe dies des- 

halb hervor, weil die in den diluvialen Schichten befindliehen Palüolithe als 

Speerspitzen zu betrachten sind, die nach der Ansicht v. Lóczys von den ver- 

wundeten und dort zugrunde gegangenen Büren in die Höhle geschleppt wur- 

den. Dieser Ansicht schlieBt sich auch Örro HERMAN an. Der zweite Beweis 

sind die in den Schichten vorwiegend lokalen Charakters der Höhle gefun- 

denen Feunerstellen. Diese sind von den obersten Schichten des Niveaus IV 

angefangen bis zu den alluvialen Schichten an mehreren Stellen anzutreffen, 

kommen jedoch in den rein nur Schotter und abgerollte Knochen führenden 

Sechichten nicht vor. Da sie in den Profilen als wellige, scharf begrenzte 

Streifen erscheinen, so ist eine Binsehwemmung als ausgeschlossen zu betrach- 

ten. Sie enthalten viel sehöne Holzkohle und wenige, gebrannte Knochen. Da 

diese Feuerstellen im Durchschnitt einige Zentimeter michtig sind, wenig 

gebrannte Knochen enthalten und der Ton unter ihnen nicht veründert ist, 

so ist anzunehmen, dab sie nur Ergebnisse eines kürzeren Aufenthaltes sind. 

DaB der Mensch nur kurze Zeit (doch wiederholt) die Höhle bewohnte, das 

beweist einesteils die Armut der Arten der Fauna. andererseits aber auch der 

Umstand, dab ein grobBer Teil der Büirenknochen unberührt und sogar in 

zusammenhüngenden Skeletteilen vorkommt, so dab der Bár nicht als Nahrung 

des Menschen dienen konnte. Der Mensch hielt sich wahrscheinlich haupt- 

süchlich in der Umgegend der Höhle auf und benutzte die Höhle nur wührend 
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sehr schlechten Wetters als Asyl, nachdem er sie leer gefunden, oder den 

Höhlenbüren daraus vertrieben hatte. Wenn der Mensch sich dort lüngere 

Zeit aufgehalten hütte, so mübte man mehr Pferde-, Hirsch- usw. Knochen 

finden. Übrigens konnte ich an den Bürenknochen nie die Spur der mensch- 

lichen Hand finden und unter allen Knochen konnte ich nur an einigen vom 

Hirsche stammenden Fingergliedern, an den unteren proximalen Enden ein 

Loch alten Ursprungs als ein Werk der mensehlichen Hand feststellen ; es 

sind dies wahrscheinlich Pfeifen. In der Zeit, in der sich die schotterigen 

Schichten bildeten, wurde die Höhle wahrscheinlich nicht von dem Menschen 

bewohnt und finden wir hier auch keine Spuren von Feuerstellen; abgerollte 

Knochen und Steinwerkzeuge kommen auch hier in Menge vor, weshalb sie 
als cingesehwemmt betrachten zu sein dürften. 

Fig. 58. Paláolithiseher Schaber aus der Szeletahöhle bei Hámor. Verkleinert. 

Bezüglieh der in der Höhle gefundenen Steinwerkzeuge, von denen, die 

Splitter mit eingezühlt, dieses Jahr 900 Stück gefunden wurden, muB ich 

betonen, daB diese dem Alter der Schichten nach eine bestimmte Entwickelung 

zeigen. Die Lorbeerblattspitzen sind typische untersolutrésehe Steinwerkzeuge 

und kommen nur in den obersten Schichten vor; klingenförmige, in den 

oberen und mittleren, aber einfache Schaber und Kratzer, sowie degene- 

rierte Coup de Poings zeigen sich nur in den untersten Sehichten und ge- 

hören nicht mehr ins Solutréen.! Knochenobjekte sind, abgesehen von den 

obgenannten Pfeifen, in diesen Schichten, meiner Ansicht nach, nicht vor- 

handen. 

Zum SchluB muB ich noch bemerken, dab aus den oberen diluvialen 

Schichten der Höhle in kleiner Menge auch Tonscherben zum Vorschein 

kamen. Es wüáre unbedingt von groBer Wichtigkcit, wenn diese aus dem 

Diluvium würen, da die Tonscherben von jeher als wichtige Grenzmarken 

zwischen dem Diluvium und Alluvium galten. Wenn diese Tonscherben noch 

cinfacher, als die ültesten alluvialen Scherben würen, so würe ihre diluviale 

Abstammung  wahrscheinlich. Übrigens fand man auch in den belgischen 

1 Mit dem ÁAlter der Kultursehichten will ich mich nüichstens eingehend 

befassen, 

4t 
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Höhlen aus diluvialen Sehiehten stammende Scherben. Wir dürfen uns auf 

keinen Vall vor den Gedanken versehlie8en, dab selbst aneh der diluviale 

Mensch schon verstand Töpfe zu machen, da ihn ja bei den Veuern auf bloBer 

Erde auch schon der Zufall daraufführen konnte. Zwar mübte man natürliech 

dann auch gröbere Scherben finden, Sehr kleine Bruchstűcke können zwischen 

heruntergefallenen Steinblöcken in tiefere Schichten geraten sein. 

B) Kommissionsangelegenheiten. 

Auszug aus dem VI. Protokoll der Höhlenforschungskommission der 
Ungarischen Geologischen Gesellschaft. 

Vorsitzender: KARL SIEGMETHK. Referent: Dr. OTrrTokaAR Kapró. A n- 
wesend: EMERICH GABRIEL BÉKEY, BÉLA FINGER, Dr. EUGEN HILLEBRAND, HEIN- 

RICH Hogusirzky, Vizeprüsident Dr. KARL JORDÁN, Frau OTTOKAR KADIG, Dr. LUDWIG 

MÁRTON, Baron Dr. ALBERT NYÁRY, PAUL KORNEL ScHOLTZ, Dr. GABRIEL STRÖMPL, 

TIHAMÉR SZAFFKA und Dr. THOMAS SZONTAGH. 

Vorsitzender eröfinet die Sitzung und ersucht die Herren HEINRICH 

HoRusirzkY und PAUL KORNEL ScHoLTZ um Beglaubigung des Protokolls. 

Nach Beglaubigung des V. Protokolls bespricht Referent die eingetroffene 

Korrespondenz. 1. Jurrus KüRkrIi, GroBhündler in Rózsahegy benachrichtigt die Kom- 

mission, da8 er die Höhlen des Komitates Liptó gut kennt und geneigt ist seine 

Dienste der Kommission zur Verfügung zu stellen. 2. Dr. WILIBALD SEMAYER, Direktor 

des Ethnographischen Museums dankt brieflich für die Wahl zum Mitglied und 

sagt seine Mitwirkung zu. 3. ANDREAS ORosz, Volkslehrer in Apalhida, dankt für die 

Wahl zum Mitglied und verspricht ebenfalls scine Teilnahme an den Bestrebungen 

der Kommission. 4. ÖDöN MIKLÓS berichtet aus Nagyberény, daB er in der Náhe des 

Simon major in einem LöBhügel eine kleine Höhle entdeekt hat, die er anch kurz be- 

sehreibt. — Die Kommission nimmt den Inhalt der mitgeteilten Briefe zur Kenntnis, 

Referent berichtet über den Stand des Vermögens der Kommission. Is 

sind bisher folgende Geldbeitráge eingetroffen: Die Geologische Gesellschaft hat 

für Kanzleizwecke, für die Zusammenstellung des Höhlenkataloges, für kleinere 

Unternehmungen und sonstige kleinere Ausgaben 400 Kronen gespendet. Zu den 

Ausgrabungen in der Baradlahöhle hat die Archiologiscehe Abteilung des National- 

museums 500 K, der Ungarische Karpathenvercin (Sektion Östliche Karpathen) 

200 K und die Ungarische Akademie der Wissenschaíten 500 K beigetragen. Dem- 

gemü8B bekam die Kommission bisher 1600 K. Von dieser Summe wurde bisher 

für Kanzleibedürfnisse (Drucksachen und sonstige kleinere Ausgaben) 110 K 25 h 

und für die Ausgrabungen in der Aggteleker Baradlahöhle im Jahre 1910 660 K 

ausgegeben. Demnach wurden bisher zusammen 770 K 26 h ausgegeben, so daB 

der Kommission gegenwürtig noch 829 K 74 H zur Verfügung stehen. Die Kom- 

mission nimmt den obigen Bericht zur Kenntnis und votiert den Spendern pro- 

tokollarischen Dank. 

AusschuBmitglied PAUL KORNEL ScHOLTZ meldet, daG die vereinigte Ziegel- 

und Zementfabrik A. G. die Herrichtung der Szépvölgyer Scholtzhöhle plant, und 

ScHoLTrz mit der Leitung der Arbeiten betraut wurde. Herr ScHorrz übernahm, die 

Fü hrung, jedoch unter der Bedingung, daB die A. G. auch für die Aufmessung der 

Höhle Arbeitskrüfte geben wird. Die Kommission nahm den Bericht mit Freude 

zur Kenntnis, é 
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Ausschu8mitglied HEINRICH HORUSITZKY meldet, da8 sich dic Zusammen- 

stellung des bibliographisehen Höhlenkataloges in vollem Laute befindet. Die bis- 

herige Tiittigkeit erstreeckte sich auf die Zusammensehreibung der Ilöhlen und auf 
das Sammeln von Literaturangaben. Die Höhlen wurden nach Gebieten gruppiert, 

wiührend die Literatur in ehronologiseher Reihenfolge Zusammenstellung fand. Die 
einzelnen Höhlen sollten nunmehr in eine Karte im Madlstabe 1 : 750,000 einge- 

zeichnet werden und dann auf Karten mit kleinerem Madlstab (IL: 100,000 oder 

1 : 900,000) reduziert werden ; dies würe gleichzeitig die zum publizieren bestimmte 

Höhlenkarte. Dort wieder, wo die Höhlen sehr dicht vorkommen, könnte man von 

dem betreffenden Höhlengebieten im Texte Karten mit gröberem MaBstabe beilegen. 

Bei der Besprechung der einzelnen Höhlen würen hauptsüchlieh folgende Punkte 

zu beachten: 1. Es würe anzugeben, auf welehem Kartenblatte 1: 75,000 die betretf- 

fende Höhle vorkommt und unter welcher Nummer dieselbe auf der Karte zu finden 

ist; 2. einer jeden Höhle würe ihre gesamte Literatur beizufügen; 3. es würe genau 

zu besehreiben die Lage der Höhle mit Angabe der Gemeinde (Komitat), der Berg- 

lehme, des "Talabschnittes und den übrigen topographischen Angaben; 4. es würe 

in groben Zügen die Ausdehnung des Hohlraumes der Höhle zu beschreiben; es 

würe anzugeben, ob in der betreffenden Höhle Grabungen stattgefunden haben und 

was alles in der Höhle gefunden worden ist; endlieh 6. wáre" anzugeben, wie der 

Boden der Höhle beschaffen ist. Da diese mühsame Arbeit die beiden betrauten 

Herren in kurzer Zeit nicht bewültigen können, ersucht HoRusirzkY die Mitglieder, 

sie möchten sich an dieser Arbeit beteiligen und jeder der irgendwelehes Höhlen- 

gebiet kennt, die Bearbeitung desselben übernehmen. Da jedoch eine solche Arbeit 

miűhsaám ist, sehlügt HoRusirzkY vor, die Kommission möge jedem Mitarbeiter 

ein bescheidenes Honorar bestimmen. Seiner Ansicht nach könnte man jede Be- 

sprechung mit 50 Heller honorieren. Nachdem die AusschuBmitelieder Dr. GABRIEL 

STRÖMPL und PAUL KORNEL ScHoLrz kurz reflektiert haben, nahm die Kommission 

den Bericht zur Kenntnis und machte sich die Vorschlüge zu eigen. 

AusschuBmitglied Dr. GABRIEL STRÖMPL erkundigt sich beim Prüsidium, ob 

Berginspektor EMrL MvskowszkY zum Mitglied gewühlt worden ist. Herr MYSKOWSZKY 

erforscht seit Jahren die Höblen des Mecsekgebirges und macht Dr. STRÖMPL die 

Kommission auf die Leistungen MxskowszxkYs aufmerksam. Referent bemerkt, 

daB Herr Berginspektor MYskowszkY zu jenen Mitgliedern gehört, welche die Mut- 

tergesellschaft unter den Ersten einberufen hat, welche sonach die Kommission 

ohne Wahl zu Mitgliedern anerkannt hat. 

Dann folgte auf Vorlage des Vorsitzenden die Wahl der neuen Mitelieder. 

Zu Ehrenmitgliedern wurden gewühlt: Herr Orro HERMAN, Direktor der Ungarischen 

Ornithologisehen Zentrale, Herr Baron EUGEN NyáÁRy, Herr Bergrat, Prof. Dr. FRANZ 

SCHAFARZIK, Prüsident der Ungar. Geologischen Gesellsehaft, Herr Prof. Dr. LUDWIG 

v. Lóczy, Direktor der Ungarischen Geologisehen Anstalt und Herr kgl. Rat, 

Dr. THomas v. SzorraGn, Vizedirektor der Ungarischen Geologischen Anstalt. Zum 

ordentlichen Mitgliede wurde gewühlt: Herr Jurrus Kükri, Grobhindler in Rózsa- 

hegy. Zu auswiürtigen Mitgliedern  wurden gewühlt: Herr Dr. LUDWIG MÁRTON, 

Kustos am Nationalmuseum und Herr Dr. Manris Roska, Adjunkt an der Univer- 

sitát in Kolozsvár. 
Nach der Besprechung der Kommissionsangelegenheiten beriehtete Dr. OTTO- 

KAR Kapió über die Resultate der im Jahre 1910 vorgenomimenen Ausgrabungen 

in der Aggteleker Baradlahöhle, dann besprach Dr. LupwIiG MÁRTON das infolge 

der obenerwáhnten Grabungen ans Tageslieht gelangte archiiologische Material. 

Beide Vortrüge werden im ganzen Umfange in den sMitteilungen:; erscheinen, 



"A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

tisztviselőt 

az 1910—1912. évi időközben. 

FUNKTIONÁRE DER UNGAKISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

Elnök (Prásident) : SCHAFARZIK FERENC dr., m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 

műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 

levelező tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja. 

Másodelnök ( Vizeprásident): IGLór SzoxracH Tamás dr., királyi tanácsos és 

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója. 

Első titkár (I. Sekretár) : PaArP KÁROLY dr., m. kir. osztálygeológus. 

Másodtitkár (II. Sekretár) : Vor VIkrok dr., m. kir. II. oszt. geológus. 

Pénztáros (Kassier) : ÁscHEn Awrar, műegyetemi guzstor. 

A választmány tagjai (AusschuBmitglieder) 

I. A Budapcsten lakó tiszteletbeli tagok : 

dn Budapest wohnhafte Elhvenmitglieder.) 

. SEMSEI SEMSEY ÁANDOR dr., a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi 

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója. 

PUSZTASZENTGYÖRGYI és TETÉTLENI DanányI IGwác dr., v. b. t. t., nyug. 

m. kir. földmívelésügyi miniszter és országgyűlés: képviselő. 

SÁRVÁRI és FELSŐVIDÉKI gróf SZÉCHENYI BÉLA, v. b. t. t., főrend házi tag, 

m. kir. koronaör. 

. KocH AwsraL dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára, 

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja 

II. Választott tagok 

(Gt ewühlte Milglieder.) 

. FRANZENAU AGosros dr., remzeti múzeumi igazgatóőr, a Magyar Tudomá- 

nyos Akadémia levelező tagja. 

Hongusirzky HENRIK, m. kir. osztálygeológus. 

Irosvav Lasos dr., m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, ország- 

gyűlési képviselő és a kir. Természettudományi Társulat főtitkára..- 

. NALECSINSZKY SÁNDOR dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja. 

NRENNER J. SÁNDOR dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár 

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
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6. Lóczi Lóczy LaJos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani 

Intézet igazgatója; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, és a Magyar 
Földrajzi Társaság elnöke 

. LŐRENTHEY IMRE dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. levelező tagja. 

. MauxRirz BÉLA dr., tud.-egyetemi magántanár. 

7 

8. 
9. Párrx Mók dr., m. kir. főgeológus. 

0. Telegdi Rorm Lasos, m. k. főbányatanácsos-főgeológus, a III. oszt. Vas- 

koronarend lovagja. 

11. TRErrz PérER, m. kir. főgeológus. 

12. Zrmányri KáRory dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SZABÓ JÓZSEF-EMLÉK- 
ÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE. 

VERZEICHNIS DER MIT DER SZABÓ MEDAILLE DER UNGARISCHEN 

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN. 

1900. 

1903. 

1906. 

1909. 

Adatok az Izavölgy felső szakasza geológiai viszo- 

nyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani 

petroleum tartalmú lerakodásokra. 

A háromszékmegyei Sósmező éskörnyékének gcecoló- 

giai viszonyai, különös tekintettel az ottani petro- 

leumtartalmú lerakodásokra. Mindkettőt írta Böckm János; 

megjelent a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének X. kötetében, Buda- 

pesten 1894 és 1895-ben. 

Die Geologie des Tátragebirges. I. Binleitung und 

stratigraphischer TeillII. Tektonik desTátragebirges. 

Írta dr. UHLIG VIKTOR: megjelent a Denkschriften der mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissen- 

schaften in Wien LXIV. és LXVIII. köteteiben, Wienben 1897 és 

1900-ban. 

I. Aszovátai meleg és forró konyhasós tavakról, mint 

természetes hőakkumulátorokról. II. Meleg sóstavak és hőakkumulátorok 

előállításáról. Írta KALECSINSZEY SÁNDOR: megjelent a Földtani Közlöny 

XXXI. kötetében, Budapesten 1901-ben. 

Die Kreide (Hypersenon-) Fauna des Peterwardeiner 

(Pétervárader) Gebirges (Fruska-Gora). Írta dr. PerHó GyutA: meg- 

jelent a Palxontographíica LII. kötetében, Stuttgart, 1906-ban. 
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Szerkesztői üzenetek. 

A Magyarhoni Földtani WVársulat választmánya 1910 április hó 6-án tartott 

ülésén kimondotta, hogy nem szivesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja. 

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány- 

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kivánságaikat munkájuk benyuj- 

tásakor velem közölni sziveskedjenek, 

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kivánságára készíttessek,. 

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 
boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 

régi határozatai érvényesek. 

i Az írói díj 16 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona, 

ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű fordítást 50, s a német 

nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés 

határozata értelmébon a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két 

ívon fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdíjából 

fedezendő. 

Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz- 

iratot, inint a fordítást pontos kelettel lássa el. 

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 

tiszta ív papiroson, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szives- 

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely; ezt annyival 

is inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer- 

kezeti javítást el nem fogadok. 

Kelt Budapesten, 1910 november hó 25-én. 

Papp Károly dr. 
elsőtitkár. 

4 
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A VI. TÁBLA MAGYARÁZATA. 

(Erklürung zu Tafel VI.) 

1 NaGysugRi BőckH JÁNnos: 

Alsókréta kövületek a Krassószörényi-hegységből. 

Unterkretazische Petrefacte aus dem Krassószörényer (rebirge. 

1. lcanotia HRothii n. sp. — Ujsopot (Bucsáva) mellett urgoapti-mészkőből. — 

Niüchst Ujsopot (Bucsáva) aus Ugro-aptien-Kalk. — A finom vonalak a kagyló 

hátulsó részén nem végződnek oly hirtelen, mint az a rajzban látszik, hanem 

a búb felé — még finomabban — folytatódnak. 

Die feinen Streifen auf der Hinterseite der Muschel endigen nicht so plötzlich, 
wie das in der Zeichnung erscheint, sondern setzen gegen den Wirbel hin — 

noch feiner — fort. 

2. Nucula sp. ind. — Ujsopot mellett urgoaptieni mészkőből. — Bei Ujsopot, aus 

Ugro-aptien-Kalk. 

3. Anatina Hugoi n. sp. — Kohldorf mellől, márgás homokkőből. — Bei Kohldorf, 

aus mergeligem Sandstein. — A finoman vonalzott hátulsó rész végén a rán- 

cok jóval gyengébbek, mint azok a rajzban kitüntetve láthatók. 

Die Falten am Ende der feingestreifíten Hinterseite sind viel schwácher, als sie 

in der Abbildung dargestellt erscheinen. 

4. Arca Szontaghiana n. sp. — Kohldorf mellől, márgás homokkőből. — Bei Kohl- 

dorf, aus mergeligem Sandstein. — A vonalzás legerősebb a mellső részen, ami 

a rajzon — sajnos — nem tünik ki. j 

Die Streifung ist auf der Vorderseite am stürksten, was auf der Abbildung — 

leider — nicht hervortritt. 

5. Trigonia Vectiana Lyc. var. hungarica BöckH. — Koroninitól keletre, ugroaptiai 
rétegekből. — Östlich v. Koronini, aus Urgo-aptien-Schichten. 

6. Arca n. sp. ind. — Koroninitól keletre, urgoaptiai rétegekből. — Östlich v. Ko- 

ronini, aus Urgo-aptien-Schichten. 

7a, b, c. Cypricardia Kohldorfiana n. sp. — Kohldorítól DDK-felé, homokos már- 

gából. — SSOlich von Kohldorf, aus sandigem Mergel. — 7a. A hátulsó ré- 

szen a párkányvonalon túl barázda van, melyet még egy párkányvonal hatá- 

rol. Ugyanez áll a 7b rajzra nézve is. 

7a. Auf der Hinterseite befindet sich jenseits des Kiels eine Furche, die noch 

durch einen Kiel begrenzt wird. Dasselbe ist auch bei 7b der Fall. 

A természetes nagyságban rajzolt eredeti példányok a m. kir. Földtani Intézet 
muzeumában vannak. 

Die in natürlicher GröBe abgebildeten Originalexemplare sind im Museum der kgl. 

ungar. Geologischen Reichsanstalt deponiert. 



Földtani Közlöny XI. kötet. VI. tábla. 

Tr Nagysuri BöckH JÁNos: 

Alsókréta kövületek. — Unterkretazische Petrefacte. 
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" A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT. 

EGYSZERSMIND 

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTIK ; 

PAPP KÁROLY dr. és VOGL VIKTOR dr. ! 
A TÁRSULAT TITKÁRAI. ; 

(A XXXIX. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKÉVEL.) j 

BUDAPEST; 1910. 
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

. — FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
j "(GEOLOGISCHE MITTEILUNGEN. 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISOHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLEICH 

AMTLICHES ORGAN DER KGL. UNGAR. GEOLOGISOHEN REICHSANSTALT. 

REDIGIERT VON 

TMTE vPAPPRuNDs Dr.NV: VOGLi 
SEKRETÁRE DKR GESELLSOHAFT., 

(BEILIEGEND INHALTSVERZEICHNIS DES XXXIX. BANDES,) 

BUDAPEST, 1910, 
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c) Magyarországon kívül lakó rendes tagok: WFuchs T., Bécs; IKatzer Frigyes, 

Serajevo; Mrazec L., Bucuresti ; Seligmann Gusztáv, Koblenz ; TPaeger Henrik, Wien. 
. d) Rendes tagok jogaival biró intézetek : M. kir. bánya- és kohóhivatal, Aranyidka ; 

Angolkisasszonyok Intézete, Budapest; M. ált. kőszénb. r. t. Budapest; M. Siemens- 
Schukert művek, Budapest; Áll. főgimnázium, Dés; Áll. főgimnázium, Kaposvár; 
Egyet. földrajzi int., Kolozsvár; Ref. köllegium, Marosvásárhely; Astrophys. obser- 

. vatorium, Ógyala ; M. kir. bányaigazgatóság, Selmeczbánya ; Áll. főreáliskola, Sopron ; 
Ref. Kuun kollegium, Szászváros ; R. k. főgimnázium, Székelyudvarhely ; Főgimnázium, 
Szentes; Agyagipari szakiskola, Ungvár;  Veszprémvármegyei muzeum, Veszprém ; 
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All. főgimnázium Bártfa; Főgimnázium, Budapest I. ker; Áll. főreáliskola, Budapest 
II. ker. ; Urikány-Zsilvölgyi kőszénbínya r. t., Budapest ; Gazdasági akadémia, Debrecen, 
Keszthely; M. kir. technológiai iparmuzeum, Budapest; M. kir. vas- és acélgyár, 
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Karcag ; R. kath. főgimnázium, Kézdivásárhely; Ev. ref. főgimnázium, Kisujszállás ; 
Gazdasági akadémia, Kolozsvár; M. kir. főbányahivatal, Körmöczbánya ; Áll. f. leány- 
iskola, Lőcse ; M. kir. bányahivatal, Magurka ; M. kir. bányaigazgatóság, Nagybánya ; 
Áll. főreáliskola, Nagyvárad; Ag. h. ev. főgimnázium, Nyiregyháza; M. kir. bánya- 
hivatal, Opálbánya ; Gimnázium, . Privigye ; M. kir. bányahivatal, Kónaszék (I. f. év); 
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Oklevéldíjat fizettek: Angolkisasszonyok intézete, Budapest; Ballenegger 
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A magyar kir. Földtani Intézet muzeuma u 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. 

Megjelent! 

Vezető a magyar kir. Földtani Intézet múzeumában. 
Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kir. bköldtani Intézet 
igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos kötet ára ! korona, 
Kapható a m. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián Frigyes utóda egyetemi 

könyvkereskedésében. 
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TV TE TA ALKOT AA (ETTÉK A ZER LG E TE ELO SKAN ESZO SERT E KEMENENT AL 1111) 
; KERESTE OL OKÁRE ÉLNEK Ez ÉV Et ZÁS Eat K zek aze érett LAT 097 

Mitteilungen aus der Höhlenforschungskommission. a 

Die Aufgaben der Höhlenforsehungskommission  ... 0 aes ge: 42299 . 

Í Auszug aus dem II. und III. Protokoll der HőHlantorgokungakommission ZSM s. 301 

I A magyar kir. Földtani Intézet. muzeuma a közönségnek díjtalamut 

JÚ nyitva, van minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig személyen- 
ként egy korona belépő díj mellett tekinthető meg. 

Megjelent! 

Vezető a mágyar kir. Földtani Intézet múzeumában. 

Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kir. Földtani Intézet 

igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos kötet ára 1 korona. 
Kapható a m. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián Frigyes utóda egyetemi 

könyvkereskedésében (Budapest, IV., Váci-utca 32.) 



f 1. AT: ő, 

B; 

ndő, H ss y tag évi jében fiz 4 évi díját a. 
elsö negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a legrői idebb postai h 
közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátrálékos tag fizeti, [/ 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ. 
(Ötfentlieche Ouittierung.) 

Hátralékos tagsági díjat fizettek : 
All, főreáliskola, Kassa (1909); Babes Kornél, Budapest (1909) ; 

Uhlig Viktor, Wien (1909); Ujj János, Kisjenő (1909); Villani Frigyes báró Fi 

Hamberger József, v§ 
Teplitz-Sehönan (1909); Hofmann Géza, Köpec (11 K, 1909); Láng Mihály, Buda- 
pest (1909) ; Litschaner Lajos, Selmecbánya (11 K, 1909) ; Ruffini Jenő, Dobsina (1909); 

(11 K, 1909); Wollmann Kázmér, Laborcév (1909). "ar AVAR 

Örökítő tagsági díjat tizetett: 
Lozsádi Győrffy p d: báró, Brád. 

Tagsági díjat fizettek 1910-re : 1 
a) Budapesti rendes tagok: Andreics János, Ascher Antal, Babes Kornél, Balkay 

Béla, Bauer Gyula, Bauer Mór, K. Bedő Albert, Berényi Sándor, Bischitz Béla, 
Brössler Ignác, Bryson Piroska, Burchard-Bélaváry Konrád, Dérer Mihály, Dicenty 
Dezső, Eötvös Loránd báró, Erdős Lajos, Erdős Zsigmond, Erődi Kálmán, Erőss 
Lajos, Franzenau Ágoston, Frohner Román, Gáspár János, Graenzenstein Béla, 
Grósz Lajos, Horváth Béla, Hüttl Ernő, Illés Vilmos, Kazay Endre, Kerényi Hugó, 
Kilián Frigyes, Kiss József, Klem Gyula, Konkoly-Thege Miklós, Kövesligethy Radó, 
Krenner József Sándor, Láng Mibály, Lapp Henrik, Lasz Samu, Leféber Lajos, 
Lengyel Béla, Leopold Andor, Lobmayer János Ferenc, Loczka József, Lóczy Lajos, 

, 

Lóczy Lajosné, Löblovitz Zsigmond, Löw Márton, Lukács László, Marzsó Lajos, 
Méhes Gyula, Nagy Dezső udv. tan., Nagy Dezső, geologus, Nagy László, Natauson 
Thadé, Neubauer Konstantin, Palkovics Józset, Papp János, Petrik Lajos, Pécsi Albert, 
Posewitz Tivadar, Prinz Gyula, T. Koth Károly, T. Roth Lajos, Rozlozsnik Pál, 
Saxlehmer Kálmán, Schuller Alajos, Sehultes Emil, Schwalm Amadé, Siegmeth Károly, 
Steinhausz Gyula, Strömpl Gábor, Voborfly Zoltán, Tuzson János,. Vadász M. ate 
Vendal Aladár, Winkler Lajos, Zichy Tivadar gróf, Zsivny Viktor. 

b) Vidéki rendes tagok: Dornyay Béla, Rózsahegy; Hulyák Valér, Eperjes; 
Illyés Tibor, Szovátafürdő ; Jávorszky József, Petrozsény ; Junker Agoston, Beszterce- 
bánya; Kralovanszky Imre, Kisterenye; Kürti Gyula, Rózsahegy; Lexen Frigyes, 
Brassó; Martiuy István, Nagybánya, Mátyás Lajos, Egercsehi ; Papp Simon, Kolozsvár; 
Podek Ferenc, Brassó; Kuffiny Jenő, Dobsina (3 K. 40 f.); Schaffer Antal, Visegrád ; 
Somogyi Aladár, Ujlót; Tweraser Károly, Karánsebes ; Ujj János, Kisjenő ; Veszprémy 
Antal, Nagysármás ; Volkó János, Breznóbánya. 

e) Magyarországon kívül lakó rendes tagok: Botez Gh., Bucuresti; Görgey 
Rudolf. Heidelberg; Hamberger József, Teplitz-Schönau; Uhlig Viktor, Wien. 

a) Rendes tagok jogaival biró intézetek: M. kir. Bányakapitányság, Budapest ; 
áll. főreáliskola VI., Budapest; Nemzeti Kaszinó, Budapest; Országos Kászinó, 
Budapest ; áll. főreáliskola, Kassa ; ref. főgimnázium, Kecskemét; m. kir. Szénbánya- 
hivatal. Komló ; Bányaintézőség, Márkusfalva; m. kir. Bányakapitányság, Oravicza ; 
Bányaigazgatóság. Ötösbánya ; Bány. és Erd. Főiskola, Selmecbánya ; Fürdőigazgatóság, 
Szovatafürdő; m. kir. Szénbányahivatal, Verdnik ; m. kir. Bányakapitányság, Zágráb. 

Előtfizetési díjat fizettek 1910-re: 
Főgimnázium, Brassó; Tud. Egvet. Földrajzi Intézete, Budapest; III. ker. áll. 
főgimnázium Budapest; VI. ker. állami főgimnázium Budapest; VI ker. áll. tanítónő- 
képző intézet, Budapest; ev. lyceum Késmárk; áll. főgimnázium, Lugos; prém. 
gimnázium, Nagyvárad; Bány. és Erd. Főiskola, Selmecbánya. 

Oklevéldíjat fizettek: Bryson Piroska, Budapest ; Iörődi Kálmán, Budapest ; 
Hoffmann Géza, Köpeéc; Jávorszky József, Petrozsény ; Kerényi Hugó, Budapest ; 
Kiss József, Budapest; Kürti Gyula, Rózsahegy; Láng Mihály, Budapest; Lapp 
Henrik, Budapest; Lexen Frigyes. Brassó ; Lóczy Lajosné, Budapest ; M. kit. Bánya- 
kapitányság, Oravicza ; m. kir. Köszénbányalrivatal, Verdnik ; Marzsó Lajos, Budapest ; 
Mátyás Lajos, Egercsehi; Nemzeti Kaszinó, Budapest ; Országos Kaszinc, Budapest ; 
Palkovics József, Budapest; Papp János, Budapest; Papp Simon, Kolozsvár; Vend! 
Aladár, Budapest; Veszprény Antal, Nagysármás ; Volkó János, Breznóbánya. " 

FRANKLIN-TÁRSULAT  NYOMDÁJA. 
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1 44 BUDAPEST, 1910, 

1 jú EIGENTUM DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSOHAFT. 
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Fa Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala Budapesten VII. ker., Stefánia-út 14. szám 
alatt van, ahová mindennemű postai küldemény cimzendő. 

BA "die Ungarische Geologische Gesellschaft betrefienden Sendungen bittet man mit folgender 
— Adresse zu versehen: Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, VII., Stefánia-út 14. 
- 4 

54 
" 



A ,, Póldtani Közlöny" havi Jályájrat Magyarország J 

dsványtani és őslénytani megismertetésére s a földtan ere 
terjesztésére. Megjelenik kélhavonként nyolc ívnyi tag jalomam 

. A Magyarhoni Földtani ZJársulat rendes tagjai 10 K évi 
Jejéten kapják, Előjizetési jr egész évre 10 EZ 

"küldendők be, 

TARTALOM : 

Értekezések, 

ParPP KÁROLY dr. : A kissármási gázkút Kolozsmegyében (két táblával da hat ábrával) 306 

ERŐDI KÁLMÁN dr.: A mezőségi tavak eredetéről (két ábrával)... ..- --- --. 336 

PÁvaY VaJsa FERENC: Oláhlapád környékének földtani viszonyai (tíz ábrával)... 340. 

"TTOBORFFY ZOLTÁN dr: Magy EROÉZZÁBI pyrargyritek kristálytani vizsgálata (nyolc 

ábrával) ós szász dzs Ete atz jzetesnáó sees ák SES 

Társulati ügyek. 

A) A Magyarhoni Földtani Társulat kirándulása 1910 május hó 26-án Nógrád 

és Szokolyahuta környékére (egy ábrával) --. --- --- --- --I --- -. --. 378 

B) A Magyarhoni Földtani Társulat szakülései : 

1. Jegyzőkönyv az 1910 május 4.-i szakülésről ... .-- --- "--- 2 .-a 721876 

2. Jegyzőkönyv az 1910 június AZ AZA KÜLÉSTŐL e aa ező ze ESZNEZENEZÉLT 

C) A Magyarhoni Földtani Társulat 1910 május hó 4-ikén és Mt hó 1-én 

tartott választmányi üléseinek jegyzőkönyvei. ... --- --- e Ze EZ SES 

D) Pótlás az 1910 februárius hó 10-én tartott közgyülés VEZETETT A sz BOR 

A Barlangkutató Bizottság Közleményei. Az 1910 május 7-i ülés jegyzőkönyve... 386 

A magyar kir. Földtani Intézet múzeuma a közönségnek díjtalamai 

nyitva van minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig személyen- 

ként egy korona belépő díj mellett tekinthető meg. 



j gi I ER 

Source de Aálhánó a Kisdátmás ut SOKAL BA "de Kolozs) Avec 
Seite 

Pancheos 1, IT. ENEK EG OKOS TOT ÁSÁD Só zat es e pee ze ÖBI 

. KoL. ERŐDI: Ueber den "Ursprung der Mezőséger Seen (Mit zwei Figuren) ... 416 

nú FR PávaY Vama: Die geologisehen Verháltnisse der Umgebung von Oláhlapád 

3 (Mit gehn Figuren) 2-2 420 
2 v A jjeetíet Krystallographische Figendehaíton Ungarischer Pyrargyrite 

7 ÉSőakb Bigmtsnj ba ze ze Le , 435 
seta ásálélott Exkursion in die "Ungebung von Nográd und Szálak utái am 26. 

; Mai 1910. (Mit der Figur 36.) —- 02. 0. c BES LKÉTEL RÉ 7; 

Mitteilungen 

— aus den TRÉ der "Ungarischen Geologischen Gesellschaft. 

is — 1) 4. Mai 1910 s ez SAM et ÉRA KO Ses EE YE SE ESNE OKÁNAK 111! 

KKE TÉS LETE SSE NEE E EB SE Zu ee EGE hez: Tell ze SS za fe e az ABB 
- AR i 
Kö 5 

E: —— " — —  Mitteilungen aus den Sitzüngen der Höhlenforschungskommission. 

Bs Auszug aus dem Sitzung von 7. jak 1910. Protokoll der Höhlenforschungs- 

A ÖKOTTELEELE SZOT ÉN LA LE AZA TK EStt AES E eset E ebe ose vesz Dol 22458 

Megjelent! 

Vezető a magyar kir. Földtanilntézetmúzeumában. 
Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kir. Földtani Intézet 

igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos kötet ára 1 korona. 

A Kapható a m. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián Frigyes utóda egyetemi 

könyvkereskedésében (Budapest, IV., Váci-utca 32.) 

a Führer durch das Museum 

der kön. Ungar. Geologischen Reichsanstalt. 

Anlüsslich des vierzigjührigen Bestandes der Reichsanstalt. Herausgegeben von der 

dem kön. Ung. Ackerbauministerium unterstehenden königl. Ungar. Geologischen 

Reichsanstalt. Budapest 1910. In Kormamission bei Friedrich Kilian?"s Nachfolger 

Universitáts Buchhandlung, Budapest, IV., Váci utca 32. Preis 3 Kronen, 



Figyelmeztetés az alapszabályok 1 8. §-ára : Er 

a A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi díját az 
elsö negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a legrövidebb postai 

közvetités utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátrálékos tag fizeti. s § 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ. - 
(Örfentliehe Ouittlerung.) 54 

A Magyarhoni Földtani Társulat "titkárságához 1910 április hó 18-ától 1910 
Június hó 90-ig a következő díjak érkeztek be: v sZo1 a 

Párttogói tagsági díjat fizetett: GALANTHAI HERCEG ESTERHÁZY MIKLÓS úr 
hercegi hitbizományi javainak főpénztára, Kismarton (840 K). 

Örökítői tagsági díjat fizetett: KALAMAZNIK NÁNDOR úr, vízműépítési vállal- 
kozó, Budapest (200 K). f ; 

" Vagsági, előfizetési, illetőleg oklevéldíjakat fizettek : Adámosi Ferene, — 
Désakna, 10 K; Állami főreáliskola, Arad, 1909 és 1910-re 20 K ; Áll. főreáliskola, 3 

"Déva, 1909 és 1910-re 20 K; Áll. főgimnázium, Munkács, 10 K; Asvány-földtani 7 
intézet, Kolozsvár, 1909 és 1910-re 21 K; dr. Balló Rezső, Budapest, 10 K ; dr. Balo; v 2 
Margit, Budapest, 14 K; Békey Imre Gábor, Budapest, 10 K; dr. Bischitz Béla, 
Budapest, (okl.) 4 K; Blum Brunó, Budapest, 14 K; Borza Sándor, Budapest, 14 K ; 
dr. Böckh Hugó, Selmecbánya, 10 K; Bradofka Frigyes, Felsőbánya, 10 K; Bruck 
Tózset, Budapest, 10 K ; Deutsch Zsigmond, Budapest, 9 K; Ertl Lajos bányamérnök ; 
Pécsvárad, 745412 K; Erzsébet Nőiskola, Budapest, (előf.) 10 K; Evang. liceum, 
Selmecbánya, 1909 és 1910-re 20 K ; Feldpacher Antal, Budapest, 14 K ; Felsőmagyar- 
országi Rákóczi-Múzeum, Kassa, 10 K; Finger Béla, Budapest, 10 K ; Főgimnázium § 

a Természetrajzi Múzeuma, Rimaszombat, 10 K; Fuchs Armin téglagyáros, " Neszmély, Fika 
jő 1909. évi tagsági díj fejében 11 K; Gorjanovió Kramberger K. a Nemzeti Paleonto- "ák 
5 .logiai Múzeum Zagieb nevében 1909, 1910, 1911 és 1912 évre 40 K; Gyurkovich 8 
TESB József, Nádasdladány, 1909 és 1910-re 21 K; Hangos Géza, Budapest, 14 K; Heuffel 4 
£1 Sándor, Budapest, 14 K; Hoernes Rudolf, Graz, 10 K; Hunyadi István, Mezőhegyes, 2 
§ 1909 és- 1910-re 20 K; Kalamaznik Nándor vízműépítési vállalkozó s fúrómester, ka 

Budapest, 18 K; Kalmár János, Budapest, 14 K; Karács-ezebei aranybányatársulat, 
Kőrösbánya, 14 K; Kántor Tamás, Budapest, 14 K; K. Kovács Pál (oklev. díj) 4K; ő 
Kossuch János, Budapest, 10 K; Laczkó Dezső, Veszprém, 10 K; dr. László Gábor, 738 
Budapest, 10 K; dr. Lendl Adolf, Budapest, 10 K; dr. Liffa Aurél, Budapest, 10 K ; Bé 

12 Magyar Földrajzi Int. R. T., 1909 és 1910-re 20 K; M. k. Bányahivatal, Felsőbánya, ta 
1909 és 1910-re 20 K; M. k. Bánya és Kohóhivatal Oláhláposbánya 1909 és 1910. évi z 
tagsági díj és oklevél fejében 24 K; M. k. Gazd. Akadémia Növénytani tanszéke, 
Magyaróvár, 1909 és 1910-re 20 K; M, kir. Kőszénbányahívatal, Petrozsény, tagsági 
s oklevéldíj fejében 14 K; M. k. Pénzügyminisztérium Bányászati Ugyosztálya, Buda- s 
pest, (okl. d.) 4 K; Miklós Ödön, Székesfehérvár, 14 K; Muntyán Izidor Beszterce- ke 
bánya 10 K; dr. Muraközy Károly, Budapest, 10 K; Nadrági Vasipar Társaság, 
Nadrág, 1909 és 1910-re 21 K; Noszky Jenő, Késmárk, 10 K; Oesterr. Berg- und 
Hüttenw. Gesellschaft, Teschen, 10 K; dr. Pálfy Mór Budapest 10 K; Pazár István, 
Miskolc, 14 K; Petrovits András, Budapest, 10 K; Pitter Tivadar, Budapest, 10 K; 
Plöckl Antal, Budapest, 14 K; Przyborski Mór, Budapest, 14 K; Kainer Ferdinand, 
Wien, 14 K; Keinl Sándor, Budapest, 14 K; Ref. főgimnázium, Miskolc, 1909 és 
1910-re 20 K; Rombauer Emil, Budapest, 10 K ; Seifert Károly MÁV mérnök, Buda- 
pest, tagsági s oklevéldij fejében 14 K ; .dr. Sigmond Elek, Budapest, 10 K ; Strasser 
Vilmos, Budapest, 14 K; Székely Nemzeti Múzeum, Sepsi-Szent-György 1409 és 
1910 évi tagsági díj és oklevéldíj fejében 24 K; Szinger Bálint, Nagymányok, 10 K ; 
Venk László, Budapest, 14 K; Természetrajzi Szövetség, Budapest, 10 K; Thirring 
Gusztáv, Budapest, 10 K; Timkó Imre, Budapest, 10 K ; Veszprémvármegyei Gazda- 
sági Egyesület, Veszprém, 1909 és 1910 évi tagsági díj s oklevéldíj fejében 25 K; 
dr. Wartha Vince, Budapest, 10 K; Wiegner Gusztáv, Budapest, 10 K ; Zujovié J. M., 
Belgrád, 1909 és 1910-re 20 K. LNRVe 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 
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E . alatt van, ahová mindennemű postai küldemény címzendő. 

die Ungarische Geologische Gesellschaft be treffenden Sendungen bittet man mit folgender 

se zu versehen : Magyarhoni Földtani TVársulat, Budapest, VII., Stefánia-út 44. 
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A magyar kir. Földtani Intézet múzeuma a, közönségnek dújtatamul Hz 

Ps, z nyitva van minden. vasárnap és csütör tökön, délelőtt gé OSZÚs -ig. ő 
5 ú ős Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig személyen- 
gi ként egy korona Tt eRtépE díj mellett tekinthető meg. — - 



NYILVÁNOS NYUGTATÓ. 

(Örfentliche Ouittierung.) 

A Magyarhoni Földtani Társulat titkárságához 1910 június hó 20-ától 1910 

. augusztus hó 31-ig a következő díjak CNGESELS be: 

— . —— Tagsági, előfizetési, illetőleg öklevéldíjakat setal § M. kir. Bánya B 
kapitányság, Igló, 14 K; M. kir. Főbányaltivatal, Marosujvár, az 1911. évre 4 K; 4 

. M.kir. Főbányahivatal, Aknaszlatina, 15 K ; Báró Inkey Imre, Rasinja, 10 K; Báró Nyáry ök 

. —— Albert dr., Budapest, 14 K; Bene Géza, Anina, 10 K ; Biebel János, Oravica, 10 K; Beutl , 38 

zá Engelbert, Nadrág, 10 K; Budai Ernő, Körmöcbánya, 10 K; Erdős Lipót, Plavise- 9 

. ———— vica, 10 K; Ertl Lajos, Pécsvárad, 2 K; Forster Elek, Gyulakeszi, 10 K ; Friedlünder j s ú 
Méz és Fia könyvkereskedése, Berlin, 9 K; Gerő Nándor, Salgótarján, 10 K; Glos Arthur, 2 

5 Csiz, 1Ó K; Hollaky Imre, Budapest, 10 K; Jex Simon, Tatabánya, 10 K; Joós A 
— —— István, Diósgyőr, 10 K ; Joós Lajos, Erzsébetbánya, 10 K; Klekner László, Vashegy, 

. — - 10 K; Dr. Krausz Béla, Budapest, 14 K; Mautner József, Nagybáród, 28 K. (1909, 

— — 1910. és részben 1911. évrej; Nagy Imre, Tömördpuszta, 14 K; Reithofer Károly, . 

— — Budapest, 14 K; Rétbly Antal, Budapest, az 1909. és 1910. évre, 20 K ; Súvoly 6). 
Ferenc, Budapest, 14 K; Scholtz Pál Kornél, Budapest, 14 K ; Staff János dr., Berlin, : 

az 1909. és 1910. évre, 20 K 20 f; Treitz Péter, Budapest, 10 K; Wick Gyula, 

Szomolnokhuta, az 1909. és 1910. évre, 21 K. 3 

b; 35 Megjelent! v- 

Vezető a magyar kir. Földtani Intézet múzeumában. 
. - Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kir. Földtani Intézet 

58 igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos kötet ára 1 korona. 

" Kapható a ia. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián Frigyes utóda egyetemi 

hi könyvkereskedésében (Budapest, IV., Váci-utca 32.) 

a . Führer durch das Museum 

der kön. Ungar. Geologischen Reichsanstalt. 

" —— Anlásslich des vierzigjührigen Bestandes dér Reichsunstalt. Herausgegeben von der 

dem kön. Uffg. Ackerbauministeriumi unterstehenden königl, Ungar. "Geologisechen 

Reichsanstalt. Budapest 1910. In Kommission bei Friedrich Kilian"s Nachfolger 

Universitáts Buchhandlung, Budapest, IV., Váci utca 32. Preis 3 Kronen. 



égy Magyarhoni F Földtani nt TÁRNLL 
a Földtani Közlöny mellékleteinek árjágyzákó az 1910. féle 
Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalában, Budapesten, VII., f; 

Stefánia-út 14. sz., vagy Kilián Frigyes utóda egyetemi könyvkereskedésében, össz Úr É 
IV., Váci-utca 82. sz. 

Verzeichnis der Publikationen der Ungar, Geolog, Gesellschaft, 
Dieselben sind entweder direkt durch das Sekretariat der (Gesellschaft, Budapest, 7 
VII., Siefánia-út 14.; oder durch den Universitátsbuchhándler Friedrich Kiíliáns Nach- 

folger, Budapest, IV., Váci-utca 82., zu beziehen. Ún. 

. Brster Bericht der geologisehen (Gesellschatt tűr Ungarn. 1852... — 5 kor. — All. 
2; Arbeiten der geologisehen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856... 15 a — a 

A eds s lretág égbe agyi társulat munkálatai. I. kötet. 1856 Elfogyott—Vergriffen. 
3. a . . II. kötet. 1863. . ..- -.- 15 a — e 
4. a a a HI. AV és" V; "kötet 

1867—1870. TKötötankönt : — pro Band .. .. ses NOVA RE 
5. Földtani ESIGHSA 1—IV. évf. 1871—-1874. Kötetenként — pro Band, 15-a—4 
6. . V—IX. a 1875—1879. Eltogyott—Vergritffen. 
, , , X. a 1880. Kötetenként — pró Band... ... 157a — € 
8 a, . XI. a 1881. /Hiányos — Defekt) .. 0... 2 we 
9 . . XII. . 1882. Kötetenként — pro Band sz 0 at ER 

10. . a XIII. s 1883. ( Hiányos — Defekt) --. --- BD. SZAGA 
. KÉR N1 4 XÍV. 4 "1884 Kötelenköntez jtó Band SSER AYDA Kel 
12 , a XV. c 1885. aa 6. 4 ez 
13 u e XVI. a 1886. ÜAa E, én e ÜL GE 
14. a XVII-XXXVII.: 1887—[409. a ; at gs gy I0 a — s 
15. Földtani Értesítő I—III. s 1880—1883.4x , 8 dr se sét 

A Magyarhoni Földtani Társulat 1552—1$82. évi összes kiadványainak 
betüsoros tartalommutatója. —  (General-Index  sümtlieher Publi- 
kationen der Ungar. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 3 a — : 

16. Mutató a Földtani Közlöny XXIII—-XXXII. kötetéhez. Dr. Cholnoky 
Jenö. 19083: -: szea 5 oan éa 

174 mokÍsÉoS zu den Biinden XXIII-XXXII. des Földtani Közlöny. . Dr. E. 
"Cholnoky. L90821 22 RNS alt NEL ÖLT Bet Ves AB e ez TÓ 5 a — a 

18. Néhai dr. Szabó József arcképe kő ég azéé 9 
19. A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Buda. : 

pest1997. 052 nd 154 20nA 
20. Geologiseh- -montanistisehe Studien der Erzlagerstütten von Rézbánya 

in S. 0.-Ungarn von PF. Posepny. 1874 ... ..- és : 6 
21. Az erdélyrészi medence harmatdkori képződményei. IL Neogén 

csoport. Dr. Koch Antal. 1900 . 93. 7 zén tády 4 B EL RSESEEE 
22. Die Tertiürbildangen des Beckens der. siebenbürgisehen Landesteile. 

II. Neogene Abt. Dr. Anton Koch. 1900 3 

23. A Magyarhoni Föidtani Társulat 50 éves története, Dr. Koch Antal 1902 a 60 e 
24. Gesehiehte der  fünfzigjührigen Tütigkeit der. Ungar. Geologisehen 

Gesellschaft. Dr. Anton Koch 1902 ... .. — a 60. 
25. A cínnamomum nem története. 2 térképpel ( és 26 táblával. Dr. Staub . 

Móric. 1905.. kér 6 ztsó 105 eze 

Die Geschichte des (enus Cinnamomum, Mit 2 Karten und 26 Tafeln. ; 
Dr. Moritz Staub. 1905.  ... sztet eétt TATE Se 

26. A selmeeczi bányavidék éretelér-vonulatai. (Die "Erzgünge von 
Sclhemnitz und dessen Uingebung.) (Szinezett nagy geologiai tér- 
kép. szöveggel együtt.) Geolog. mont, Karte in GroBformat 9 .-- 10 s — a 

27. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalogusa. 
Bányászat.  Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapester  Landes- 
ausstellung. Spezialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau 
und Hüttenwtsen) tz —-  — 4n4b a 

28. A kissármási gázkút Kolözsmegyében. Irta Papp "Károly dr. (Két 
táblával és hat ábrával)  ... sás AB ASZ 7Ét 
Source de méthane 4 Kissármás (Comitat de Kolozs), par Charles s 
de Papp. (Avec les planches J1, II, et les"figures 10 á 15.) -.. --- 2 6—- a 
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A Magyarhoni Földtani Jársulat rendes tagjai 10 K évi dí 

Jejében kapják. Elófizetési ára egész évre 10 K. j 

A díjak a Társulat titkárságának (Budapest, VII., Stefánia-út a4) 1 
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. öktőber hó 15-ig a SEGyetSeZI díjak érkeztek, be: 

TEREP É TÁZEEYZKEYK SS MA a közönségnek díjtalanul ú 
setzés J van minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

ús fetngkon bát és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig személyen- 
. ként. egy korona belépő díj mellett tekinthető meg. 3 

z 

settpás S HGTSGNBOZB az alapszabályok 18. §-ára, : 

SA tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely tag évi diját az 

elsö negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a legrövidebb postai 

. közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos tag fizeti. 

NYILVÁNOS NYUGTATÓ. 
a , 

. k (Ötfentliche Ouittierung.) 

pia Magyarhoni Földtani Társulat titkárságához 1910 szepfemnter, h hó 1-től 1910 

Tagsági, előfizetési, illetőleg oklevéldíjakat fizettek: Ág. hitv. ev. öz saá 
ZER Selmecbánya 21 K, az 1911. és 1912. évekre; Böhra Ferenc, Nagysármás 1098 

10 K; Dr. Czirbusz Géza, Nagybecskerek, 10 K; Endrey Elemér "Ógyalla, 10 K ; A j- 

3) Hoitsy Pál, Budapest, 10 K; Huber Imre, Kolozsvár, 10 K; Kogutowicz Károly, :§z 

iv Budapest, 24 K; Kormos Tivadar, 10 K; Meisels Samu, Budapest, 14 K; Moesz :K 

8 . Gusztáv, Budapest, 10 K; Machan Ottó, Budapest, 10 K; Semsey Andor, Budapest, 

— 10 K; Schwarz Ignác, Budapest, 10 K; Szathmáry László, Budapest, 10 K; Wagner 

Jenő, Budapest, 10 K. 

Megjelent ! 

Vezető a magyar kir. Földtani Intézet múzeumában. 
Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kir. Földtani Intézet 

igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos kötet ára 1 korona. 

8 Kapható a m. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián élén utóda, egyetemi 

könyvkereskedésében judapsót, IV., Váci-utca 32. 

Führer durch rázta Museum 

der kön. Ungar. (eologischen Reichsanstalt, 

Anlásslich . des vierzigjáhrigen Bestandes der Reichsapstalt. Herausgegeben von der 

. dem kön. Ung. Ackerbauministerium unterstehenden königl. Ungar. Geologischen 

. Reichsanstalt. Budapest 1910. In Kommission bei Friedrich Kilians Nachfolger 

Universitáts Buchhandlung, Budapest, IV., Váci utca 32. Preis 3 Kronen. 
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A Magyarhoni Földtani Társulat mid tának zjögyséka 8 
Megrendelhetők a Magyarhoni Földtani [lársulat titkári hivatalában, Budapesten, VII. 
Stefánia-út 14. sz., vagy Kilián Frigyes utóda egyetemi könyvkereskedésében, ke megyte a 

pé 

IV,, Váci-utca 82. sz. ag 2 

Verzeichnis der Publikationen der Ungár. Geolog. Gesellschaft, . 
Dieselben sind  entweder direkt duroh das Sékretariat der Gesellschaft, Budapest. 28 
FII., Stefántia-út 14.; oder durch den Üniversitátsbuchhándler Friedrich Kiliáns NAA 

. Erster Bericbt der geologischen Gesellsehatt für Ungarn, 1852... 5 kor. — All. sti 

. Arbeiten der geologisehen Gesellschaft für Ungarn. I. Bd. 1856... 45 a — 6 

. Földtani Közlöny. 1—IV. évf. 1871—1874. Kötetenként — pro Band 15 , -- e 

. a. EB zá e 

f . XI. a 1881. (Hiányos — Defekt) - --- 927 2— e 
. . XII. : 1882. Kötetenként — pro Band MESA (ULT 
., . XIII. . 1883. (Hiányos — Defekt) --  -.- 2 a — s ; 
a . XIV. s 1884. Kötetenként — pro Band A 4 a — 4 ER 
. . XV. c 1885. . . á 6 s, — . e 
a . XVI. . 1886. a §. Lear est ts e MÁB a 7 SES 
Ci XVII-XXXVII.: 1887—1909.a s tánttok BEZÁT T0ta szi ő 

. Földtani Értesítő 1—III. s 1880—1883.a AE élne ezét 

. A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak é 
betüsoros tartalommutatója. — (General-Index sümtliebher Pabli- . 
kationen der Ungar. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882] 3 s — s 

. Mutató a Földtani Közlöny XXIII—XXXII. kötetéhez. Dr. Cholnoky . 
Jenő. 1903. ..- 5 e 9 

. Register zu den Biinden XXIII. -XXXII des Földtani Közlöny. . Dr. E. a 
v. Cholnoky. 1903. .. Szab. raz 

. A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Buda- 
Pest 18975 resz 5-k baz 0M 

. Geologiseh- aeátantstlsékő Studien der Erzlagerstütten von Rézbánya 

folger, Budapest, IV., Váci-utca 82., zu beziehen. 

8 MIRYAr On XLNSNI társulat munkálatai. I. kötet. 1856 Elfogyott Vergriffen. 
a Ül II. kötet, 1863. 5-2 c 15. a S.e s 

a HI, IV... és V. kötet. y fi 

1867—1870. Kötetenkőbbtt — pro Band . zen NOT zta SB 

a V--IX. a 1875—1879. Tr gkáztÁr e eösé at 
X. . 1880. Kötetenként — pro Band .. ... 15 

in S. 0.-Ungarn von F. Posepny. 1874... --- 6 s . 
21. Az erdélyrészi medence hármálkóti képződményei. Et Neogén 

csoport. Dr. Koch Antal. 1900... ... sza jesteű[ 188 ák öztéz ső 
22. Die Tertiürbildanéen des Beckens der siebenbürgisehen  Landesteile. 

II. Neogene Ábt. Dr. Anton Koch. 1900... 3 a — s 
23. A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves története. Dr. Koch Ántal 1902 — a 60 e 

Geschichte der fünfzigjühvrigen Tiitigkeit der. Ungar. Geologisehen 
Gesellschaft. Dr. Anton Koch 1902. eték a 60 e 

24. A Cinnamomum nem története. 2 térképpel és 26 táblával. Dr. Staub 
Móric. 1905.. 2 20 10 a — e 

Die Geschichte des Genus Cinnamomum. Mit 2 Karten und 26 Tafeln. pe 
Dr. Moritz Staub. 1905. - ... ..- ák se —s4 al Jaz "40. a7 s— GAAEN 

25. A selmeczi bányavidék éretelér-vonulatai. (Die  Erzgünge von Fog 
Schemnitz und dessen Uimgebung.) Szinezett nagy geologiai tér- i 
kép. szöveggel együtt. Geolog mont. Karte in GroBformat. .--. 10 s — : 

26. Néhai dr. Szabó József arcképe. 5 2 a — : 3 
27. Nagysúri Böckh János, Güll Vilmos -és Melezer Gusztáv "arcképei - A 2 .0— gt K- 
28. L. v. Lóezy—k. v. Papp : Die im Ungarischen Staatsgebiete vorhan- 

denen Eisenerzvorráte, (Sonderabdruck aus a The Iron Ore Resources ; 
of the Worlds, Stockholm 1910.) Mit einer Tafel und 24 Textüguren 5 € — e bő; 

29. A kissármási gázkút Kolozsmegyében. Irta Papp KÁROS dr. Két 3 
táblával és hat ábrával Budapest 1910. .. 5 Bene 

30. Source de méthane A Kissármás (Comitat de Kolozs), par Charles tépi 7 
de Papp. Avec lés pináSAosaó I, II, et les ügres 1 10 a 16. 2. SES aa ast 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TULAJDONA. 

d FÖLDTANI KÖZLÖNY. 
(GEOLOGISUHK MITTEILUNGEN.) 

ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN GEOLOGISOHEN GESELLSCHAFT 

ZUGLBICH 

AMTLIOCHES ORGAN DER KGL. UNGAR. GEOLOGISOHEN REIOHSANSTALT, 

REDIGIERT VON 

Dr..K. v. PAPP uwsp Dr. V. VOGL 
SEKRETÁRE DER GESELLSCHAFT. 

(BEILIEGEND INHALTSVERZEICHNIS DES XL. BANDES.) 

BUDAPEST, 1910, 

EIGENTUM DER UNGARISOHEN GEOLOGISOHEN GESELLSCHAFT. 

A Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatala Budapesten VII. ker., Stefánia-út 14. szám 
alatt van, ahová mindennemű postai küldemény címzendő, 

Álle die Ungarische Geologische (Gesellschaft betreffenden Sendungen bittet man mit folgender 
Adresse zu versehen : Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, VII., Stefánia-út 14. 



A ,, Pöldtani Közlöny" hart Jotyóirat Magyaror sáj földtani, . 
dásványlani és óslénytani megismertelésére s a földtani ismerelek 
terjesztésére. Megjelenik kélhavonként hat ívnyi tartalommal, 
A Magyarhoni Földtani Zársulat rendes tagjai (0 K évi díj 

fejében kapják. Elójizetési ára egész évre 10 K. 

A díjak a Társulat titkárságának (Budnpert, VII,, Stefánia-út 14.) 

küldendők be. 

A . közlemények tartalmáér t és alakjáért egyedül : a , szerzők felelősek. 

TARTALOM: j 
Értekezések. Lap 

t NAGYSÚRI BöckH János: Néhány molluszkum-faj a Krassószörényi Hegység 
alsókrétakorú lerakódásaiból (a VI. táblával és az 50—51. ábrával) ... --- 609 

VoGL VikTOR dr.: Adatok a Cerithium Vivarii OPPENHEIM eocén előfordulásához 620 

BáRó Nopcsa FERENC dr.: Geológiai megfigyelések Herkulesfürdő körül (az 52-ik 

ábrával) 2 Az sz MLS ETL ME zh 

Löw MÁRTON dr.: NŰGYETTE KNeS DÁN YATÓL fázz! 53. KSrÁvATj A Et Sze azé EGE ezta 

HUNEK ExwmIL dr.: Két ásvány új hazai termőhelye... ... .-- .o- --- --- .-. 1628 

PAPP KÁROLY dr.: Válasz Lázár Zoltán úr kritikájára  --. --- "2... IS s029 

Társulati ügyek. 

A) A Magyarhoni Földtani Társulat szakülései -£. "2 --- vez 2. "211636 

1) Jegyzőkönyv az 1910 nov. 3-iki szakülésről " .-. 22. 0... ILS egz BE 

2) Jegyzőkönyv az 1910 nov. 16-iki szakülésről... .-. ..-. --- --- ..-  .-- 638 

B) A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi ülései... ..-. --- --. .-. 640 

1) Jegyzőkönyv az 1910 nov. 2-iki választmányi ülésről... ... ..-. -.- ... 640 

2) Jegyzőkönyv az 1910 nov. 16-iki választmányi ülésről ... ... ... --- 643 

A Barlangkutató Bizottság Közleményei. 

HILLEBRAND JENŐ dr. : "Jelentés a Szeleta-barlangban 1909 nyarán végzett ása- 
tábokról (az 54-58. "Abrával) (ee MOZÉ szé ei a EZÉ EEG KETTES 

Bizottsági , ügyék i8immörtekésb: 2- 2-2 zel ET Ab mut 7 ae ll zt égy  ese E SE SESEÉKNÉE 

INHALTSVERZEICHNIS DES SUPPLEMENTS : 
Abhandlungen. : , Seite 

Tf Jon. BickH von NaGysúR: Einige Molluskenarten aus den Titorkreláziánbálk 

Ablagerungen des SZAG ÁÁSAÁTA Gebirges (mit Taf. VI. und 2 Abbildungen 

im ToxW) si e2£ a ész, s 3 ee assist daseosák EZÉ LENE 

Dr. V. VogL.: Beitrága zur Kenninii út VeéLLAjAd Verbreitung von Cerithium 

FIOGYA PB" II Te ea nő STR 

Dr. FR. BARON Nopcsa: CGSORIASBO FegbacbíáSet bis "Herkulezfürdő (mit 

TATE a) FS ESR E ei ő ele TEAT ezet ma Vat etet ERETT 

D. M. Löw: Miargyrit von Nagybánya (öt Fig. 89)--- Sz ál nat az SES SERT 

E. HUNEK: Neuer Ungarischer Fundort zweier Mineralien ... ... .-- --- ... 678 

Mitteilungen aus den Fachsitzungen. .. .. —. — 679 

Mitteilungen aus der Höhlenforschungskommission. 

E. HILLEBRAND : Bericht über die in der Szeleta-Höhle im Sommer 1909 durch- 

gefübrten Ausgrabungen (mit Fig. 54—58)... --—- ... ..- --- 2.. -.. [. 681 

Kommissionsangelegenhéiten co oz "ends mez sea Baz] eat 22 za E GRRR 



4án fö Intéz pa dráma d irás égő díjtatámaai 
7 nyitva van jesáden. vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10—1-ig. 

. Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10—1-ig személyen- 
ai ként egy korona belépő díj mellett tekinthető meg. 

Je A tagsági dij minden év első negyedében fizetendő, Ha valamely tag évi diját az 

. (első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a legrövidebb postai 

. § közvetítés utján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos tag fizeti, 

8.- - NYILVÁNOS NYUGTATÓ. 

(Öifentlicehe Ouittieruny.) 

A Magyarhoni Földtani Társulat titkárságához 1910 október hó 15-től 1910 

november hó 25-ig a következő díjak érkeztek be: 

ne Örökítői tagsági díjat fizettek : Vogl Viktor dr. m. k. geologus, Buda- 

3 pest 209 K; Zichi és Vásonkeői gróf Zichy Gyula dr. pécsi megyéspüspök 200 K. 

BAT Rendes tagsági, előfizetési s oklevéldíjat fizettelc: Állami főreál- 

— — iskola, Debrecen 10 K; Állami polgári fiúiskola, Abrudbánya 10 K; Borsodi Bánya- 
— — társulat, Rudabánya 10 K; Drenkovai Köszénbánya Igazgatósága 10 K; Egercsehi 
. ——— Köszénbánya R. T., Budapest 10 K; Esztergom-Szászvári Kőszénbánya R. T., Buda- 

. pest 10 K; Északmagyarországi B. T. Bányagondnoksága, Mizsérfa 10 K; Felső- 

magyarországi Bánya és Kohémű R T.10 K; Fricke Henrik, Budapest 14 K ; Fuchs 

MTEGYT) Armin, Neszmély 10 K; Fürdőigazgatóság, Tusnádfürdő 10 K; Gróf Csáky László 

sz Prakfalvi Vasgyár, Budapest 4 K; Gyürky Gyula m. k. bányatanácsos, Ózd 10 K; 
f Heinzelmann-Vasbánya R. T., Hisnyóvíz 10 K; Hermann Árpád, Anina 1909., 1910. 

Éj és 1911. évekre 31 K; Hofimann Géza, Köpecz 10 K; Kaláni Bánya és Kohó R. T., 

34 Pusztakalán 10 K ; Kápolnai Pauer Viktor, Nagybánya 10 K ; Kegyestanítórendi főgim- 

— — názium, Budapest 10 K ; dr. Kossutány Tamás, Budapest 10 K; Kovách Antal, Buda- 
288 pcst 14 K; Krausz Nándor, Rozsnyó 10 K; dr. Lengyel Gézu, Budapest 14 K ; Löffler 

ks Dénes, Körösbánya 10 K; dr. Madarassy-Beck Gyula báró, Budapest 14 K; Magyar 

Bánya és Iparvállalati Központi Iroda, Budapest 10 K; Magyar kir. Bánya és Kohó- 

hivatal, Kapnikbánya 24 K ; Magy. kir. Felsőbb Leányiskola, Lőcse 4 K ; Magy. kir. 
Meteorológiai és Földmágnességi lniézet, Budapest 10 K; Magyar Petróleum Ipar 

R. T., Budapest 10 K; Műegyetem Ásványtani Intézet, Budapest 10 K; Országos 
Magyar Bánya és Kohó Egyesület Salgótarjáni Osztálya 10 K; Pelachy Ferenc bánya- 
hivatalifőnök, Abrudbánya 10 K; Péchy Péter dr., Avasfelsőfalu 14 K; Pénzügy- 

miniszterium Bányászati Ügyosztálya, Budapest az 1910. és 1911. évre 20 K; Refor- 
mátus gimnázium, Gyönk (Tolna vm.) 10 K; Reiner Ignác, Temesvár 4 K ; Reitzner 

Miksa, Körmöcbánya 10 K; Róth Flóris, Petrozsény 10 K ; dr. Ruzitska Béla, Kolozs- 

ú vár 10 K; Salgótarjáni Köszénbánya R. T., Budapest 10 K; Salgótarjáni Kőöszén- 

f bánya R. T. Bányaigazgatósága, Petrozsény 14 K; Schmidt Lajos, Budapest 10 K ; 

Schreiner János, Veszprém 10 K ; Schultes Ágost Salvator-forrás Vállalat, Budapest 
" — 10K; Sieher és Lederschneider cég, Prága 14 K ; Sikora Gyula, Pécs-Bányatelep 10 K ; 

dr. Szentpéteri Zsigmond, Kolozsvár 10 K; dr. Székány Béla, Budapest 10 K; 
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dr. Szilády Zoltán, NAKÖYSÉTE az 2 1910. 6 44 A úg Tanárképző-Gyi 
Főgimnázium, Budapest 10 K ; Teschler György igazgató, Körmő 210 K; Themák 
ide; dotnosvár 10 E ) "ÁllARA tanítónőképző intézet, Pozsony 10 K; Állami X. ki or. 
Füzér-utcai BELZRÁSÓT Budapest 9 K; Áll.X. ker Tisztviselőtelepi Főgimnáziun 
Budapest 10 K; Báró Villani Frigyes, Fiume 10 K; Beocsini Cementgyár Unio, 
Budapest 10 K; Tudomány-Egyetem föld- és őslénytani intézete, Budapest 10 Fuji 
Városi Tanács, Esztergom 10. K; Városi Tanács, Miskolc 10 K; Városi "Tanács, 

8. . Selmec- és Bélabánya 10 K; Városi Tanács, Szabadka 10 K; Wollmann Kázmér, 
va Mezőlaborocz 10 K; dr. Zsilinszky Indre, Békéscsaba 10 K. 

y hi pr GüÜll Vilmos síremlékére kibocsátottegyűüjtőív. 25—1910. Magy. 
E és Földtani Társulat 1910 februárius hó 10. Rövid, de küzdéssel teli életen át élvez 
:J88 hette csak Güll Vilmos a becsülést és tiszteletet, amely kartársai, barátai és tisztelői 
aa részéről jutott neki osztályrészül. E tisztelet és elismerés jeléül társulatunk emléket 
84 óhajt állítani boldogult titkára sírjára, hogy jeltelenül ne enyésszen el tudományunk vag 

küzdő katonájának halópora. j 

A kegyeletes célra a következő adományok. érkeztek a titkári hivatalhoz: 88 
dr. Lőrenthey Imre 50 K, dr. Szontagh Tamás 20 K, dr. Schafarzik Ferenc 20 K, 
dr. Koch Antal 10 K, dr. Vogl Viktor 10 K, dr. Sigmond Elek 10 K, Ascher Antal 5 K, 

dr. Pálfy Mór 10 K, dr. Prinz Gyula 10 K, dr. Méhes Gyula 10 K, dr. Vadász. 

Elemér 5 K, Maros Imre 10 K, dr. Koch Nándor 5 K, Frohner Román 5 K, Schréter 
Zoltán 5 K, Feldbacher Antal 5 K, dr. Kormos Tivadar 10 K, Bruck József 3 K, 

dr. László Gábor 10 K, dr. Kadié Ottokár 5 K, Halaváts Gyula 5 K, Schock Lipót 2.K, 

Timkó Imre 10 K, dr. Emszt Kálmán 10 K, Lázár Vazul5 K, Ballenegger Róbert 5 K, 7 

Pantó Dezső 5 K, Treitz Péter 10 K, T. Róth Lajos 10 K, Horusitzky Henrik 10 K, 

"Pitter Tivadar 5 K, Toborffy Géza 3 K, dr. Gaál István 2 K, Hollóházy Károly 1 Ki 

Dános Ferenc 1 K; dr. Papp Károly 18 K. . 

Beérkezett összegen 320 korona, amely összeg a Tisztviselők Takarékpénztára 12 3 
; Részvénytársaság (Rákóczy-út 54. sz.) betétkönyvében van elhelyezve. tai 

és / Kelt Budapesten, 1910 november hó 25-én. Papp Károly dr. 

3 titkár. a 
[ SES RÉ É S Bee a EL A Sán SET 
ft izét TETTE? ET ÉRE hgy ESET 7 77 5. Hg 
/ az 
A Megjelent! 96. 

Vezető a magyar kir. Földtanilntézet múzeumában. —. 4 
Az intézet negyven éves fennállásának emlékére kiadta a m. kiír. Földtani Intézet 

igazgatósága. A 316 oldalas és 168 ábrával illusztrált vaskos füzet ára 1 korona. — 

Kapható a m. kir. Földtani Intézet kapusánál és Kilián Frigyes utóda egyetemi 

könyvkereskedésében (Budapest, IV., Váci-utca 32.) j 

d ez ani 

Führer durch das Msdítá 
der kön. Ungar. Geologischen Reichsanstalt. 

Anlásslich des vierzigjührigen Bestandes der Rrichsanetalt herausgegeben von der 

dem kön. Ung. Ackerbauministerium unterstehenden königl. Ungar. Geologischen 

Reichsanstalt. Budapest 1910. In Kommission bei Friedrich Kilian?s Nachfolger 9 Ver 
Universitüts Buchhandlung, Budapest, IV., Váci-utca 32. Preis 3 Kronen. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 





NAK 
MG 



48 

B a ie e 

ia "§ 

ds apr: 







MY NLNTINI 
1 


