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B oué alapvető működése * óta közel GO esztendő telt cl és a Balkán- 
félszigetnek még mindig vannak nagy területei, melyeken azóta földtani 
kutató meg nem fordult — nevezetesen Maczedoniának és Albániának nagy 
részein — ; másrészt egyes tartományok és országok, u. m. Bosznia, Her- 
czegovina, Montenegro, Szerbia, Bulgáriának nagy része, a Dobrutsa és 
legújabban Rom ánia; másfelől meg Görögország éjszaki része és Chalkis fél
szigete többé-kevésbbé beható földtani kutatásnak lettek alávetve. De épen 
e miatt a köztük fekvő területek ismeretlen volta annál jobban érezteti 
magát a külömböző felvételek közötti kapcsolat hiányában.

E hiány tudata bátorít engem arra, hogy múlt nyári utazásomon tett 
futólagos s egymás közt össze nem függő geologiai megfigyeléseimet e helyen 
közöljem, remélvén, hogy előbb-utóbb mindeniknek akad oly helye a mind
inkább terjedő kutatás körében, hol hasznavehetőnek fog bizonyulni.

A múlt év augusztus és szeptember havában a földmivelési m. k. 
miniszter úr ő nagyméltósága megbízása folytán egy hat tagú utazó tár
sasághoz csatlakoztam, mely a Balkánfelsziget országai nemzetgazdasági 
viszonyainak tanulmányozását tűzte ki főczélul. Fiúméból kiindulva, a dal
mát tengerparton végig menve, Montenegro nyugati részét, majd Scutari 
d ’Albaniá-t és Durazzót látogattuk meg; Korfu, Patrae, Korinth , Athene 
és Szaloniki jelzik utazásunk második részének főállomásait. Szalonikiből 
Maczedonia belsejébe haladván, a vasútvonaltól nyugatra eső Bitoliát 
(Monastir) látogattuk meg, de mikor ismét a vasúthoz és azon Uskübbe 
értünk, akkor már a török és a szerb hadtestek mozgósítása oly viszonyokat

* Esquisse géologique de la Turquie d'Europe 1840. 
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idézett elő, melyek miatt további tervünkről le , kellett mondani es úgy a 
hogy hazasiettünk.

Az uti vonalak e rövid vázlata máris mutatja, hogy földtani megfigye
léseim összefüggő egészet nem képezhetnek; Montenegró, Korínthus, Szülő

it iki és Bitolia  jelzik azokat a vidékeket, melyeken némi adatokat gyűjtliet- 
tem. Az útnak közbeeső darabjain vagy gőzhajón vagy vasúton utaztam.

1. Montenegró.

Ha BouÉ-nak alapvető, de most már részben elavult munkájától 
eltekintünk; dr. T i e t z e  Emil-t illeti az az érdem, hogy Montenegró érde
kes területét földtanilag fölfedezte, összefüggő előadásban leírta és földtani 
átnézetes térképen előtüntette.* Csak a dalmát tengerparthoz közelebb eső 
részei az országnak, vagyis a cattaro-buduai vonal és Czetinje között fekvő 
hegyvidék részesült már régebben a Dalmátiáhan dolgozó bécsi geologusok 
(Lipold, Höfer) figyelmében.

Mindenesetre T ie t z e  volt az első, a ki a nagy ellentétre utalt, mely 
földtanilag az ország keleti és nyugati részei között fennáll és melynek geo- 
graphiai es botanikai kifejezése más utazóknak (G r ie s e b a c ii , S c h w a r z ) már 
azelőtt is feltűnt volt. Montenegró nyugati vagy inkább délnyugati része a 
dalmát-herczegovinai karsztvidéknek egyenes folytatása, melynek a krétakori 
mészkő kopár sziklatengere adja meg jellem ét; keleti (észak-keleti) felében (az
u. 11. Brda-ban) ellenben a triaszi és palaeozoi képződmények uralkodnak, és 
ott a felszíni vízbőség szaporodván, az erdőnövényzet is busásabb és a karszt- 
jellem háttérbe szorul. Azonban a karsztos vidék déli részében, nevezetesen 
I irpazar  és A ntivari  környékein ugyanazok a régibb képződmények kisebb 
elterjedésben, de változatos szerkezettel szintén előlépnek; physikai befolyá
suk a növényzetre és a vidék egész jellemére itt is mindjárt feltűnik.

Tartózkodásom rövid ideje nem engedte meg, hogy az ország keleti 
részét is bejárjam ; meg kellett elégednem oly útvonallal, melyen előttem már 
dr. T ie t z e  járt, t. i. Cattaróból Czctinjébe s onnan Kjekán és Virpazaron át 
Antivariba. Mégis azt hiszem, hogy egy pár megfigyelés, melyet ezen az 
utón tehettem, említésre méltó adatokat szolgáltatott.

A ( Jattomból Czetinjebe vezető út számos leírásból ismeretes. A pom
pás új országút, mely számos kanyarulattal a szédítő magasságra felvezet, 
elején egy keskeny //y/.sr/z-öböl ben halad, mely mintegy a krétamész nagy 
redőjebe közbe van ékelve, úgy hogy az a fehéres, quarezgumós krétamészkö, 
mely fölebi) következik, helyenként ráborulni látszik. A legfelső kanyarula
toknál a kőzet minősége hirtelen változik, feketésszürkc, fehér calciteres 
mészkő mutatkozik itt, melyet T ie t z e  a trinszba helyez. Messzebb, Nijetjns

Geologische Uebensicht von Montenegro. Wien lN.sl.
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környékén, ismét világosszürke mész uralkodik. De itt, a nyegusi korcsma 
tőszomszédságában egy helyen finom oolithszerű mészkövet és mellette egy 
sárgásszürke mészkőben Rhynchonclla-kövületeket találtam. Ezek a bracliio- 
poda-héjak el vannak quarezosodva, úgy hogy gyenge sósavval étetve a 
kőzetburokból meglehetősen kiválaszthatók; mindamellett a fajuk pontos 
meghatározása eddig még nem sikerült. A mogyoró nagyságú kagylók meg
lehetős gömbölyűek. Négy redő képezi a gyengén beszögellő sinust. Összesen 
többnyire 16 redő látható, de ezek nem érnek fel a búbig. Mindent összefog
lalva ez a Rhychonella leginkább két középliaszi fajra u. m. a Rh. tetragona, 
Orb. fiatal példányaira és a Rh. variábilis némely alakjára emlékeztet. Elég 
hasonló továbbá egy fajhoz, melyet T oula  a Balkán jurarétegeiben, Lom- 
niczánál talált és Rh. ef. varimis, Q u e n s t . elnevezés alatt lerajzolt.*

Ez a lelet természetesen nem tekinthető döntőnek; azonban mégis 
megengedi azon vélemény koczkáztatását, hogy a vidék mészképződményei- 
nek egy része a jura-szisztémához számítandó, mely korszak nyomai a dal
mát területen Risano  fölött, Ledincze közelében ismeretesek.

T ie t z e  szerint Nyegus egész környékén csak triaszmész fordulna elő, 
mely azután még tovább keletre terjedvén, a czetinjei térség nyugati határát 
is képezné. Egyébiránt a szerző maga is nem egyszer bevallja, mily nehéz 
e vidéken a mészképződmények korbeli különválasztása. Kövületeket ő 
maga itt nem talált, de említi, hogy H ö f e r  ** Cattaro és Czetinje között a 
rhaeti emeletet Megalodus és Lithodendron feltalálása által kimutatta.

Nyegus és Czetinje között az út még egy tetemes magaslaton megy át. 
A hegy élén és tovább le egész a czetinjei térségig világosszürke, szarúkő- 
gumós mészkő látható, melyet T ie t z e  az ő térképén a triász-hoz von, holott 
egyéni felfogásom szerint inkább azon kréta-meszekhez hasonló, melyeket a 
cattarói utón s azon túl is láttam. De tudom, hogy ilyen esetekben a liosz- 
szabb tapasztalatot és a gyakorlottabb szemet illeti az elsőbbség s ezért eme 
személyes nézetemre nem fektetek semmi súlyt.

Montenegró fővárosa egy tágas, egészen sík fenekű völgyben fekszik. 
Mészhegyek környezik e térséget mindenfelől, a legkisebb rést sem hagyván 
maguk között. Különben nincs is e völgynek látható folyóvize; az egész egy 
óriási dolina.

A várostól keletre emelkedő mészhegyeken a kőzetnek igen sajátságos 
szövete van helyenként; nemcsak hogy itt-ott valóságos brecciát képez, és 
hogy a keresztül-kasul futó mészpát- és rostos aragonit-erek es ürkitöltések 
a legváltozatosabb rajzot idézik elő kopár felületén; de, a mi még feltűnőbb,

* Toula. Geol. Untersuchungen im westl. Tlieile tles Balkan. Sitzungsber. der 
kais. Akad. d. Wiss. Math. u. naturw. Classe LXXVIII. Bd. I. Abtli. 1884. Tfl.
V. Fig. 5.

** Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt 187‘2. p. 68.
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az, hogy a beleágyazott kövületek, u. m. csiga- és kagylóhéjak benne m int
egy tovább nőttek, azaz concentricus szerkezetű vastag mészburokban 
vannak, mely oly szorosan forrt össze alapjával, hogy ettől semmikép külön 
nem választható és a kövület eredeti alakját a felismerhetetlenségig eltor
zítja. Ennélfogva e különben oly becses kortanúk itt egészen hasznavehetet
lenekké váltak, mert a faj szerint való meghatározásra teljesen alkalmatla
nok. Csak a keresztmetszetek nagyban látható alakja szerint gyanítom, hogy 
a legtöbb gasteropoda-liéj a Cerithium  genushoz tartozott; a kagylóhéjak 
maradékai épen felismerhetetlenek.

Ezen mészkőnek vastag rétegei a síkság szélén, a Rjéka  felé vezető 
/ /

országúton EK—DNy csapással 25 fokkal ENy felé dőlnek. Tovább menve, 
a Belvedere nevű magaslaton túl ugyanezeket a rétegeket délkeleti dőléssel 
láttam, de még Rjéka  előtt ismét emelkednek és azontúl még egy lapos 
hullámot vetnek a rétegek.

Gzetinjétóí Rjékáig  folyóvizet nem lát az ember kivéve egy-két forrást 
az út mellett és Dobrskoselo völgyében egy rövid folyású patakocskát. Ez 
utóbbi völgy, épen úgy mint a czetinjei és még egy-két kisebb katlan az út 
mentében, a karsztvidékek ama sajátságos mélyedéseihez tartozik, melyeket 
T ie t z e  igen találó kifejezéssel « vak völgyek»-nek nevez, t. i. katlanszerű 
behorpadások ezek, melyeknek nincs semerre kijáratuk. Az eső- és forrás
vizek lefolyása itt vagy egészen láthatatlan vagy csak egy kis darabig m utat
kozik a külszínen, de azután a mészszikla repedéseiben elenyészik és föld
alatti csatornákban keresvén magának utat, a vidék mélyebb pontjain mint 
bővizű patak tör elő. Ily nevezetes pont van Rjéka  közelében is, mert az a 
jelentékeny folyó, mely innen a közelfekvő Scutari tóba ömlik, kissé Rjéka  

fölött mint erős patak tör ki egy barlangból.
A szép fekvésű városkától kezdve ez a lomhán folyó víz hajózható. 

Iltitársaim e kényelmesebb és rövidebb utat választván, hajón mentek innen 
a tó deli végén fekvő Scutari városába, miközben en a szárazföldi utón, a 
partot szegélyező mészsziklákon át I irpazarba , onnan másnap a Sutorman 

hágón át A udvariba  gyalogoltam; harmadnap végre lóháton Seutariba 

erkeztem. Oly út ez, melyre T ie t z e  több időt és behatóbb kutatást fordí
tott mint en, minélfogva csak egy pár nevezetesebb és nála meg nem emlí
tett megfigyelést fogok előadni.

A Sutorman-ra felvezető országúton, melynek elkészítésén épen akkor 
nagy szorgalommal dolgoztak, legalul fehér mészkövet láttam, de csakhamar 
más képződményekhez ju to ttam ; melynek, mint termékenyebb talajt és sok 
forrásvizet szolgáltatónak, köszöni gyönyörű növényzetét a Montenegróban 
híres ( 'rmnicza völgy. J fomokköretegek, vörös es barnás palaagyagok  válta
koznak itt keményebb mész- és márgapadokkal és főleg egy igen szilárd 
konglomerattal, melynek anyagát leginkább feher mészkő törmeléke szol
gáltatta.
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Ezt a rétegösszletet T ie t z e  az alsó triaszba (werfeni palák) helyezi, 
es csakugyan látszik, hogy a szintén triaszkorúnak vett mészképződmény, 
mely a környező magas hegyeket alkotja, mindenütt reá támaszkodik. Azon
ban ugyan ennek az új útnak több pontján sötétvörös, calciteres mész
követ is láttam, melynek egy az út kifalazására felhasznált koczkájában egy 
ammonit keresztmetszetét véltem felismerni. Minthogy L ip o l d  * a dalmát- 
montenegrói határ közelében felső juraheli vörös mészkövet crinoideákkal és 
aptychusokkal talált, nem tartom valószínűtlennek, hogy *a behatóbb vizsgá
lat ezen vörös meszekben is a jurakor felismeréséhez fog még vezetni, most 
azonban nézetemet alaposan még nem támogathatom.

Említést érdemelnek a sötétzöld eruptiv közetek, melyek ezen az utón 
több helyen előbukkannak. A példányokban, melyeket T ie t z e  e vidékről, 
nevezetesen a Lim ljani  falu melletti feltörésből haza hozott, F o u llo n  báró 
augitandesitre ismert; azonban T ie t z e  nem ok nélkül hangoztatja, hogy 
ezek a zöldkőnemű eruptivkőzetek itt is, valamint Montenegró keleti részé
ben is, mindig csak a régi palák területén lépnek fel és a mészképződinényen 
nem törnek át sehol. Az általam hazahozott példány szintén határozottan 
andesitszerű összetételt és szövetet m u ta t; de én sem mernék a kőzetnek 
oly fiatal kort tulajdonítani, minőt rendesen az andesit névhez kötünk. 
A sötétzöld finom porphyros kőzet, mely lényegesen plagioklasból és augitból 
meg mállott magnetitbóí áll, ép oly jogosan diabasnak is volna nevezhető 
és a mint lá ttam , a werfeni rétegek között tömzsalakú feltöréseket képez 
különböző magasságban.

Még fölebb körülbelül félórányira a Sutorman nyereg magaslatá
tól ismét új képződményre akadtam ; porhanyó« homokkő és finom konglo- 
merát között szürke márgás mészpadok tűntek elő, melyek némelyike tele 
volt egy erinoida nyelének tagjaival (Encrinus cf. liliiformis) és azonkívül egy 
Spiriferinát (Sp. fragilis) és egy Lim át  (Lima striata?) tartalmazott. B öckh 

igazgató szives útmutatása szerint ezt a képződményt az alpesi Muschel
kalk alsó osztályával hasonlítottam össze, mely hazánkban Köveskálla 
mellett a Bakonyban egészen hasonló kifejlődéssel, de csakis meszes kőzettel 
jelentkezik. Az Alpesekben az u. n. liecoaro rétegek alsó osztálya felelne 
meg ennek.

Ezen lelet fontossága akkor tűnik ki, ha összehasonlítjuk vele azt, a 
mit TrETZE a Sutorman tájékáról közöl. 0  ugyan szintén Virpazarból 
indult ki a Sutormanra s azon át Antivariba, de minthogy az új országút 
akkor még el sem volt kezdve, útját ő nem ezen a vonalon, hanem úgy lát
szik kezdetben mélyebben a Crmnicza völgyben vette. Innen magyarázható, 
hogy sem a vörös mészkövet, sem az eruptivkőzetek alsóbb előfordulásait 
meg nem említi, és hogy a kövületekben bővelkedő Musclielkalk-rétegek is

* Verliandl. d. k. k. geol. Reiclisanst. 1859.
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elkerülték figyelmét. Ellenben fontos ama megjegyzése, hogy a werfeni réte
gek Virpazar es a Sutorman között egy nyeregszerit feltörés alakjában 
mutatkoznak, es hogy e nyereg hullámtengelye körülbelül Bukónktól (hol 
petroleinuos források fakadnak) Lim ljani  felé, azaz E-Ny-DK irányban, a 
hegygerim-zczel párhuzamosan vonul. Köröskörül triaszmészkő fekszik a 
werfeni képződményen, mely a Sutorman magaslatáig felnyúlik; de itt, a 
hágó legmagasabb pontja közelében T ie t z e  úr rudistás krétameszet is talált. 
A túlsó lejtőn, melyen az akkor már kész országút a tenger felé levezet, a 
szerző kezdetben szintén triaszmeszet talált, melynek rétegei EK felé, tehát 
a hegygerincz belseje felé dőlnek. A magasság felében T ie t z e  egy homo
kos és palás rétegcsoportra akadt, mely petrographiailag a Flyschve emlé
keztet; de behatóbb kutatás után egy pár Spiriferina fragilis kövületet 
szolgáltatott, vagyis ugyanazt a kövületet, melyet én a virpazari lejtőn mész
kőben bár, de mégis homokos rétegek között találtam.

Mindamellett T ie t z e  mégsem volt hajlandó ezen elszigetelt lelet 
alapján a Muschelkalk előfordulását elfogadni, és főleg minthogy ama 
homokkő alatt ismét triaszmeszet látott, a spiriferinás réteg túlsó előbukka
nását pedig nem ismerte, az egészet csak valami idegenszerű közbevetett kép
ződménynek tekinti a triaszmész között. De, hogy ez a felfogás őt magát sem 
elégitette ki, bizonyítják következő szavai: «Különös» — úgy mond — «hogy 
ezek a képződmények (t. i. a flyschszerü homokkő) a hegységnek Virpazar 
és Lim ljan i  felé néző lejtőjén elő nem tűnnek. Ennélfogva azt kellene kép
zelni, hogy éjszak felé hamar kiékelődnek, a mi azonban, tekintve a réteg
csoport vastagságát és a két lejtő közötti egyenes távolság csekélységét, még 
sem könnyen magyarázható ki.»

E kételyt tehát eloszlatja az én megfigyelésem a virpazari oldalon. Ha 
a Sut orma,n-hágó magaslatán kréiamész, ez alatt pedig a felső triasznak 
mesze teknő alakú rétegfekvéssel van, akkor igen szépen illik alája a homo
kos kiképződésű Muschelkalk, melynek kibúvója a hegyláncz két oldalán elő
lép és — ha emlékezetem nem csal — a virpazari oldalon szintén gyenge lej
téssel a hegység belseje felé dől. Ez alatt jönne ismét triaszmész, természe
tesen egy a Muschelkalknál régibb fokhoz tartozó, legalul pedig a wer Jeni 
képződmény, mely túlfelül is, de már csak egészen mélyen a hegy tövén 
előtűnik. Ezen szerkezetnek érdekes vonása az, hogy a hegyláncz gerinczéle 
egy rétegteknöböl van kifaragva, míg a két lejtőn redöhátak mutatkoznak, 
t. i. Virpazar fölött a werfeni palák említett feltörése és Antivari fölött 
Tüdiemile helység közelében a triaszmésznek egy hatalmas redöje, melynek 
éle egészen K felé hajlik át.
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2. Scutari. — San Giovanni di Medua.

Utam folytatásáról Antivariból Scutariba semmi nevezetes megfigyele- 
lésem nincs. A krétamész és fysch  hosszú párhuzamos vonulatai, melyeken 
végig haladtam, T ie t z e  úr munkájában le vannak már írva; utam utolsó 
fele pedig a Bojana  folyó alluviumán vezetett végig.

Földtani megfigyelésekre még kevesebb alkalmam volt másnap, midőn 
úti társaimmal együtt Scutariból a D rin  folyó mellett AUssióba s tovább a 
tengerpartig lovagoltam. De földrajzi szempontból nagyon érdekes az a 
körülmény, hogy a D rin  folyó Scutari közelében néhány évtizeddel ezelőtt 
ketté szakadt és vizének nagyobb részét most Scutari várhegye alatt a 
Bojana  folyóba ö n ti; mialatt a régi meder, melynek partján utaztunk, most, 
különösen a száraz évszakban jelentéktelen folyóvizet tartalmaz. A Bojana 
ellenben, mely tudvalevőleg a Scutari tó vizeit csapolja le, a Drinassa (így 
nevezik a Drinnek amaz új ágát) víztömegével gazdagodva mint első rangú 
folyó törekszik a tenger felé. E két nagy folyónak egymással való versenye 
abban a nagy alluviális térségben nyilvánul, mely Scutaritól délre messze 
elterjed és egy hajdan hegyes-völgyes vidéket félig betemetett, úgy hogy csak 
a magasabb hegyek merednek ki mint megannyi kopár szirtszigetek a ter
mékeny zöld térségből.

Alessiónál a hegyek összeszorulnak és szűk kaput képeznek, melyen 
át a Drin a tenger felé tör ki. Utunk a San Antonio kolostorhoz vezetett, 
mely Alessio városával szemben a Drin jobb partján , fehér méxzszil 
lán fekszik. Ezt a sziklát megkerülvén, az épülőfélben levő országút a 
mészhegység délnyugati tövén vonul végig, a hol több bővizű forrás fakad. 
Végre a hegygerincznek egy derékszögű kanyarulata kis tengeröblöt képez, 
melynek ölében fekszik a S. Giovanni di Medua nevű kikötő hely. Az elő- 
fok végén, majdnem a tenger színtáján egy bővizű ásványvízforrás fakad, 
melynek liőmérsékét 15°C.-nak találtam; vize kénhydrogén szagú és sósízű, 
de gázfejlődést nem vettem észre.

3. Durazzo.

E városban néhány napig időztünk, de, sajnálatomra az ország köz- 
biztonsági viszonyai nem engedték, hogy messzebb kirándulást tegyek; a 
mit pedig a város közvetetten környéke nyújtott, földtanilag nem igen érde
kes volt. Durazzo városa kicsiny félszigeten fekszik, mely egy dél-éjszaki 
irányban kinyújtott alacsony hegylánczból áll. A tenger felé a hegyek lejtője 
igen meredek; kelet felé ellenben menedékes lejtők vannak. E hegyek és a 
tulajdonképeni szárazföld között posványos lágunák vannak, úgy hogy az 
egyetlen közlekedési út, Tirana  felé, töltésen halad. A tenger színének igen
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csekély emelkedése Durazzót szigetvárossá tenné; ellenben 3—4 lábnyi siilye- 
dése a nyugati parthoz jókora darab szárazföldet csatolna, melyet most sekély 
víz és sűrű hinármezö (fiicus) borít.

Minthogy T oula  átnézetes térképén Durazzo félszigete a krétamész 
színjeiét viseli, nem lesz fölösleges említenem, hogy ezt a képződményt itt 
sehol sem láttam. A hegyek csupán harmadkon üledékekből állnak, mely 
rétegek dőlése KDK felé 40—70 fokkal hajlik. A tengerről nézve a meredek 
kopár partfalakon a rétegfejek párhuzamos vonalai láthatók, különösen 
némely keményebb homokkő-padok, melyek kiszögelő párkányokat képez
nek. Laza homok- és konglomerát-rétegek között jó minőségű agyagtelepek 
vannak, melyek a lakosságnál virágzó edényiparra szolgáltatják az anyagot. 
Kövületeket e rétegekben hiába kerestem s így a pontosabb kormeghatáro
zás nem sikerült.

4. A korinthusi csatorna.

Azon keskeny földszoros, mely a Peloponnesost a Balkánfélsziget 
főtörzséhez köti, a tengeri forgalom előtt még csak rövid ideig emel oly 
gátot, mely miatt az icgapi tengerből az ióni és adriai tengerbe utazó hajók 
kénytelenek két-három napi időveszteséggel az egész görög félszigetet meg
kerülni. Korunk technikája, mely a suezi csatorna által két földrészt egy
mástól elválasztott és jelenleg a panamai szoros áttörésének roppant felada
tával mérkőzik, a korinthusi szorossal annál könnyebben bánik el, mivel itt 
csak hat kilométernyi rést kell kivájni, még pedig többnyire laza és csekély 
ellentállású üledékes rétegekben, oly területen, melynek legmagasabb pontja 
csak 78 méterrel múlja felül a tenger színét.

Ez a közhasznú vállalat, melynek élén tudvalevőleg T ürr  I st vá n  

tábornok áll, egyszersmind a legnagyobb és legérdekesebb földtani fel
tárások egyikét teremtette. Minthogy én e nagy munkát fejlődésének ama 
nagy stádiumában találtam, mely a földtani vizsgálásnak talán jobban ked
vez mint a befejezett állapot — mert most a magasabb és a mélyebb szín
tájak még egyaránt megközelíthetők — legyen szabad a látottakról röviden 
számot adnom. Sajnálnom kell, hogy az idő rövidsége behatóbb kutatást és 
gyűjtést nem engedett, de el nem mulaszthatom T ürr  tábornok úr iránt való 
hálámnak e helyen is kifejezést adni, mert az ő szives támogatásának és 
adott felvilágosításainak sok becses adatot köszönök.

A csatorna vonala Kalam aki és Vj-Korinthoa között* szeli át a föld
szorost, ugyanazon a vonalon, melyen már Nero császár megkísértette az 
istlnnus áttörését. Három akna és a két végpont kiásása képezi még ezen 
soha be nem fejezett ókori vállalat nyomait. A talaj itt egyenetlen felii-

* Helyesebben Is thm ia  ás Posidonia  között, mert így nevezték el a csatorna 
két végpontján keletkező új városokat.
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letű, alacsony fensíkot képez, mely a korinthusi öböl felé egész lankásan lejt, 
DK-re pedig, azaz az leginai öböl felé lépcsőfokozatú meredekebb oldallal 
végződik. A vonal legmagasabb része az ENy-ról 
számított 4 kilométerre esik, tehát nem egészen a 
vonal közepére; hanem közelebb a délkeleti végéhez.
A legmagasabb pont csak 78'79 m. tengerfeletti 
magasságot ér e l ; de minthogy a csatorna mélysége 
8 méterre van tervezve, a feltárandó mélység e 
helyen 86*79 méterre rúg, a miből ottlétem idején 
vagy 35 méter volt kivájva. Ily magasságú, csaknem 
függőlegesen levágott árokfalak között járván, a mel
lékelt ábrában vázolt tektonikai képet szemlél
tem meg.*

A csatorna bevágása eddig csupán üledékes 
képződményeket tárt fel, melyeknek összhangzó fek
vésű rétegei igen csekély fokkal EK felé dőlnek.
Számos vetődés szakítja meg a rétegek folytonossá
gát és az ily módon elválasztott darabok lépcsőfok- 
szérűén sülyednek alább és alább a két tengeröböl 
felé. Ennélfogva a csatorna középső részében, hol a 
talaj a legmagasabbra emelkedik, a legalsó réteg éri 
el a külszínt, t. i. egy igen vastag, egynemű, alig 
réteges sárga homokos márgaagyag, melyben kövüle
tek csak gyéren és töredékesen találhatók. Ettől két 
oldalt a vetődések által lejebb tolt rögökön azt lát
juk, hogy a márga fölé egy soktagú rétegcsoport 
rakódik, melyben finom és durva konglomerátok 
meszes márgapadokkal, homokkő- és agyagrétegek
kel váltakoznak.

Számos tengeri héjasok kövületei, melyek főleg 
némely meszes és konglomerátos rétegekben foglal
tatnak, jellemzik ezt az üledéket. Természetes, hogy 
a csatorna egyik vagy másik vége felé haladván, 
minden következő vetődés után egy magasabb réteg 
színvonalára jutunk, minek folytán az egész csopor
tot a legkényelmesebben megvizsgálhatjuk.

A csatornának két szembenálló falán keresvén 
a vetődést; azt látjuk, hogy a vetődő lapok csapása

* Az ábra körvonala egy nagyobb szelvényrajz szerint készült, melyet Türr tábor
nok úr szívességének köszönök ; elkerülhetetlen volt a magasságnak tízszeres túlkajtása, 
mely nélkül a geotektonikai részletet berajzolni lehetetlen lett volna. Az utóbbi egyéb
iránt nem tart igényt mérnöki pontosságra, csak az általános benyomást tükrözi vissza.
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kivétel nélkül Iv-Ny irányt (h. 6— 7.) követve a csatorna tengelyét hegyes 
szög alatt metszi; de a rétegek csapásirányával sem egyezik meg, mert ez 
utóbbi, a mennyire a dőlésfok csekélysége mellett kivehető, h. 2— 3 felé 
látszik irányozva. — A vetőlapok dőlése mindig nagyon meredek, de a 
csatorna két felében ellenkező irányú, t. i. az éjszaki részben, Pasidon i<t 
felé, kivétel nélkül éjszaki, a déli részben pedig túlnyomóan déli, habár itt 
a sűrűbben rakott zavargások között egészen függőleges, sőt éj szaki dőlésű 
vetődések is láthatók, melyek között azután a sülyedés sorrendje sem oly 
szabályos, mint a túlsó oldalon, hanem kivételesen ellentétes relativ moz
gásra is vall.

A legtöbb vetődés éles elvágásra és egyszerű lesiklásra mutat, de egy
két esetben a vetődéssel járt rétegliurczolás, azaz a rétegek végeinek fel- s 
lehajlitása a sík mellett (Schichtenschleppung) szépen látható.

Ha mármost az itt feltárt képnek földtani magyarázatát keressük, 
szélesebb körre kell hogy figyelmünket kiterjeszszük. Itt pedig kénytelen 
vagyok saját tapasztalataim nagyon is szűk körén kívül az e vidékre vonat
kozó földtani irodalom adatait igénybe venni.

Az említett tengeri üledékek, melyek kövületek tömérdek mennyisége 
által tűnnek ki, Kalamaki vidékén bukkannak elő és itt már régebben 
magukra vonták az utazó geologusok figyelmét. G audry  ', D e s h a y e s  2 és 
T ou r n o u e u  3 munkáiban találjuk e kövületek leírását.

A vidék szerkezetének részletesebb leírását F u ch s  4 adta. Szerinte a 
korinthusi földszorost csak fiatal harmadkon és diluviális üledékek alkotják, 
melyek a Gt'nmeo hegy és a Pdoponneaus krétakori mészhegyei között lapos 
feltt éssel terülnek el, de úgy, hogy ezen az alapon tetemes magasságra, m int
egy 1000 lábnyira is felnyúlnak.

A sülyedés, mely az isthmus legkeskenyebb részét képezi, nem a réte
gek medenczeszerű behajlása, hanem többszörös vetődések által jött létre. 
Egy vázlatos szelvényrajz, melyet a szerző az idézett munkában közöl, a 
szerkezetet úgy tünteti föl, mintha a középsí) rész sülyedt volna legmé
lyebbre és kétfelé a vetődések lépcsőfokai az említett krétamész-hegyek felé 
emelkednének. Ha a fennebb közölt I. ábra épen az ellenkező szerkezetet 
mutatja, az ellentmondás csak látszólagos, minthogy az én szelvényem 
iránya vagyis a csatornáé úgyszólván függőlegesen áll a F u c h s  által válasz
tott szelvényirányra, a vetődések pedig mind a kettőt körülbelül 4 ‘> fok 
alatt szelik.

1 Animaux í o s s ü h  <*t góologie de l’Attique
2 Expedition Hciciitiíiquo de Moréé. Tome III.
:1 Etudes sur les fossils tertiaires de l ile de Cos. Annales de l’ócole normale. Ser.

II. Vol. V. 1870.
x Studien über das Alter der jüngeren Tertiiirbildungen Griechenlands. Si- 

tzungsber. dor k. Akad. d. Wisscnsch. LXXIII. 1. 1S7(J.
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Minthogy F u c h s  a csatorna kiásása előtt járta he a vidéket és csakis 
az ieginai öhöl partjain kutatott, hol a vetődések igen szembeszökők, termé
szetes, hogy csak a dél felé lejtő és alábbszálló vetődéseket figyelte meg és 
szelvény rajzát erre a jelenségre alapította. Ha tehát F u ch s  felfogását a 
csatorna feltárásával össze akarjuk egyeztetni, fel kell tennünk, hogy az 
éjszaki dőlésű (isthmiai) vetődések, csapásuk keleti folytatásukban mind
inkább éjszak felé görbülnek; a déli dőlésíiek pedig nyugati folytatásukban 
dél felé kanyarodnak, vagyis hogy a vetődések két csoportja közül mind
egyik a legközelebbi tengeröböl körvonalait nagyban utánozván, mintegy ezen 
öblök sülyedését még a szárazon is folytatólag jelzi, csak egy keskeny köz
falat hagyván meg eredeti magasságában a csatorna közepe táján. E szerint 
nem volna lehetetlen, hogy a csatorna teljes kiásása e helyen, t. i. a H kilo
méter hosszában az üledékek alján még a krétamésznek azon keskeny falát 
érné el, mely talán a föld mélyében a M. Geraneo és a peloponnesusi hegyek 
mésztömegeit egymással összeköti és a földszorosnak mintegy gerinczét képezi.

A mi a szóban forgó fiatal üledékek korának meghatározását illeti, a 
szerzők véleményéi egymástól eltérők.

Az alsó rétegesoport, vagyis ama világossárga márga, mely eongeriáikat 

és paludinákat tartalmaz, tehát édes vagy igen csekély sótartalmú víz
ben képződött, F uch s  nézete szerint a hazánkban is nagyban előforduló 
congeria-rétegeknék, más szóval a pontusi emelet felső részének felel meg. 
N e u m e y r  * ellenben , később említendő oknál fogva a kai am akii édesvízi 
rétegcsoportot egy sorba állítja a Kos és Rhodos szigeteken található palu- 

dina-rétegekkel, melyek az ő osztályozása szerint a levantei emeletnek édes
vízi képviselői és a moosbrunni,szlavonországi és erdélyi paludinarétegekben 
valamint a dalmdtországi melanopsida-rétvgekhen találnak hasonmásukra. 
A nagy gerinczesek osztályából az ajnáeskóí, szabadkai és bribiri leletek 
( Mastodon arvernensis-ael) jellemzik ezt az emeletet; míg a görögországi 
Pikermi és a magyarországi Baltavár, az ásatag gerinczeseknek e két hires 
lelőhelye, egy fokkal régibb korhoz számítandók, a mennyiben V acek vizs
gálatai szerint is az itt talált Mastodon longirostris korábbi typust mutat, 
mint a Mastodon arvernensis.

A korinthusi congeria-rétegek fölött fekvő tengeri rétegcsoportból 
F uch s  146 állatfajt idéz (100 csiga-, 44 kagylófajt és egy balanust, egy 
koráit, cladócora-t és még nulliporát). T oijrnouer , ki a kalamakii faunát 
szintén megvizsgálta, azt állítja, hogy benne csak egyetlenegy kihalt állatfaj, 
egy Corbula fordul elő, a többi mind a Földközi tenger mostan élő állat vilá
gában találja képviselőit. Ennélfogva, és azért is, mivel a levanteinek tekintett

* Ueber den geol. Bail der Insel Kos und über die Gliederung der jungter
tiären Binnenablagerungen des Archipels. Denksclir. der k. Akad. der Wissensch. 
Bnd. XL. 1880.
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paludinarétegek fölé helyezkednek, N eum eyr a diluviumhoz sorozza az isthmus 
tengeri képződményeit. Kos és Jali  szigeteken vannak tu fás tengeri üledékek, 

m elyek ott m int régibb diluvium  szerepelnek és ezekkel lehetne a kalam akii 

tengeri rétegeket párhuzam ba tenni.

F u ch s, a ki kezdetben szintén e nézetet vallotta, behatóbb kutatás 

után más felfogásnak adott tért. Minthogy ő az isthmusi congeriás rétegeket 

a pontusi emeletbe teszi, a rajtuk fekvő rétegcsoportot a levantei emelethez 

számítja. A valóságos tengeri üledékek között F u ch s  egy-két helyen Kala- 
maki környékén oly közbefektetett rétegeket talált, melyek Gongeria poly- 
morphát, Cardium ed ide-1, Melanopsis- és N < rit  i na- h éj akat tartalmaznak; 

tehát a tengeri és édesvízi faunák némi keverékét vagy jobban mondva a 

elegyes-vizű lagúnák faunáját. Ezeket tekinti F u ch s  a paludinarétegek itteni 
képviselőinek. E nézet szerint tehát az isthmusi felső rétegcsoport képződése 

a felső pliocén korába esik, mely Rhodos és Kos szigeteken is hagyott nyo
mokat mind édesvízi (Paludina-), mind felülfekvő tengeri üledékben.

O-Korinthvs felé leszállván, tíeliopolis közelében F u ch s egy vörös 

konglomerát képződményre akadt, melyben ő a Pikermi- formatio képviselő
jét vélte felismerni. Minthogy a konglomerát az isthmusi tengeri rétegek 

fölött, nevezetesen a cladocora-mész fölött terül el, F u ch s e körülményből 
azt következteti, hogy maga a Pikermi-form a tio fiatalabb a levantei réte
geknél, vagyis hogy nem a mioezénhez, a mint eddig tartották, hanem a leg
felső plioczénhez számítandó. Nézetét azzal támogatja, hogy a bécsi Helve- 
dere-kavics, melyet mindenki a Pikermi-képződménynyel egy sorba állít, 
Moosbrunn-nál és az Eichkogl hegyén szintén a paludinarétegek fölött fek
szik. Ez okból kell tehát a kalamaki-i tengeri rétegeket a paludinaréte- 

gekkel párhuzamosítani; a vörös kavics pedig, vagyis a Pikermi képződmény, 
Kos szigetén a felső tengeri üledékekben találna sósvizi képviselőt.

E következtetés ellen N eum eyr felhozza azt, hogy sem Moosbrunn-nál, 
sem az Eichkogl-en nincsen bebizonyítva az, hogy a Belvedere-kavics csak

ugyan paludinarétegeken nyugszik, mert az előbbi helyen a fedő képződ
ménynek Belvedere-kavicsnak való meghatározása minden alapot nélkülöz; 
az Eichkogl-en ellenkezőleg az alsó képződmény (édesvízi mészkő) meghatá
rozása bizonytalan. Ha tehát misem kényszerít arra, hogy a Belvedere- 

kavicsot magasai>b színtájba helyezzük a paludinarétegeknél, akkor ugyanaz 

áll Pikermi üledékére nézve, mely az emlős állatok maradványai szerint 
a paludinarétegek alá a pontusi emeletbe sorozandó. A mi pedig a korin
thusi szoroson látható stratigraphiai viszonyokat illeti, egy vörös kavicsüle
dék, mely véletlenül a pikermi lelőhely kőzetéhez hasonlít, de maga még 

semmi paheontologiai bizonyságot nem adott, nem szolgálhat elég nyomaté
kos okul ily fontos kérdés eldöntésében.

Futólagos látogatásom után nem tarthatom magamat ületékesnek, 
hogy ezekben a messze vezető kérdésekben a dolog érdeméhez hozzá szóljak ;
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de el nem mulaszthatom e helyen szóba hozni azt a legfelső képződményt, 
melyet én a csatorna vidékén és magában a szelvényben is észre vettem ; 
mert azt hiszem hogy annak felismerése az itt szóban forgó vitás kérdésnél 
tekintetbe veendő. Az isthmus alacsonyabb vidékén a külszínen egy sárgás, 
földes, tufanemű mészkövet találunk, mely azonban nem összefüggő takarót 
képez, hanem mintegy foszlányok alakjában terjed szét a liullámzatos felü
leten. Benne igen apró csigáknak és néhány picziny kagylónak (congeria?) 
ürlenyomatait találtam. Az egész képződmény mésztartalmú forrásvizek és 

tócsák lerakódásához hasonlít. A mészrögök körül barnás és vöröses föld, 
agyag, homok és kavics mutatkozik; ilyennek képzelem magamnak a 

heliopolisi vöröses üledéket, melyet F u c h s  a pikermi képződményhez hason
lít. A csatorna falain azt lehet látni, hogy ez a legfelső képződmény, t. i. a 

mésztufa vagy annak hiányában a veres üledék, a talaj minden egyenetlen
ségét követve az alatta fekvő tengeri (esetleg édesvízi congeria) rétegeket 
transgressive borítja. Nyilván sokkal fiatalabb, valószínűleg fiatal diluviális 

képződmény, mely részben az említett vetődések után és a talaj első denu- 
datioja után jött létre, de csak részben, mert míg némely helyen a vető
dés fölött zavartalanul tovább húzódik, más helyeken és különösen az alsóbb 

vetődéseknél Isthmia  közelében, világosan látszik, hogy a vetődés ezt a leg
felső diluviális lerakódást is érintette. Viszont egy vetődés mellett azt talál
tam, hogy a tengeri konglomerát-üledéknek egy keményebb padja, mely 

épen itt legfelül maradt, a mozgás következtében darabokká volt törve és 

ezek a rögök ama vörös agyagba egészen beágyazva, sőt egy keményebb 

vöröses márganeművel mintegy bekérgezve mutatkoztak. Mindez csak úgy 

magyarázható, ha a vörös üledéknek valamint a tufás mészkőnek is csak 

helyi jelentőséget tulajdonítunk és képződését nem egy rendes álló víztakaró 

alatt, hanem egyes források körül, tócsákban, mocsarakban s jórészt a szabad 

lég alatt is a puszta kőzetmállás által véghezmentnek képzeljük. Nevezetesen 

szem előtt tartandó, hogy a mésztufa mállása terra-rossa nemű vörös agya

got szolgáltat, mely azután a diluviális kavicslerakódást vörösre festheti.
Ha a Heliopolis melletti vörös kavics ily eredetűnek talál lenni; akkor 

semmi kétség, hogy sokkal fiatalabb mint az isthmusi tengeri üledék; 
legyen az maga akár ó-diluviális, akár plioczén, mert akkor oly képződmény

hez tartozik, mely az egész isthmusi rétegcsoport képződése, előbukkanása, 
denudatiója és elővetődése után jött csak létre. De akkor bajos is lenne a 

mindenesetre harmadkori Pikermit vele párhuzamba tenni.

5. Szaloniki környékén.

N eumeyr és B urgerstein vizsgálatainak köszönjük a Chalkis félsziget 

és Szaloniki  környékének földtani ismertetését.* Szükségtelen tehát, hogy e

* Denksclir. d. kais. Akad. d. Wissensch. Bd. XL.
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város körül tett kirándulásaimról mást említsek, mint egy pár feljegyzést, 
melyekről az említett szerzők irataiban nem találok nyomot.

Egy napon a várostól keletre Langaza  falu felé vettem utamat. Az 

utón felig kristályos palákon mentem át, még pedig kezdetben zöld cliloritos 

palákon sok quarztuskóval és lencsével, itt-ott egy közbe-, vagy inkább fölé- 
rakott dolomitröggel; majd fekete fedőpalákon és quarzitpalákon. Az ala
csony vízválasztón túl Langaza tág és termékeny alluviális síksága terül el, 
mely dél felé a I ’azil-tóra nyílik. Talaja nagyobbára homokos. E térség 

közepén, Langaza és a tó között egy meleg ásványvízforrás fakad, melynek 

hömérsékét a forrás közelében i8°C . nak találtam. A kénhydrogén-szagú víz 

egy kupolás török fürdőbe van vezetve.
Második hosszabb kirándulásom éjszak felé irányult oly vidékre, 

melyet ezelőtt geologus valószínűleg még nem látott. Kirándulásom czél- 
pontja egy Janes nevű puszta (törökül: csiflik) volt, melynek birtokosai 
H a d z s i- L azzaho urak, szívesek voltak engem elkísérni. Minthogy az út leg

nagyobb részét kocsin éjszaka tettük m eg, erről nem mondhatok mást, 
mint hogy az egy gyengén hullámzatos síkon vezetett át, melynek talaját —  

a mint viradatkor láthattam — egy sajátságos, kőtörmelékes agyag borítja. 
A rétegezés teljes hiánya és a törmelékek csekély koptatása arra látszik 

mutatni, hogy képződése nagyobbrészt nem a vízből való lerakódásnak, 

hanem a szárazon működő mállásnak tulajdonítandó.
Nem csoda tehát, hogy ez a képződmény helyenként a löszhöz hasonló 

minőséget mutat, de valóságos löszt mégsem láttam. Az egész vidéket, az 

altalaj minden hullámzását borítja ezen helyben képződött málladék és csak 

a meredekebb hegyek mutatják közben kopár sziklafalaikat. Janes maga 

ilyen sziklás dombsor nyugati oldalán fekszik. Nevezetessége egynéhány 

savanyúvíz-forrás, melyek a sziklákból fakadnak.
A föforrás igen jóízű, erősen pezsgő savanyúvizet ad, melynek hőmér- 

sekét —  meleg nyári napon — 14°C. találtam. Egy pár lépéssel melyebbre 

fakad a második forrás, de ennek a vize már oly erősen vasízü, hogy ivásra 

nem jó. Meg messzebb egy pár be nem foglalt ásványforrás barna tufát rak 

le. Mindezek az ásványvízforrások azokból a / élig-knstalyos és palaeozoos 
kőzetekből fakadnak, melyeknek vonulatát már az előtte való napon, Langa- 

zára menve kereszteztem. Itt is zöld palák, tpiarzitok, fekete finomtáblás 

fcilöpalak és helylyel-közzel, nevezetesen a forrásos domb tetején, dolomit 
mutatkoznak; a források mögött azonkívül selyemfényű talkos palát láttam. 
Egy régi falban pedig egy darab mandolakövet vettem észre, a nélkül, hogy 

e kőzet eredetet feltalálnom sikerült volna. A rétegdőlés átlag EK. Miuthogy 

a langazai iiton is a retegdőlest átlag EEK-nek találtam, nem kételkedem, hogy 

a 30 kilométer daczára e két pont összefoglalható egy közös vonulatba, habár 

:i külszínen az említett mállás föld az összefüggést darabonként elta

karhatja.
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Ismét éjszaka kellett távoznom Janesről, de most nem tértem többé 

vissza Szalonikibe, hanem Ny-felé Károsuld  vasúti állomáshoz indultam. 
Mikor virradott, a hosszúra nyúló sekélyvizű Amatavo-tó keleti partján 

találtam magamat, fehér mészkőhegyek tövén. A mészkő nem látszott kristá
lyosnak és egy ponton a gneiszből álló alapja tűnt elő. Némi nehézség leküz
dése után a tavon átszállíttattam magam és a nyugati oldalon elterülő 

alluviális síkon át a vasútállomáshoz értem. Meg kell jegyeznem, hogy a 

térkép (a táborkarunk által kiadott 1 : 300,000 méretű térkép) ezen a 

vidéken éppen meg nem bízható. Janes fekvése egészen tévesen van beraj
zolva és az Amatavo hibás rajza csaknem végzetessé vált reám nézve, mert 
miatta szinte lekéstem a vonatról, melyen utitársaim jöttek.

(í. Bitolia (Monastir).

A Vardar-vasúton Graczko állomásig mentünk, honnét országút vezet 

Prilip  és Bitolia  (vagy M onastir) városokhoz. Ez az állomás a felső Var

dar harmadkori édesvízi medenczejében fekszik, melyet az imént elhagyott 

regényes Vaskapu-szoros (Demir-kapu) választ el az alsó medenczétől. 
Utunk tehát kezdetben egy széles fensíkon ment, a Vardar mellékfolyójá
nak ( Karasu, Feketevíz, Cserna) partjai fölött, diluviális kavics- és agyag
lerakódásokon, melyek alól a harmadkori üledékek itt-ott kilátszottak. Ezen a 

vidéken valamint fölebb a Vardar mentén is a környező dombok bizonyos 

egyenlő magasságban laposan le vannak vágva és ezeket a sík dombtetőket 

az említett diluvium födi. Ezt a körülményt azért említem, mert azt hiszem, 
hogy a domborzatnak ez a neme a Graczko alatt nem messze nyiló Demir- 
kapu szoros nyilasával függ össze, a mennyiben a Vardar erosiójában az 

ideiglenes megakadás és a reá következő újbóli föléledés következményének 

tekinthető. Hasonló diluviális terrász- és fensík-alakulást más vidékeken is 

láttam már, a hol a folyó lejebb valamely sziklakapun tör át, de sehol ily 

feltűnő szabályossággal, mint itt.
De nemsokára Karasu partját is elhagyván, magasabbra emelkedtünk 

és egészen a harmadkon képződmények talajára léptünk át, melyek öböl- 
szerűen messze Ny-ra húzódnak a hegység belsejébe. A rétegek itt majdnem 

vízszintesek; messzébb, a hol az alaphegységre támaszkodnak, kisfokú keleti 

dőlést mutatnak, de nem nagyobbat, mint a mennyit az eredeti lerakódás 

eltűrt volna. Egy szóval némi csuszamlásoktól eltekintve, ezen harmadkori 
édesvízi medencze kitöltési még zavartalan telepedésben mutatkozik. A réteg- 

összlet álsó részében agyagos és homokos képződmények, közbe kemény kon
glomerát- padokkal, uralkodnak; fölebi) azonban édesvízi mészkő, mésztufa és 

mészragaszos konglomerát rakódott le.
Az alaphegység kőzete itt-ott már az út első felében is előbukkant; 

péld. az út azon kanyarulatánánál, mellyel a Karaszu völgyét végkép
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elhagytuk és a Iia;VA;-patak völgyébe tértünk be, az utón zöldes chloritpalát 
láttam előtűnni. Kissé messzébb, Han Drcnova közelében, finompalás, feké
tes mészkő fehér calciterekkel képez egy kis dombot. Ez a kőzet, melynek 

rétegei D — E irányban csapnak és meredeken K felé dőlnek, arra a triaszi 
mészkőre emlékeztet, melyet Cattaro és Nyegus között láttam. Hasonló mész- 
szirt mutatkozik még fölebb, Cesendra falunál; de az országút ezt az aka
dályt, melyen a patak szűk csatornában áttör, nagy körúttal elkerüli. A kör
nyező hegyek, különösen a délre magasló liodobil is többnyire a mészhegység 
színét és a jellemző alakját tüntetik fel.

Utazásunk második napján a hegygerinczen át a bitoliai medenezébe es 

végre magába a hasonnevű vilajet fővárosába értünk. A soktagú hegység, 
melyen átkeltünk, a térképeken Babuna planina  névvel van jelezve, habár 

egyes részei más-más nevet viselnek. Eőkiterjedése E — I) irányú és merede- 

kebb lejtője Ny felé néz, úgy hogy a főgerincz a bitoliai térség fölött uralko-

Ple tva r

g) gnájsz ; d) dolomit-márvány ; p) agyagpala; e) édesvízi harmadkori 
rétegek; fölül édesvízi mészkő.

dik. Ez a főgerincz kristályos jx( Iákból áll, melyeknek rétegcsapása szintén 

átlag éjszakdéli, dőlésük pedig átlag keleti. A gnájszra, mely a hegyláncz 

nyugoti lejtőjén Prilipe  fölött igen meredek rétegállásával előtűnik, fönt a 

hegy élén fehér kristályos dolomitos mészkő rakódik vagy jobban mondva 

gnájszszal váltakozik, mert a márvány fedőjében ismét gnájszt s azon még 

egy márványtelepet láttam. Különben meglehet, hogy e látszólagos válta
kozás csak gyűrődés eredménye. De még mielőtt a harmadkori üledék elha
gyása után gnájszra jöttünk, körülbelül 1 kilométerre Tojdicza han mögött 

egy palaeozoos rétegcsoportot láttam, mely váltakozó agyagpala és mész- 
pala  rétegből állott és nagyon meredek gyűrődéseket mutatott. Rétegfejein 

az édesvízi mésztufa es breccia még magasra felhuzódott.
Az út legmagasabb részén a már említett dolomitos márvanypala 

/ /
uralkodott 40°EKNy dőlésű rétegekkel. A kristályos szemcsés anyagban 

sok helyen talkos lapocskák és muscovitlapok mutatkoznak.* Prilip ( Per-

Erre a helyre vonatkozólag Ií o u k  a következőket mondja: «Au col de Ple- 
vat (a térképen Pletvar), entre Periepe et Tróják une puissante couche de dolomie 
ént enchevetrée dans des masfles de gneies talqueux et de micaseliiste feldspathique 
á mica verdátre.» Esquisso geolog. de la Turquie d’Europe, p. !).
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lepe) felé leszállva, a hegy töven meredek </■//*//.^rétegekre akadunk, melyek 

EK— DNv csapnak. Az egesz átmetszet ideális képét a mellékelt ábra tün
teti elé.

E hegység töven fekszik l ’rilip  városa., a bitoliai medencze ejszakkeleti 
sarkában. Bitoliai«! diluviális  térség terjed, melynek takaróját csak egy pár 

ponton, u. m. Triterest közelében szakítja meg egynéhány alacsony domb. 
melyeken csillámpala  es finomtáblás a<jifat/pala bukkan elő.

Bitolia  (Monastir) a medencze nyugati szegélyén, gnájszhegyek töven
fekszik. A tájkép jellemző vonását a Peristeri (Pelisteri) hegy magas csúcsa
adja, mely (a térke}) adata szerint) 2359 méter tengerfeletti magasságot er
el.* Ez a hegy is egészen csillámtjuájszböl áll, mely majd durva-, majd

/
finomszemű. Feltűnő, hogy rétegeinek csapása KEK, tehát az egész hegy- 

láncz (Suhagora) csapásirányára függőlegesen áll. Dőlésük a hegytetőn lapo

sabb, töve fele mindinkább meredek EENy-i. LízsiudzsopnUfc falu közelében 

és meg jóval azon túl a gnájszretegek között egy sötétzöld eruptiv kőzet

nek telerszerű párhuzamos áttöréséit találtam. Ezen közettelerek csapása 

EK-DNy, úgy hogy a rétegek csapását hegyes szög alatt szeli. Maga a kőzet 
egy finomszemű, porphyrszövetű diabas. Fötömege apró plagioklas-leczek- 
b ő l , augitszemekböl, hagymazöld rostos mállásterményböl (chlorit?) es 

magnetitből áll. A porphyrosságot ritkán elhintett nagyobb jdatf inkiás kris
tályok idézik elő, melyek kettős, egymásra csaknem függőlegesen irány

zott ikerrovatkosságot mutatnak (Albit- es Periklin-törvényl. A lángkisérlet 
szerint, melyet Dr. S chafarzik úr szíveskedett ezzel a földpáttal eszközölni, 
a plagioklassor básisos vége felé közel állónak bizonyult. A fötömeg apró 

kristályairól csak annyit mondhatok, hogy kioltásuk szögertéke minden 

esetben feltűnő nagy, s eszerint szintén az anorthit fajhoz volnának soro- 
zandók.

I1U) DALOM.
(1.) .1 zsilvol(jfiiszen kokszolhatásárnl. (Ungarische Montan-lndustrie-Zeitung 

1880. Nr. í, pag. 30— 38.)

E czím alatt tartott H ofmann I íafael bányainüigazgató a magy. 

mérnök- és építészegylet bányászati osztályának febr. hó 9-iki szakülésen 

nagy fontosságú előadást.
Előadó vázolta először Erdély délnyugati reszellek, ezen gazdag felső- 

oligoczen szenniédenczenek geologiai viszonyait es a bányaművelés fejlődés

történetét, azután áttért a szén kokszolhatására.
Magyarország vasiparára ezen oly fontos kérdés megoldásával már

Bitulia magassága ugyancsak a térképen 70!* méter; az egész medencze 
méteren felüli magasságot mutat.

Földtani Közlőnv, XVI. k«*t. ISSI»
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régóta foglalkoztak, még mielőtt a tulaj donképeni bányaművelés megkezde
tett és a zsilvölgyi kőszénmcdencze korbeli viszonya biztosan megliatározta- 
tott volna. Különböző elemzések és kedvező kokszolási eredmény alapján 

már az ötvenes években tartották e kérdést megoldottnak. A brassói bánya- 
s koliórészvénytársulat Hördében, a zsili kőszéntársulat Dillingenben tétetett 

kokszolási kísérleteket; úgy Hördében, mint Dillingenben a zsili szén magas 

fűtőképességével kitűnő minőségűnek találtatott; de kedvezőtlen kokszolási 
eredményt nyertek.

Ezen és több más negativ eredményű kísérlet után a zsilszén kokszol- 
liatása végre kedvező stadiumba lépett.

Midőn a zsilvölgyi kőszén-társaság 1884. év julius havában a bánya

művelést a szénmedencze nyugati részében, Lupény mellett megkezdte; az 

V. sz. telepben először konstatálták, hogy itt a szén kiválóan tiszta és régi 
fekete szén-kinezésű. Az előadó 1884. szeptember havában ezen szénből kb. 

50 kgr-t küldött Witkoviczba, hol a kokszolás kedvezőnek mutatkozott. 
A nyers szén 5*1% hamut tartalmazott és a koksznyerés 61 '60/0-ot tett ki 
8 ‘2"/0 hamutartalommal; később Hamersky Mähriscli-Ostrauban ugyanilyen 

eredményt nyert.
Annak a megtudására, vájjon a nyert kedvező eredmény nem alap

szik-e valamely tévedésen, 1885. évben Witkoviczban nagyobb mennyiséggel 
(50 m. mázsával) tétettek kísérletek. A meg nem mosott s palával tisztátalan 

V. sz. telepből vett szénből egészen használható kokszot nem nyertek, de 

mindazonáltal elég porozus v o lt; míg a Il-ik sz. telep meg nem mosott 

szene egészen használható kokszot adott. Ezen kísérletből származó dara

bok a m. kir. földtani intézet gyűjteményében vannak letéve.

A legnagyobb fontossággal bírnak azon kísérletek, a melyeket az elő
adó 1886 január 10— 16-ig Resiczán végezett olyan kedvező eredménynyel, 
hogy manapság a zsilvölgyi szén kokszolhatása kétséget nem szenved.

A kísérletek a resiczai megváltoztatott Gobjet-kemenczében Végeztettek 

a lupényi V. sz. tárnából vett egy waggon dió-szénnel. A kísérlet előtt a 

nyers szén megmosatott, mi által hamutartalma 18'7%-ről 6*9%-re es a dió
szénnél 1 'r(>"/0-röl 6* l ü/0-re leszállott. Ez utóbbi 61 •2°/,, kokszot adott, 10'6°/0 
hamutartalommal és az egész tömege tökéletesen egynemű, a középéig 

kokszolva volt. Tökéletesebb mosás által, úgy a szén, mint a koksz hamu- 

tartalmát csökkenteni lehet.
A lupényi V. sz. és II. sz. (fő) telep meg nem mosott darabos szenéből 

(Nusskohle) kitűnő minőségű kokszot nyerhetni. l 7gyaninnét a meg nem 

mosott aprószén használható kokszot nem ad, de a megmosott aprószcttbőí jó 

kokszot nyerünk,ezért a, szenet kokszolás előtt mindenesetre megkell mosni.
Általánosságban bizonyosan számíthatni arra, hogy a lupényi es II. 

sz. telepből származó mosott szénből szabályszerűen lehet kokszot előállí
tani 8 —9% hamutartalommal. Az előadó felsorolja azután a theoretikus
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typusokat és különböző tapadó-szeneknek (Backkohle) nagyszámú elemzé

seit és néhány elemzést a zsilvölgyi szenekből. Ezek összehasonlításából 
kitűnik, hogy a zsilvölgyi szenekben a carbon, a hydrogén és az oxygén tar
talma a felsoroltakkal közel megegyező.

A zsilszénnel eddig azért nem nyertek használható eredményt, mert 
minden kísérlet a petrozsényi szénnel vitetett véghez, pedig Petrozsényban 

és főképen a főtelepben a szén palával van erősen tisztátalanítva, míg a 

később használt lupényi szén egészen tiszta; továbbá a kokszolási kísérletek 

nem sikerülése a tökéletlen kemenczékben és abban keresendő, hogy elmu
lasztották a szenet megmosni.

Előadó szerint a kokszolható szén mennyisége kb. 9360 millió méter
mázsa.

Miután Magyarország évenkint kb. 3 millió forint értékű kokszot 
hozat be külföldről, továbbá a zsilvölgyi szénből előállított koksz pedig 

körülbelül fele áron lesz kapható; ezért Magyarország és különösen Erdély 

vasiparára s más iparágak felvirágzására ezen kedvező kokszolási eredmény 

nagy fontossággal bír.

H ofmann azon rem énynyel fejezi be előadását, hogy a szakkörök 

nem sokára egy m egfelelő m osó és kokszoló berendezésről fognak hallan i.

Kalecsinszky S ándor.

(2) S zabó József Stassfurt kálisóbányáiról. (Népszerű természettudományi 
előadások gyűjteménye VIII. kötet, 50. füzet, kiadja a k. m. természet- 
tudományi társulat. 1885.)

Vonzó előadásában leírja szerző ama kirándulást, melyet az 1885-iki 

Berlinben tartott harmadik nemzetközi geologiai congressusban részt vett 
tagjai a gyűlések után Stassfurtra, a sóbányászat eldorádójába tettek. E l

mondja, hogy csak mély fúrások által jöttek rá azokra a kiapadhatatlan kin
csekre, melyek évezredekig az emberiség szeme előtt el valának rejtve. Már 

1839-ben kezdettek Stassfurt vidékén az ott mutatkozó gyenge sósforrások 

által vezettetve lefurni, és 4 évi működés után el is érték a 256™/-ben a kősó 

felső részét, ebben lementek még 325 inf  -re, úgy hogy a furlyuk összes mély
sége 5 8 1 m/  volt. Ezt nemsokára még más fúrások is követték, a melyek 

részint concentrált sósforrásokat, részint pedig magát a sótestet tárták fel, 
de mindig arról győződtek meg, hogy jó részben kálichlorid, magnésium- 

chlórid és egyéb sók vannak a nátronchloridhoz keveredve, mit akkoriban 

nagy hiánynak tartottak, úgy hogy még 1854-ben a liires Cotta is, a kálisó 

valódi becsét nem is sejtve, a fölötti sajnálkozásának adott kifejezést, hogy 

a stassfurti kősó ily módon fertőzve lóvén, sokat veszít az értékéből. Csak a 

folyton haladó bányászat mutatta ki azt, hogy mind ezen anyagok, melyek 

kezdetben a kősótömeg tisztátlanságai gyanánt tűntek fel, bizonyos régiókra 

eloszolva fordulnak elő, s hogy mind eme vegyületek, mint ezt különben

8*
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inár lSÍS-ban Makciiand tanár sejtette, a nehezebb vagy könnyebb oldható
ságuk szerint, ugyanazon sorrendben, mint azt kicsinyben a laboratorium- 
ben is eszlelni szoktuk, egymásután váltak ki az oldatból.

A stassfurti nagy kösótelepet a. chemiai összetétel szerint \  emeletre 

lehet osztani, megjegyezvén, hogy kősó ( N a C l)  mindnyájában van, keverve 

azonban több kevesebb idegen sóval, a melyek után az egyes emeleteket 

elnevezik.
1. A legalsó az anhydrit ( C a S O i)  régiója; ennek főzöme tiszta kősó, 

melyben az anhydrit számtalan parallel módon elhelyezett vékony szala
gocskákban mutatkozik, a melyeket évgyűrűknek mondanak. E szalagok 

felső lapjai simák, alsó oldalai pedig alkalmazkodnak az alapjaikat képezi» 

es kristályokkal borított kősólapok minden egyenetlenségeihez. Ezen átlag 

l wjm vastag évgyűrűkről csakugyan fel lehet tenni, hogy egy-egy évi kősó- 
lerakódásnak felelnek meg, és ennek alapján ki is számították, hogy a stass- 

furti régibb sótelep képződéséhez kb. 1)1)00 esztendő szükséges. Ezen regió 

vastagsága vagy 1)00 mf .

2. Fölötte következik Gí2mj  vastagságban iijHjlyhalü ( K i S ( h  -t- 

2C<iSÜi-\-2a<j.) regiója; ezt kősó gyanánt már nem lehet használni.
o. Még tisztátalanabb a kieserit-végió ( M y S C h + a y ) ,  mely 7 S W/  vas

tag míg,

4. a legfelső, a 42™/ carrmllit-régió ( K C l- \-M gC h  +  Öívj.)
A carnallit fölött vagy S w/  vastagsági »an egy agyagréteg jött létre, 

mely az egesz kősótömzset az elpusztulástól megvédte. E fölött újból indult 
jneg a kősó képződése egy 40— 1)0 mj  vastagságú anhydrit telep által bevezet
tetve, a melyre azután 70— 120”/  vastagságban (Neu-Stassfurt) egy az alsó
nál tisztább kősó rakódott le, a melynek évgyűrűi 30%t -re vannak egymástól 
es a polyhalit által képeztetnek.

A fiatalabb kősótelep sok helyen ki van mosva, úgy hogy az alatta, 
levő anhydrit képezi a tarkahomokkőnek közvetlen feldíjét. Maga a kősó- 
lerakódás a dyas korszakija tartozik; rétegei vízszintes helyzetből ki vannak 

emelve és ‘.*>5— 4."»° alatt dűlnek.
Mely fúrások által a Németalföld más pontjain is érték el a kősó- 

testet, és ide tartoznak a világ legnevezetesebb és legmélyebb fúrásai, neve
zetesen az ismert sperenbergi, a melv 127J'4’>W'/ melység mellett a kősót 
I IN2'64W/  vastagságban tárta fel, de még sokkal nagyobi »szerű azon ujabb 

fúrás Halle es Lipcse között Schladebach mellett, mely ISSÖ okt. elején 

M»0i \nJ mely volt es egészen a carboni rétegekig lehatolt. A furlyuk 

átmérője lenn a mélységben még 4«S;/'W es folytatni fogják mindaddig, míg 

azt a fúrás modern technikája csak megengedi.
Szerző felsorolja ezek után a stassfurti kősótömzs különböző régióiban 

tahi Iható ásványokat, a melyeknek összege nem kevesebb mint H>, és végre 

kiemeli a káli sóknak fontos szerepét úgy a mezőgazdaságban, mint pedig a
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vegyipar terén. Egy szelvényben, mely az előadáshoz mellékelve van, láthat
juk a neustassfurti kálisótelep egyes régióinak eloszlását, mi által az elmon
dottak még érthetőbbekké válnak. S c h a f a r z i k  F e r en cz .

(3.) Dr. S chafarzik F erencz «A magyar kir. Földtani Intézet minta közet- 
gyüjteménye magyarországi kőzetekből középiskolák (Gymnasiumok, 
Reáliskolák, Reálgymnásiumok) részére. A in. kir. Földtani Intézet 
kiadványaiból. Budapest 1 SS.">.

Szerző egy 20 oldalú füzetkében röviden összevonva adja azon fontos 

és igen fáradságos munka történetet és főeredményeit, melyeket kapott, 
midőn a magy. kir. földtani intézet igazgatósága azon megbízásnak tett 

eleget, hogy egy a középiskolai-oktatás czéljainak megfelelő kőzetgyűjte
ményt állítson össze.

Dr. Schafarzik először is kalapácscsal kezében kereste fel hazánk 

egyes jelesebb kőzettermő vidékeit s aránylag rövid idő alatt sok darab 

kőzetpéldányt halmozott össze. Ezután hozzá fogott az anyag pontos és a 

modern geologia és petrographia ismereteinek megfelelő modon való meg
határozásához. Végre a nagy munka befejeztével a rendszeres csoportosítás
hoz fogott s a gazdag gyűjteményből azután l(>0— 170 darabból álló kőzet- 

gyűjteményeket állított össze*, melyek a folyamodó iskolák és intézetek 

között osztattak szét.
Az egyszerű kristályos kőzeteket Credner II. rendszere szerint; az 

összetetteket pedig Rosenbusch H. után csoportosította, erre következnek a 

törmelék kőzetek vulkáni vagy neptuni eredésük szerint két csoportra osztva.

Füzetkéjében rövid, jellemző leírással s pontos lelőhelyekkel egy 

teljes —  10") darabot tartalmazó — kőzetgyűjtemény példányait sorolja fel.

A munka — egy ilyen gyűjtéménynyel — irodalmunkban s oktatás

ügyünkben valóban hézagpótló. Szerző képzettségét, lelkiismeretes munkál
kodását ösmerve azt hiszszük, hogy nem csak az oktatás terén bir fontosság
gal ; hanem arra is való, hogy azok, a kik a szükséges általános előismere
tekkel bírván a petrographia terén önállóan akarnak búvárkodni, azt kezdő 

tanulmány tárgyává tegyék. S zontagh Tamás.

•

(4.) Tausch L. Dr. Ueber einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und 
deren fossile Verwandte (Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien. 00. B.
I. Abtli. Jahrg. 1884).

A délnyugati Wyoming és Utah szomszédos részének a Bear River 

Lamarie rétegekből * származó egy csigát Meek először a Melania-nemhez

A Lamarie-rétegek brak, édesvízi vagy szárazföldi csigák által jellemzett 
rétegek, melyek több mint 2̂4 szélességi fokon át Mexico-tól egészen angol Ameri' 
kába terjednek. Kei*.
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sorolta, késől)b mint Pyrgulifera humerosa-t említé. White felismerte később, 
hogy ezen alak a Smith E. A. által a központi afrikai Tanganyika-tóból leirt 
Paramelania Damoni és L*. crassigranulata-nak legközelelebbi rokona s egye
sítő ezeket egy nembe egy régibb keletű Pyrgulifera elnevezés alatt.

•Jelen értekezés szerzője az ajkai krétakorú édesvizi képződmények 

faunája vizsgálatánál azon eredményre jutott, hogy ezen nem fajai a felső 

krétából jól ismert Pa ludo7hus-fiijokb&n nemcsak a legközelebbi rokonaikat 
bírják, hanem hogy a rétegekben a Pyrgulifera humrrosa Meek egyenesen 

honos Európában.
Az ajkai Csinger-völgyből származó anyagból a következő fajok vannak 

em lítve:

Pyrgulifera humrrosa, M eek.

« Piehleri, H oeun.

« acinosa, Zek.

« armata, M ath ú r.

« glabra, H an tk .

« lyra, M a th é r .

« striata n. f .
« Rickeri n. f.
« Ajkaensis n. f.

Az egyes fajok részletes leírását illetőleg az eredeti értekezésre kell 
utalnun k.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy szerző nem említi, hogy e hely

ségből már H antken «A magyar korona országainak széntelepei és szén- 
bányászata» ez. müvének 1 (»7. lapján ezen alakok közül nehányat felsorol 

és lerajzol, nevezetesen a
Pyrgulifera Piehleri HoERN-t, mint Paludomus Piehleri H o e r n . típust 

rar spinosa Sandh.

Pyrgulifera acinosa ZEK.-t, mint Paludomus Piehleri H oeun. var. 
nasseformis Sandp..

Pyrgulifera glabra HANTK.-t, mint Poludumos Piehleri H o ern . var. 
glabra H a n tk . F ra n zen a u  Á.

ELHUNYT SZAKTUDÓSOK.
L a s a u l x  A r n o l d .

Lasanlx Arnold 183!). június 14. született. A gymnasium végeztével bányász 
lett, és több bánynhelyen gyakorlati ismereteket is szerzett. Bonn és Berlin egye
temeiben kapta magasabb kiképeztetését s lNI»r>-ban Bonnban nyerte el a doktori 
rangot.

18Mi-ban az osztrák-porosz hadjáratban vett részt. ISííS-ban a bonni egyetem  

magántanára lett, mely minőségben lN70-ben az előadó asztalt a franczia barcztérrel 
cserélte f e l ; hol a vaskereszt lovagkeresztjét vivta ki magának.
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Bonnból Boroszlóba hívták meg rendkívüli tanárnak, lionnét 1880-ban Kielbe 
ment rendes tanárnak s ugyanezen év őszén, Gerhard vom Rath nyugalomba vonul
tával Bonnba tért vissza; hol* 1886. januárius 25-én 47 éves korában szívbetegsége 
tevékeny életének véget vetett.

Dr. Lasaulx Amold Németország legtevékenyebb tudományos munkásai közé 
tartozott.

Mint mineralogus foglalkozott kristály-optikával, leírt és bevezetett több új 
ásványt, míg másoknak tökéletesebb ösmeretét mozdította elő.

Még több tevékenységet fejtett ki a petrographia terén. Sok classikus vidék 
monographiáján s számtalan értekezésén kívül, melyeket folyóiratokban közölt, 
1875-ben die «Elemente der Petrographie» czimű nagyobb kézikönyvet 1885-ben 
pedig hallgatói részére «Einführung in die Gesteinslehre» czimmel egy kisebb munkát 
készített. Meteoritekkel is foglalkozott.

Sartorius von Waltershausen Aetna tanulmányának örököse lévén, Siciliával 
foglalkozott sokat. Az átvett és saját észleleteivel bővített anyagot aránylag rövid 
idő alatt rendezte és két quart kötetben tette közvagyonná.

A földrengések sem kerülték el figyelmét és e terén az inga-órákra alkalma
zott készletével sok pontos időmegfigyelést tettek.

A német nagy közönség mint ügyes népszerű előadót is ismeri s utolsó 
időben főképen a vulkános tünemények geologiai szereplése és általános geologiai 
kérdések voltak munkálkodásának tárgyai.

F i s c h e r  H e i n r i c h  :

A freiburgi egyetemen a mineralogia tanára meghalt 67 éves korában 1886. 
februárius 6-án. Csak szűkebb munkakörnek szentelte é le té t . Huzamosabb ideig 
foglalkozott a földpátok petrographiai vizsgálatával s a nyert eredményeket l.S64-ben 

közölte. Sokat foglalkozott a nephritek és nephritféle ásványok vizsgálatával is.

J o h n  M o r r i s  :

tanár meghalt 1866. januárius 7-én. Homertonban 1810-ben született, 1855-ben 
a londoni «University College * geologiai tanára lett, míg 1878-ban a «Cambridge 
University» egyik katedráját foglalta el.

Morris, a ki 1845-től a «Geological Society» tagja volt, négyszer kapta a 
«Wollaston Donation Fund»-ot és a «Geologists Association »-nak kétszer volt elnöke.

Irodalmi működéséről kivonatosan megemlíthetjük, hogy első közleménye 
volt «Observation on the strate near Woolwicli» 1835-ben. «Catalogue of British 
Fossils» czimű munkájának 1843-ban első, 1854-ben pedig második kiadása jelent 
meg. 1855-ben olvasta fel «On the Palaeozoic and tlieir Associated Rocks of the 
Thüringer wald and the Harz» tanulmányát s Dr. Lycettel az «Oolitic Molluskák» 
fontos monograpliiáját irta meg.
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TÁRSULATI (JGYEK.

JEUYZOKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TAlíSl'hAT ('LKSKIRÖL.

I. SZAKÜLÉS 1886. PEBRUÁRIUS 3.

Klnök : Dr. SzAnö Jöszef.

A múlt szűkülés jegyzőkönyvének felolvasás:! és hitelesítése után az előadások

f.orát 1. dr. Schmipt Sándor nyitotta meg és ISNfi. évi ás vány-gyűjtő kirándulásáról
/

értekezett «Axróiii / taui b'clemcmiel;»  ezímen. Előadó S zcjich megye déli részén járt 

és a magyar nemzeti Muzeum részére szerzett ásványokból megismertette és 

legtöbbnyire be is mutatta a következőket:

1 . Albrecht főherczeg vasbányáiból a ]  liiulten,  Igló közelében: <i) Ar-  

xenojn/rit jó nagy. brachvdómás kristályokban. n .(O l2 ). I s l , '>.. m. ( 1 1 0 ).

1 ». .1 . ( 1 0 1 ). I* ~>c és (|. (0 1 1 ) 1 * alakokkal, b )  T u r m a l in ,  caleit és siderit 

érintkezésénél szürke quarczba nőve. bosszú tíi alakú sötétszinű kristályokban, s.

, 1 1 2 0 ). ^  P2 és R y.( 1011). 1! kombinálásban. c )  Calcit.  többnyire a y.(21.‘{ | ). l»o 

skalonoéderben kiképződve. <1) Spho ler i t .  sideritre telepedett kisebb kristályok.

sötétbarna - barnás vörös színnel. ( 1 0 1 ). <) és x (:>:í1 ). alakokkal. A Rindt

ről származó egyéb ásványok sorából előadó még a következőket sorolta fel. u. m . :

( Imlcopjirit.  t'al'ócrcz. raxcsi lh ím. l im on i t .  ip iorc:  (szétrepedezett, olykor jókora 

nagyságú feliér kristályokban), oratjonit  (vasvirág), aidcrit.  ez utóbbiból csinos 

tükörfényes csuszamlási példányok is. 2 . Kin Ifnilvc.:. o) Wohuiu.  barnavas üre

geiben igen szőj) víztiszta kristályokban, a. (KM)), -v_ 1’ -'c, 1). (010). 1* -v. 

iOO|). oP, X. ( 2 1 0 ). ~x_ P 2 .m . ( 11 0 ). P. N. ( 2 .‘iO). ->c P ‘ 2 , n. ( 1 2 0 ). P 2 .x.( K50). 

^  1% (1. (102). 1 2 P o. (0 1 1 ). P G. (0 1 :{). \ :I P -x . S. (011). 1 4 P z. ( I I I ). 

P. R. (22:5), - r. P, f. ( 1 1 :1). ' n P, ([. (114). '.4 P és y. (122). P 2 alakokkal, b) Á m -  

jloíiit, sideriten nvárs alakú kristályokban, melyeknek alakjai: x. (011). P -v-, x

(012), P (0. H .  h .  14 P ^  és (I I. 14. 1). H ,  P. Továbbá: (Juorcz. p a r i t .

- 0 ) 2  1 , -

t boriit, c. (001). oP. m. (I 10). "x. P. d. (102). ' ■-> P -x.. 1. (104). 1 4 P

0 . ( 0 1 1 ). P  b. (OKM. ^  P z. (111).  P és r. (112).  'a P.) -  Kotterbach .

o) ( ’olcit ,  sidoritre telepedve kezdetben egyszerű kristályokban : r. y. (21.*»1). 1 í és 

p. y. 11011).  R : ezen kristályokat p a r i t  kérgezte be és később reájuk újból a szén 

savas mész rakódott le. azonosan orientált, de elütő kifejlődésíí kristályokban, mely 

utóbbiak alakjai : g. y. (01 |-J). - - 1. R, y. x. lOiiÖ). - 4 r, 11. \ .  y. (ÍI.Yi).  lí ’ és y. 

(0. 14. 11. 1). — 141». Ezen második lerakodás az első kristályokat rendszerint 

telj esen beborítja, b) Jloif it .  fehér szinti, nagy leveles darabokban, melyeknél a 

felületeken vastag táblás kristályok végei látszanak: b. (010).  P r*_, c. | | | 0I) .
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oP, X (álO). P2, n. (320). ^  P :i,2, m. (110). ^  P, x. (I :«)). ^  PH, o. (011). 

P ->o, (1. (102). ',2 P -«o, v. (1 12). ’.2 P és q. (114.) '.4 P. A szepesség többi pontjai
ról felsorolta még előadó az alábbi ásványokat. 4-. Zsakaróczról: Siderit , qiutrcz,

" ^ 0 2  1
p g r i t :  - } . O. — fakőérez. ehaleopi/rit. barnapát , hiimatit. •"». Helczma-

nóczról: Uj-György bányatelekről antimonit. quarez;  0. János Etelka: Limonit. 

sitlerit, qnarz , chaleopyrit, fakőérez ; 7. Erneszt: (/mire:, siderit. ehidcojn/rit. 
nialaehit, limonit, aragonit. p y r i t ; Etelka-Sturz: Limonit. siderit. quarez. 

Magnetit, ejialmjnp’it, pi/rit. caleit. fakőérez, azurit. '•>. Mátyáska: I/nnonit. 
ehaleopyrit, quarez. 10. Zakutya: Quarez. 11. Prakfaluról: Quarez. Magnetit. 
12. Svedlérről: Magnetit. quarez. 13. Svinskáról: barnavassá alakult csinos j>i/rit 

kristályok és kristálycsoportok. 14. Jekelfalváról: Asbest, quarez. rasesillám. 

epidot.
Előadó végül megemlítette, hogy újabban dr. Szabó József  egyetemi tanár úr 

szívességéből egy Körmöez-ről (Sohlergvund) származó világos fűzőid pyroxént 
vizsgált meg, mely monoszimmetriás és csekély agyagföldet tartalmaz.

2 .  I n k e y  B é t . a  a Balkán félsziget különböző részében tett geológiai inegfigge- 

léseit közli. Előadását a jelen füzetben közöljük.
3. Dr. P r i m i c s  G y ö r g y  értekezik- a Láposheggség traeln/tos kőzeteiről. Lápos- 

hegységnek nevezik azt a hegyvonulatot, mely a ('zülléssel kezdődik, Erdély és 
Mí irmaros közt vonulva Kapuik közelében végződik. E hegység főtömege kárpát- 
homokkövekből áll, melyek közt két csoport különböztethető meg, úgymint alsó 
(közéj)- és felső kréta) és felső (coczén és oligoczén). E homokkövekre több helyen 
nummulit- és litothamniumtartalmu mészkövek és egy helyen aptychustartalmú 
mészkövek és vörhenyes márgák vannak rátelepülve, miknél fogva a. kárpáthomokkő 
rétegkora is közelítőleg meghatározható.— A homokkő-hegység eruptiv (trachitos) 
kőzetekkel van átsanggatva. Ez eruptiv kőzetek két geographiai csoportban lép 
nők fel u. m. a ) a Czibles és N. Hugyin és b ) az oláhláposbánya-kapniki cso
portban. E két csoport kőzetei petrographiai sajátságaikban is eltérnek egymástól. 
A Czibles csop. kőzetei zöldkőre* aMphibol-augit andesitek, melyeknek amphibolja 
egy pyroxén átalakulásából keletkezett; vannak ezek közt egészen kristályosak és 
olyanok, melyek bőven alapanyagot is tartalmaznak, b) A X. Hugyin kőzete szürkés 
fehér apró szemcsés, benne biotit és orthoklas földpát látható és egy a fölismcrhet- 
lenségig átalakult barna ásvány. Az oláh-láposbánva-kapniki csoport andesitjei sö- 
tétszínűek, feketék vagy sötétbarnák s majdnem mindig tömörek. A bő alapanyagon 
kívül léczalakú plagioklas földpátok, hypersten és augit szerepel bennök mint kőzet
alkotó elegyrész; Az augit a hyperstcnnel egyenlő mennyiségben s egyenlő nagy 
kristályokban fordúl elő, egymáshoz hasonlítanak s biztosan csak orthoskop alatt 
különböztethetők meg. E kőzetek zöldköves módosulatban is láthatók s ilyenkor 
a pyroxen bennök egészen egy zöld chloritos anyagba változik íit. Ez utóbbiak 
mindenütt érezhozó kőzeteknek tapasztaltattak e hegységben. —

Titkár bejelenti, hogy az Esztergomi Főkáptalan 100 forinttal a társulat 
alapító tagja lett és hogy 1 rendes tag kilépett. — Rendes tagokká leendő meg
választásra ajánltatnak:

Borostyánt Béla  főreáliskolai tanár Déván (ajánló Téglás Gábor).
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Xijirö fív In kir. bányagyakornok Akna-Sugatagon (ajánló Stepán Miksa). 

Voor János kegyesrendi áldozó pap Kolozsvárt, (ajánló Dr. fícnkö (iábor).
A szakülés az alapítványt, úgy az ajánlásokat örömmel veszi tudomásúl és a 

választmányi üléshez teszi át.

II . SZ A K Ü L É S 1886. M Á R C Z IU S 3.

Elnök : Dr. S zabó  J ó s z e f .

Az előadások sorát L óczy L ajos  kezdi meg «tíeolocfiai észlelések .Arad i'idé- 
kéröh czimű értekezésével. Előadó a múlt nyáron Arad vidékén tett országos föld
tani részletes felvételeket s ez alkalommal észleleteiből közöl egyet-mást. Az arad- 
vidéki régi korú hegységhez csupán a Maros balpartján támaszkodnak harmadkori 
halmok és egy negyedkori fensík, mely utóbbi Perjámos vidékén olvad össze az 
alföldi, illetőleg a torontálmegyei lapálylyal.

A jobbparton az aradmegyei hegyalján mélyen fekvő régi ártér (alluvium) 
nyúlik végig a hegység lábánál. Ó-Arad vidékén azonban a temesmegyei diluviális 
(negyedkori) fensík Csicsér és O-Arad közt a jobbpari ra átnyúlik s nem a felületről, 
hanem a lösz-féle talajról ismerhető fel, melyben sok a lőszcsiga.

A temesmegyei fensík altalaját plioczén (felső neogén) kavics, lősz, v&resbama 
babérczes agyag és a diluvium alkotja.

A plioczén kavics Lippa-Hidegkút és Fibis-Zsadány között terűi el és kitűnő 
anyagot szolgáltat az utak kavicsolásához. Valószínűleg egy idős ez azon kavics- 
teraszszal, mely az Arad hegy alján fordúl elő. A plioczén kavicsnak Vinga, Zsadány, 
Murány kavicsbányáiból kövesült ősemlős maradványok, fogak és csontok talál
tattak, melyek a Mastodon arvernensis és Acerotherium incisivum fajokhoz (elefánt
én orrszarvú-félék) tartoznak, s vezérkövesülései a plioczén rétegeknek.

A régi folyómedrek az ó-alluviális térségen Arad és Szt. Anna közt érdekes 
maradványai a Maros geologiai történetének és e folyó megoszlási törekvését illuszt
rálják.

Ó-Arad városának ivóvíz-bajait, megoldani vannak hivatva azok a «fúrt kutak*, 
melyek 2 i — 28 m. mélységből közel a felületig emelkedő (4,30 az iskola fúrt kút- 
jánál)jó ivóvizet ( ITC) adnak. Eddig A- v. 5 ilyen kút van a városban, jelesen kettő 
a Noumann-féle gáji szeszgyárban. Az utóbbiak vízitősége naponkint 8000 hektoliter.

Balneologiai tokintetben figyelmot érdemelnek azok a savanyú víz kutak (5), 
melyok a plioczén kavics területén felbugyognak.

Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  bemutatta a H a la v á ts  G yula  által Atjadics mellett 
(Krassó-Szörény megyében) gyűjtött szerpentint, valamint önnek repedéseiben 
található gyönyörű asbestet. Maga a szerpentin, melynek K a l e o s in s z k y  S á n d o r  

által végzett vegyelemzését is közölte, egy olyan du ni t -főle ■ olivinkozetnek az 
átváltozása, a minőt eddig Európában csak kevés helyen és szintén már szorpen- 
tinesedve ; friss állapotban pedig csak Uj-Seeland déli szigetén találtak. Az agadicsi 
dunit-szerpentin a kristályos palák fölső részében képez betelepülést.

H a n t k e n  M iksa  tanárnak «Amerikai niimmulitek» czimű értekozését Kocsis 
J ános  egyet, tanársegéd olvasta fel. Szerző a Dr. Szaró J ó z s e f  amerikai utazása 
alkalmával H e i l p r i n  philadelphiai tanártól hozott anyagot megvizsgálván, azt
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találta, hogy a Niimmidites Willeoxi, Heilprin nagyon közel áll a Nummulites 
Tournaueri de la Harpe-hoz, és hogy ezen leírt nummulitfajon kívül a kőzet 
anyagában egy másik szintén új faj a Nummulites Heilprini, Hantk. n. sp. is elő- 
fordúl. — A Heilprin által Orbit oidesnek mondott alakot Hantken Orbitulitesnek 
tartja. — Végül megemlíti szerző, hogy a kőzet anyagának alkotásában még más 
apró foraminiferák is lényeges részt vesznek s azért ez tisztán tengeri képződésíi.

Dr. S zabó  J ó z s e f  elnök erre felemlíti, hogy Heilprin Angéla (ki különben 
magyarországi származású, miskolczi születésű) 1882-ben Floridából kapta ezen 
anyagot. Eddig Amerikában Nummuliteket nem találtak s így ezen lelet által a nagy 
kontinens Ős-faunája is gazdagodott. —

Titkár ezek után két új tagot jelent be :
Bertalan Alajos kegyesrendi főgymasiumi tanárt Budapesten; ajánlja 

dr. Staub Móricz.
Pocreanu György bányatisztet az osztrák-magyar államvasútnál Vaskő- 

Moravicza; ajánlja Halavács Gyula.

I I I .  SZ A K Ü L É S  1886. Á P R IL IS  7.

Elnök: B öckh  J á n o s .

A múlt szakülés Jegyzőkönyvének hitelesítése után Elnökhelyettes a jelen
levő tagoknak szép és meleg szavakkal ajánlja a nagy emlékű és hazánk fosszil 
flórájának ösmertetése terén is érdemeket szerzett H e e r  O s z w a l d  emlékszobrára 
való adakozást illető felhívást.

A köszönettel vett adományokat a Közlöny boritékán fogja nyugtatni a 
gyűjtő első titkár.

Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  bemutatja a Pojana Ruszka eruptiv kőzeteit, melyeket 
L óczy L ajos  e hegységben tett átnézetes geologiai felvételei alkalmával gyűjtött. 
Az átvizsgált kőzetek sokfélesége egy aránylag oly kis területen valóban meglepő. 
Mig a régibb kőzetek gránit, diorit, diabáz, porfir, porfirit, melafir és augit - 
porfir által vannak képviselve; addig a fiatalabbak közül a quarez-trachit, a 
biotit és amfiltol-andesit, az augit andesit és a bazalt szerepelnek.

L óczy  L ajos  előadónak megköszöni becses munkáját, mely által lehetségessé 
tette, hogy mostan már e vidék változatos petrografiai viszonya pontosabban lesz 
visszaadva mint a 1 lauer-íé\e térképen. Megemlíti hogy a bemutatott geologiai 
térkép a magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vándorgyűlésére tervezett 
kirándúláslioz készült. Részletesebb tanúlmányát valószínűleg csak a Vándorgyűlésen 
fogja bemutathatni.

Dr. S t a u b  M ó ricz  bemutatja dr. F e l i x  J á n o s , lipcsei tanár dolgozatát, mely
ben újból több. hazánkban talált fosszil famaradványt ír le. F e l i x  e dolgozatával is 
gazdagítja hazánk természeti viszonyaira vonatkozó ismereteinkét és S t a u b  föl
használja az alkalmat arra, hogy áttekintést nyújtson az eddig hazánkból leírt 
fosszil famaradványokról. Előadván ama nehézségeket, melyekkel a fosszil fák tanul
mányozása jár, szól azon új fajokról, melyeket F e l i x  jelen tanulmánya ismertet. 
Ezek a következők: Taenioxylon Pannonicum, líataniniumporomm  (Nagy-Almás), 
P. rascidosum (Promontor); Carpinoxylon rasculosum; Quereinium Staubi var. 
longiradiatum. A Cedroxylon reguläre Goepp. sp. nevű tűlevelű fatypuszból való ma-
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gvarországi új lolütok után (Nagy-Márton, Pélabánya és Zsilvölgy i most már törzsé
nek, .igának és gyökerének boneztani szerkezetét ismerjük. Végre meghatározta ama 
liíi •cs, óriási fosszil fát, mely Tarnócz vidékén (Nógrád megyében) találtatott és az 
ötvenes években annyira feltűnt. E fa a Pityoxylon  nevű tűlevelű fatypuszhoz 
tartozik; de oly állapotban van, hogy fajilag nem volt meghatározható. Dr. S t a u b  

végül közli az eddig ismertetett hazai fosszil famaradványok jegyzékét. E jegyzék
ben van A 'l ilyen fa j; mely közül 13 a tülerelií fák, 29 pedig a kétszikű fák  közé 
tartozik. Az utóbbiak közül 25  még jelenleg is élő fa boneztani szerkezetével össze
hasonlítható.

Végül H a laváts  G y u la  mutatott be egy Krassó-Szőrény megye déli részének 
pontusi korú rétegeiből származó, Langenfeldeu és Xikolinczen gyűjtött új Cavdiual
fajt. a ('ardium psendo-Snessi-t.

Ezekután titkár egy új tagot jelent be :
U a k u s  P ál bányatisztet Gölniczbányán ; ajánlja H k r m a n n  G u s z t á v .

Kilépett egy tag.
Dr. S c i t m id t  S ándoi: és H a z a y  G y u l a  előadása a jövő ülésre maradt.

I. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1886. F E B R U Á R IU S  3.

Elnök : Dr. S zabó  J ó z s e f .

Az 1 SS5. évi deczember i2.‘i-án tartott választmányi ülés Jegyzőkönyvének 
hitelesítése után

/

I. Elnök értesíti a választmányt, hogy dr. T r e f o r t  Á g oston  m. kir. vallás
os közoktatásügyi miniszter úr az európai nemzetközi geologiai térkép magyar- 
országi részére ismét kész utalványozni az általa megígért részletösszegot; mi 
örvendetes tudomásúl vétetett.

II. Titkár a m. 'kir. földtani intézet «Kei -Jelentéseinek» ügyét adja elő. 
A «Jelentések» kinyomatása terjedelmüknél fogva ugyanis egy idő óta oly mérvű 
linancziális és szerkesztési nehézségekkel járt, melyeknek legyőzése sem a szerkesz
tők', sem a társulati pénztár hatalmában nem á ll; másrészt pedig fölötte sajnálandó 
volna, ha e nagybecsű kiadvány többé nem kerülne a társulati tagok kezébe. 
A választmány beható eszmecsere után kimondja, hogy ez ügyben P>öckii J á n os  

elnöklése alatt egy a volt és jelenlegi titkárokból álló bizottság minél előbb javas
latot készítsen, mely a választmánynak beterjesztendő.

III. Felolvast.at.ik a Magyar Tudományos Akadémia azon tudósítása, hogy 
társulatunktól mint egyik helyiségében ülésező tudományos testülettől ezentúlra 
a fiit énért és világításért já n i kiadásoknak megtérítését nem kinínja; mi örvendetes 
tudomásúl szolgálván, az elnökség a Társulat köszönetének tolmácsolásával meg is 
bizatik.

II . (R EN D K .) V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1886. F E B R U Á R IU S  20.

Elnök : Dr. S zabó  J ó z s e f .

A múlt választmányi ülés Jegyzőkönyve hitelesíttetvén, az első titkár előter
jeszti a m. k. földtani intézet «/ ’.W Jelentéseinek» ügyében kiküldött bizottság 
jelentését. Ennek alapján a választmány a következő megállapodásra jutott:
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A magy. kir. földtani intézet és a magyarhoni földtani társulat szövetségi 
viszonya továbbra is fen ma rád; de «Évi Jelentéseit» az Intézet saját ezége alatt 
és saját költségén maga adja ki. Társulatunk lemond az eddig élvezett 350 forintnyi 
segélyről, de az «Évi Jelentésekből» saját tagjai és csereviszonyosai részére saját 
költségére levonatokat készíttethet s mint a «Földtani Közlöny mellékletét» küld
heti szét. Végre a Közlöny czímlapján a szövetségi viszonyt jelző sor (egyszersmind 
a m. kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye) ezentúl is változatlanúl megmarad. 
E megállapodás jóváhagyás végett a m. kir. földtani intézet igazgatósága útján a 
mn. földm.-, ipar- és kereslted. minisztériumnak terjesztendő föl.

Ez után nehány folyó ügy intéztetett el.

III .  V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1886. M Á RCZIUS 3.

Elnök: Dr. S zabó  J ó z s e f .

A februárius 3-án tartott rendkívüli választmányi ülés jegyzőkönyve kivéve 
egyik pontját észrevétel nélkül hitelesíttetett. Ezen módosított pont a Magijar 

geologiai irodalom teljes repertóriumának megírására vonatkozik s így hangzik : 
«A választmány dr. P ethö  G y u l á t  megbízza, hogy a magyar geologiai irodalom 
teljes repertóriumának részletes tervével foglalkozzék».

I. Titkár jelenti, hogy a referáló bizottság ügyében az illető szaktársakhoz 
írásbeli felszólítást intézett s hogy erre ez ideig is igen kedvező választ kapott. 
Rémé nyelhető, hogy a szakirodalom pontosan lesz ismertetve Közlönyünkben.

II. Dr. F i s c h e r  S amu  munkájának (A magyarországi sósvizekről) kiadása 
ügyében a m. kir. pénzügyminisztériumhoz terjesztendő folyamodvány elkészült s 
ezt az elnökség személyesen fogja a Miniszter úrnak átnyújtani.

III. Titkár felolvassa a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándovgyiilése 
állandó bizottságának meghívó levelét, melyben a Társulatot a XXIII. vándor
gyűlésben való tényleges részvételre felkéri. A választmány a már egy ízben megálla
pított programmot újra felkarolja s titkárt megbízza a további intézkedésekkel.

IV . V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1886. Á P R IL IS  7.

Elnök : B öckh  J á n o s .

A múlt ülés Jegyzőkönyvének hitelesítése után a választmány:
I. tekintettel a magyar Tudományos^ Akadémia közgyűlésére elhatározza, 

hogy a májas ő-ikére kitűzött ülését május 12-ére teszi fit; továbbá a junius 
2-ikára kitűzött ülést nem ezen a napon, hanem közkivánságra október második 
felében tartja meg.

II. Beérkezett a in. kir. Földtani Intézet igazgatóságának tudósítása, melyben 
a társulati titkárságot arról értesíti, hogy a Nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium a társulatnak az intézeti évkönyvekből az eddig 
kiadni szokott 100 példány helyett jövőre i-25 példányt szolgáltat ki.
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Az illető Minisztériumnak ismételve tapasztalt kegyes jóindulatáért elnökile" 
fog a társulat köszönetét mondani.

III. A társulat a danzig-i természettudományi társulattal ennek fölszólítása 
folytán csereviszonyba lép. Egyéb folyó ügyek elvégzése után a titkár jelentést 
tesz az I-ső negyedév pénztári állapotáról.

KÖZLEMÉNYEK A M. K. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

—  Személyi változás. Lóczy Lajos m. kir. osztálygeologust, aki már az 

1881-ik év elejétől működik mint a geologia magántanára a kir. József- 

m tiegyetem en; 0  cs. és ap. kir. Felsége f. é. jan. 8-án kelt legfels. elhatározá

sával a nevezett műegyetemen felállított geologiai tanszékre a rendszeresí
tett illetményekkel nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezni méltóztatott. 

Lóczy Lajos kilépve a földtani intézet kötelékéből, az intézet igazgatójához 

intézett levelében meleg szavakban emlékezik meg az igazgatónak s az int. 
tisztviselőinek iránta tanúsított jóindulata- és barátságáról s azon óhajának 

ad kifejezést, hogy mint a geologiai szakma terén —  bár más irányban 

működő —  egyén, továbbra is fentarthassa azzal a kapcsolatot és a nyári 
szünidők alatt az orsz. részletes földtani felvételekben is részt vehessen.

Őszinte örömmel üdvözöljük Lóczy Lajos tagtársunkat az őt ez 

által ért legmagasabb kitüntetés alkalmából és rokonszenves érdeklődéssel 
kísérjük további munkálkodását, melyet egy felsőbb tanintézet tanszékéről 
a geologiai ismeretek terjesztése körül- hivatva van most már teljes oda
adással kifejteni s ez által közvetlenül előmozdítani azon az ország gazda
sági fejlődése érdekében mindnyájunk által elérni óhajtott czélt, hogy t. i. 
a geologia úgy az illető technikai tudományágak, mint ebből kifolyólag a 

műszaki gyakorlat teren is minél szélesebb körben és mérvben hasznosít- 

tassék.

— Könyv- és térképtári statisztika. A  m. kir. földtani iutézet könyv- es 
térképtára, mely ma már úgy a benne foglalt kötetek jelentékeny számánál, 
valamint az általa képviselt értéknél fogva is az országban páratlan szak- 
könyvtárrá nőtte ki magát, a múlt év folyamán az eddiginél jóval nagyobb 

mérvben gyarapodott. Ugyanis a lefolyt év alatt az intézeti könyvtár álladéka 

összesen 01)1 kötettel 5S0S frt 10 kr. értékben, az átalános térképtár pedig 

637 darab, ^ 0 6 1 frt kr. értéket képviselő térképpel szaporodott. A szóban 

forgó két tár múlt évi jelentékeny gyarapodása tekintetében igen sokat 

köszönünk egyrészt S em sey  A ndok  bőkezű m ecénásunk ujabb áldozat- 

készségének ; másrészt az országos kiállítás bányászati csoportjában képvi

selt különfele bánya- es kohóvállalatok, valamint egyes magánkiállitók 

hazafias készségének is. A könyvtárt ugyanis S emsey  A ndok ajándékai 
lényegesen gazdagították, aki az általa adományozott több száz forintnyi
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árú könyvek között a Dingler-féle «Polytechnisches Journal» czimű becses 

műszaki folyóiratnak az első évfolyamtól a legújabb időig terjedő összes 

köteteit (254 darab; 1820— 1883. évfolyamok) is megszerezte a könyvtár 

számára. A  térkép álladékát a múlt évben hasonlókép S e m s e y  A n do r  gyara
pította ugyan nagyszámú ajándékaival; azonban a fönnevezett kiállítók 

adományai szintén nagy mértékben növelték térképtárunk állományát. 
Ez utóbbiak tárgyai közöl kiemelhetők az egyes bányavidékek geologiai s 

különösen bányászati térképei, helyzetrajzai, különféle grafikus táblázatai 
stb., melyek által intézetünk igen becses anyagnak jutott birtokába.

— s  — t.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT

tisztviselői és választmányi tagjai

választattak az 1SS0 január 13-án tartott közgyűlésen az INJS6— 18S9 trienniumra.

FUNCTIONÄRE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT

<7eivählt in der am 13 . Jänner 1 8 8 6  abpehaltmen Gener<dversamnilun<]
für das Triennium 1 8 8 6 — 1 8 8 9 .

Elnök (Präsident): Dr. S zabó  J ó z s e f  ( Szent mi kb is i), kir. tanácsos, a budapesti 
m. kir. tud. egyetemen az ásványtan és földtani ny. r. tanára, a magyar 
tudom. Akadémia rendes tagja és III-ik (mathematikai és természettudo
mányi) osztályának titkiira, számos bel- és külföldi tudományos társulat tisz
teleti, külső, rendes és levelező tagja s több rend lovagkeresztese stb.

Alelnök (Vicepräsident): Z sig m o n d y  V i l m o s , kir. tanácsos, országgyűlési kép
viselő, a képviselőház pénzügyi bizottságának elnöke, a magyar tud. Aka
démia 1. tagja stb.

Titkárok (Secretär) : Első t i t k á r  dr. S t a u b  M óricz  ; m á s o d t i t k á r  dr. S zontagh  

T a m á s .

Pénztámok (Cassier): C z a n y u g a  J ó z s e f .

«

Választmányi tagok (Ausschuss-Mitglieder) :

B öckh  J á n o s . dr. P e t h ő  G y u l a .

G e s e l l  S á n d o r . R oth  L ajos  ( t e l e g d i ).

dr. H e r ic h  K á r o l y . dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z .

dr. H o f m a n n  K á r ó l?.  d r .  S c h m i d t  S á n d o r . 

dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n d o r . S e m s e y  A n d o r .

L óczy L a j o s . dr. W a r t h a  V i n c z e .



1^20 PÁRTFOGÓ ]';s TISZTELETI TAGOK.

A M A G Y A R H O N I  l ' O I J i T A N I  T A R S U I A T  T A G J A I N A K

NÉVSORA
az 1 8 8 6  j a n u á r i u s  1 3 - i k i  k ö z g y ű lé s ig .  ’

VEIÍZRKU1NISS

I iFiK MTTGI.TEDEl: mii: UNGARISCHEN (lEOEOlllsniENWiEfiEUSCHAFT
iim !■>. J i innrr  IW l i  hin :u dem l'iujc der (lenertillertianiinhuiii.

■leijji;:,!. A lakóhely után következő szám a tag választási ('vét jelenti. A hol 
két szám lóidul elő, ott az első (záré» jel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, alapitó vagy levelező taggá választás ido
lét. — A selmeczbányai fiókegyesület tagjainak neve csillaggal *  van megjelölve.

Pártfogó. (Protektor.)

Galanthai i non e x  kg E s t e r h á z y  M i k l ó s , Edelstetten herczegi grófja. Fraknó 
örökös ura. az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 
középkeresztese, a Hannoveréi Guelph-Rend kardos nagykeresztjének birto- 
kosa, a császári orosz Szent-Anna-líend Commandeurje, cs. kir. kamarás. 
Sopromnegye örökös Föispsiiija és cs. kir. őrnagy sz. k. — Becsben. INOG.

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)

Beyrich E., a berlini egyetemon a palai- von Dechen 11., a porosz kir. bányák 
ontologia tanára, Europa, geologiai főigazgatója, a nemzetközi geologiai 
térképe ügyének egyik igazgatója stb. kongr. tiszteleti elnöke, Bonn 1NN0 
Berlin ... 1 ss<i Báró Ettingshausen Constantán. egye- 

Blanford W. T.,a londoni Royal Society temi tanár Grácz |NN;> 
tagja sa londoni geológiai társulat tit- Báró Geringer Károly. Becs I N.'»(I 
kára, London... ... 1N8C» llauer Ferencz, lovag, esász. kir. udvari 

Capellini Giovanni, a bolognai egvete- tanácsosa a cs. k. terniészetrajzi udvari 
mén a geologia tanára, a nemzet- muzeum Intendánsa, Bécs ING7 
közi geologiai kongresszus elnöke. 1 (all James, állami geologus s az állami 
Bologna ... iNNti természetrajzi miiseum igazgatója Al- 

|)ana James, a Yale-Collegeon a mine- banvban, New-York államban InSG 
ralogia tanára. Connecticut állam- Hébert E.. az Institut tagja s a Sorbon
ban. New-I lawen . INNI-» néha n a geologia tanára, Páris lss(i 

Daubrée A., az Institut tagja s a tenné- Meneghini (iiuseppe. a pisai egyetemen 
szét rajzi Museumoii a geologia ta- a geologia tanára, az olasz királyi 
uáia. I’áris ... (XNG Comitato Geologico elnöke. Pisa IsNC»

A közgyűlési választásokat is bele foglalva.
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Prestwich J., az oxfordi egyetemen a 
geologia tanára, a londoni Royal 
Society tagja s a londoni geologiai 
társulat alelnöke, London ... 188G 

Báró Richthofen Ferdinand, egyetemi 
tanár, Lipcse... ... ... ... 1883 

Semsey Andor, földbirtokos, a m. nem
zeti Muzeum ásványtári osztályának 
fő-őre, a m. tud. Akadémia és a kir. 
m. természettudományi társulat tisz
teleti tagja, Budapest . . .  ... 1876 

Stache Guidó, cs. k. főbányatanácsos és

a cs. k. geologiai intézet aligazgatója, 
Becs ... ... .... ... ... 1872 

Stur Dénes, főbányatanácsos, a cs. k.
geologiai intézet igazgatója, Becs 1880 

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen 
a geologia tanára s az osztrák Reichs- 
ratli tagja stb., Becs ... 1886 

Gróf Tlmn Leó, Becs ... ...  1850 
Zittel Károly, Alfréd, a müncheni egye

temen a geologia és palaeontologia 
tanára, M ünchen....................  1883

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)

Gróf Andrássy Dénes, bányabirtokos 
Dernő. ... ... ... . . .  .. .  1885 

Gróf Andrássy Manó, országgy. képvi
selő Bpest . . .  ... .. .  .. .  1885 

Budapest fővárosa _ _ _ ... ... 1881 
Gróf Csáky László, v. b. t. t., országgy.

képviselő Bpest ... . . .  1885
Első cs. és kir. szab. dunagozhajózási

társulat Bpest és P é c s ............  1873
Kempelen Imre, földbirtokos Székes-

fehérvár ... ................... ... 1886
Eszakmagyarországi egyesített kőszén

bánya és iparvállalat részvény társa
ság Bpest ... .. . ...  ...  1885 

Kőszénbánya és téglagyár részv.- tár
sulat, Bpest . . .  ...  ...  . . .  1872

Nagyági m. k. és magántársulati arany
bányamű vállalat ... ... .. .  1883 

Pesti hazai első takarékpénztár egyesü
let, Bpest ... ... ... ...  1883 

Rimamurány-Salgó Tarjáni vasmű részv.
társaság, Salgó-Tarján ... . . .  1885 

Dr. Schvarcz Gyula, a m. tud. Akadé
mia 1. tagja, Sz.-Fehérvár .. .  1864 

Szabadalmazott osztrák magyar állam- 
vasuttársaság, Bpest és Becs... 1885 

Dr. Szabó József, kir. tan., egyetemi tanár 
stb. (L. Elnökség) Bpest. (1850) 1884 

Szlávy József, koronaőr Budapest 1883 
Zsigmondy Vilmos, kir. tan., orsz. kép

viselő (L. Elnöks.) Bpest. (1866) 1884

Alapító tagok. (Gründende Mitglieder.)

Balla Pál, ügyvéd Ujvidék ... ... 1883 
Beszterczebánya szab. kir. város Tanácsa 

Beszterczebánya ... ... ... 1S85 
Bezerédy Pál, földbirtokos Bpest. 1884 
Dávid Vilmos, mérn. Bpest. (1866) 1884 
Dr. Dietz Sándor, egyetemi assistens 

Bpest (1877) ... ... . . .  . . .  1885 
Hantken Miksa, prudniki lovag, egye

temi tanár Budapest (1860) ... 1873 
Dr. Herich Károly, ministeri osztály- 

tanácsos, választm. tag Bpest 1886 
Húsz Samu, bányam.Budapest( 1867)1885

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.

Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár 
Bpest (1883) . .. .... . . .  ... 1884- 

Kállay Béni, közös pénzügyminiszter 
Bécs ... ... ... .. . ... 1859 

Dr. Kocli Antal, egyetemi tanár Kolozs
vár (1866) ... . . .  ... ... 188i 

Klein Lipót bányatulajdonos és építési 
vállalkozó Bpest ... ... ... 1885 

Dr. Kunc Adolf, csornai praelátus 
Csorna (1880) ... ... ... 1886 

Dr. Pethő Gyula, m. k. geologus, választ
mányi tag. Budapesten (1873) 1886
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Rónay Jáczint, Pozsony (1808) 187G 
Dr. Róth Samu, áll. főreáliskolai tanár 

Lőcse (1874) ... ... ... ... 1884 
Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény- 

társaság ... ... ... 1872
Dr. Schafarzik Ferencz, m. k. geologus, 

választmányi tag. Bpest (1875) 1881 
Fülöp, Szász-Coburg-Gothai borczeg vas

gyárai Pohorella ... ... . .. 1885

Tengerészeti hatóság. Magyar királyi,
Fiume ... ................... . . . 187G

/
Tóth Ágoston, nyug. honvéd ezredes 

m. kir. oszt. tanácsos Gráz . . 18G8 
Újvidéki m. kir. katli. főgymnasium 

(Balla Pál alapítványa)... ... 1883 
Zsigmondy Béla, mérnök Budapesten 

(1871) ... ...  . .. .......... . 1885

Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.)

Dr. Abt Antal, egyet. tan. Kolozsvár 1807 
Ascher II. Ferencz, bányáig. Gráz 1884 
Ágh Timót, cist. r. főgymnasium tanár 

Baja . . .... 188G
Arkosi Bcla, kir. bányatiszt Körmöcz

bánya ... ...  ... ... 1880 
Babitscli J. Ferencz, bányáig. Bécs 1885 
Baczonyi Albert, reálisk. tan. Kassa 1874 
Ifj. gr. Batthyányi Géza, birt. Bpest 1885 
Báthory Nándor, reálisk tan. Bpest 1875 
Becker Vilmos, cist. r. tanár Pécs 1885 
Belházy János, miniszt. osztálytanácsos

Budapest ................... . . .  1867
Bene Géza, oki. bányász, az osztr.-magy.

áll. vasút-társulatnál Resicza 1885 
Benes Gyula, bányám. Kis-Terenne 1807 
Dr. Benkő Gábor, egyetemi tanársegéd

Kolozsvár .............................  1885
Berecz Antal, felsőbb lcányisk. igazgató 

Budapest — ... ... ... INOG 

Bernáth József, tanár Budapest 1804 
Bertalan Miklós, m. kir. bányagyakor

nok Verespatak .. ... 1880 
Bíró Lajos, az orsz. phyll. kíséri, állomás 

^issistense Bpest ... ... ... 1883 
Boér Béla, bányabirt. és bányaigazg.

Abrudbánya ... .......... . 1885
Bornschegg Kercsztély, a Victoria társ.

bányigazgatója Váralja.... ... 1883 
Botbár Dániel, lyc. tan. Pozsony 1800 
: líotbár Gyula, bámászakad. tanársegéd 

Sehneczbáriya 1880 
Dr. Botbár Samu, városi orvos Besz

terczebánya . ............ ... 1885

Böckh János, k. oszt. tanácsos, a m. k. 
földtani int. igazgatója, választmányi 
tag Bpest ... ... ... ... 1808 

Braun Gyula, tanárjelölt Budapest 1885 
*Breznyik János, kir. tan., ev. főgymn.

igazgató Selmeczbánya... ... 1870 
:':Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő 

Szélakna... ... — ... 1878 
Bruimann Vilmos, m. k. főbányatan. és 

bányakapitány, Bpest ... ... 1870 
Brzorád Rezső, földbirt, Mogyorós 1807 
Burány János, ügyvéd Esztergom 1870 
Burcliard Konrád, főkonzul és gőzm.

igazg. Budapest ... ... 1885
Búza János, collég, tan. Sárospatak 1872 
Dr. Chyzer Kornél, Zemplénin, főorvosa 

S.-A.-Ujhely ... ... ... ... 1870 
Csathó János, Alsó-Fehérm. alispánja 

Nagy-Enyed ... ... ... . 1807 
"Cseh Lajos (Szt-Katolnai), magyar kir. 

bányageologus, a selmeczbányai fiók- 
egyesület titkára Selmeczbánya 1871 

Cseh László, (Szt. Katolnai), oki. gazda 
Vajda-Hunyad ... ... 1882

Dr. Cserey Adolf, lyc. tanár Selmecz 1881 
C'sernyus Andor, cs. k. kamarás Gyula

puszta ... ................... ... 1872
Czanyuga József, a m. nemz. mnz. 

irattárnoka, a társulat pénztárnoka
Budapest ... ....................  1850

Dávid Alajos, herczegi udvari tanácsos, 

uradalmi főkorin. Bécs . 1885 
De Adda Sándor, bányatanácsos, b. h. 

főnök Akna-Szlatina ............  1807
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Defrance Károly, bányavállalati főigazg.
Antwerpen ... ... ... . . .  1873 

*Delhányi Zsigmond kir. bánytisztjelölt 
Selmeczbánya ... . . .  ... 1883 ' 

Derzsi K. Ferencz, tanár Szentes 1879 
Déchy Mór, birtokos Bpest . .. 1S75 
Dr. Dékány Rafael, főreálisk. igazgató

Budapest ............ ... ... 1867
Déréi* Mihály, m. k. vaskohó mérnök 

Rónicz ... ... ... ... ... 1874 
Déry Mihály, plébános Budapest 1871 
Dobay Vilmos, bányáig. Dobsina 1866 
'■'DologiJános, kir. bányatanácsos, kolió- 

ügyi előadó Selmeczbánya ... 1883 
Duka Marcel, katasteri kczponti felügy.

Budapest ... . . .  . . .  ... 1883 
Dr. Duka Tivadar, orvos London 1882 
Dr. Dulácska Géza, főv. főorvos Buda

pest... . . .  . . .  . . .  ... ... 1882 
Duma György, főgymn. tan. Bpest 1872 
Ebergényi Kálmán, m. kir. bányatiszt 

Szomolnok ... ... ... ... 1880 
Egger Gyula, műárus Budapest 1883 
Ehrenlechner B. János, bánya és üveg

gyári gondnok Strázsa ... ... 1885 
Ehrenwald Márk, bányavállalkozó Esz

tergom ... . . . ... ... . . .  1886 
Eichel Lipót, oki. bányász Anina 1883 
Eisele Gusztáv, bányagy. Vasliegy 1885 
Dr. Eissen Ede, magánzó Bpest 1874 
Báró Eötvös Loránd, egyetemi tanár 

Budapest ... ... ... ... 1867 
Gróf Eszterházv Kálmán, a kolozsvári 

színház intendánsa, Kolozsvár 1883 
Eder János, oki. tanár Csongrád 1883 
Faith Mátyás, fogymn. tanár Bpeát 1880 
‘"Faller Károly, bányásziskolai tanár 

Selmeczbánya ... ... ... 1883 
:;Farbaky István, bányászakad. igazg. és 

bányatanácsos Selmecz... ... 1871 
Farkas János, bányamérnök Ózd 1886 
Dr. Farkas János, orvos Duna-Pentele

1874
Farkas Róbert, kir. hivatalt. Bpest 1876 
Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvény- 

széki biró Bpest ... . . .  . . .  1886

Fillinger Károly, polg. fiuisk. igazgató
Budapest ... ... ... ... 1871

Dr. Fischer Samu, tjcs. sz. művezető
Budapest ... ... ... ... 1874

Fischer Samu, k. bányagyak. Naszód-
Ó-Radna... ... ... ... ... 1883 

/
Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi 

segédőr Bpest ... ... ... 1877 
Friedrich Károly, gazdatiszt Ka jár 1885 
Fritz Pál, kir. bányanagy Rónaszék 1885 
Frivaldszkv János, kir. tan., muzeumi 

igazgató-őr Bpest ... ... ... 1853 
Dr. Fuchs Tiv„ cs. k. muz. őr Bécs 1879 
Dr. Gallik Géza, gyógysz. Kassa 1878 
:|:Gecse Benő, bányászakad. tanársegéd 

Selmeczbánya _ ... ... 1883 
Gerenday Antal, kőárúgyáros Bpest 1867 
Gerő Nándor, kir. bányagy. Pierg 1883 
Gesell János, vasúti főkönyvvivő Buda

pest . ... ... ... 1872 
Gezell Sándor, k. bányatan., bányafő- 

geologus, vál. tag. Budapest... 1871 
Ghyczy Géza, kir. tan., a keresk. aka

démia igazgatója Budapest ... 1868 
Gliyczy Kálmán, földb. Kis-Igmánd 1866 
Gianone Adolf, főmérnök Miskolcz 1878 
Gianone Virgil, kir. bányagyakornok 

Felsőbánya ... ... ... ... 1883 
Gikics Svetozár, bányám. Belgrád 1881 
Glanzer Gyula, bányamérnök Baranya- 

Szabolcs... ... ... ... .... 1874 
Gombossy János, osztályt. Bpest 1872 
Gothárd Jenő, birtokos Herény 1880 
Gólian Károly, magyar kir. bányatiszt 

Nagyág ... ... ... ... 1876 
Görgey Lajos, k. vasgyári hiv. főnök 

Tiszolcz ... ... ... ... ... 1879 
Graenzenstein Béla, m. k. miniszteri 

tanácsos Bpest ... ... ... 1872 
Greguss János, bányáig. Köpecz 1872 
*Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos 

és mérnök Selmeczbánya ... 1871 
Guekler Győző, magy.kir. bányab. Buda

pest . .. ... ... ... ... 1878 
Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bánya

tiszt Szlovinka . . ... ... 1885
9*
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Dr. Haág Ödön, ügyvéd Bpest... 1881 
Halaváts Gyula, kir. geol. Bpest 1874 
Halmai Albin, bánvaf. Bánszállás 1881 
Dr. Hasenfeld Manó, egyet. m. tanár 

(fűrdőorvos) Bpest ... 1800
llazslinszky Frigyes, collegiumi tanár

Eperjes _ ... ... ._ ... 1857
' Hegedűs Pál, kir. bányatiszt Selmecz

bánya . . . . . .  . . . .  1885
Hegedűs Sándor, országgyül. képviselő 

Budapest ... ... ... ... 1877 
Hellwig Nándor, k. bányatan. és bánya- 

liiv. főnök Körmöczb. ... ... 1885 
Hermann Gusztáv, bányaigazg. Márkus- 

falva ... . . .  . ... ... 1879 
Herricli Károly, ny. miniszteri tanácsos 

Bpest ... ... ... 1862
Hesky János, bányáig. Zalatbna 1885 
Hickl József, gymn. tan. Tresztena 1876 
llirspeck János bányamér. Anina 1886 
Illavacsek Comél, k. bányát. Pierg 1883 
Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, 

választm. tag. Budapest ... 1861 
Hofmann Báfael, bányabirt. Bécs 1867 
Hoffmann Richárd, kir. bánvagyakorn. 

Pécs . . .  ... . .. .... .. .  1883
Hoitsv Pál, országgy. képv. Bpest 1885 
Holletscliek Károly, bányagondn. Nem- 

tibánya ... ...  ... ... 1885 
Dr. Hollósy Iusztinán, dömölki apát 

Kis-Czell . . .  ... .... 1869
Ifj. Horváth Antal, ügyvéd Pécs 1878 
Dr. Hörnes Rudolf, egyetemi tan. Grácz

1881
Hradszkv Antal, ügy v. Szepes Olaszi 1873 
Hudoba Gusztáv, számtanácsos Nagy

bánya . . .  . . . . . .  1871
Huffner Tivadar k. bányatanácsos Nagy

bánya ... ................... ... 1871
Dr. Hunfalvy János, kir. tan., egyetemi 

tanár Budapest . ... 1857
Hültl József, k. főbányat., bányamíí- 

igazg. Nagyág ... 1878
Inkey Béla, birt. (geologus) Bpest 1871 
Inkey László, földbirt. Szt-Lőrincz 1877 
Dr. Iszlay József, fogorvos Bpest 1880

Jahn Vil.mos, uradalmi igazgató Boros- 
Sebes ... ... ... ... ... 1885 

Jamniczky Lipót, kir. curiai biró Buda
pest... ... ... ... ... .. . 1877 

Jelinek Ernő, bányaigazgató Ózd 1885 
Joós István, kir. hányat. Diósgyőr 1881 
Joós Lajos, kir. bányagy. Vashegy 1883 
Dr. Jurányi Lajos, egyet. tan. Bpest 1870 
Kachelmann Farkas, miniszt. fogalmazó, 

Budapest ... _ ... . . .  1885 
Kachelman Károly, gépgy. Viclinye 1871 
Kail 'Béla, m. k. pénzverő liiv. ellenőr 

Körmöczbánya ... ...  ... 1876 
Kalecsinszkv Sándor, k. földtani intézeti 

vegyész Budapest . ... ... 1882 
Dr. Ivanka Károly, főorvos Pozsony 1851 
Kaufmann Camill, kir. bányakapitány 

Zágráb ... ... ... ... 1866 
Kecskóczy Ödön, polg. isk. tanár Buda

pest ... ... .. .  .. .  — 1881 
Keller Emil, gyógysz. Vág-Ujhely 1861 
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyv

árus Bpest ..................... 1880
Klein Gyula, műegyet. tanár Bpest 1873 
Knöpfler Gyula, (zarándi) k. bányatiszt 

Nagyág ... ... ... . . .  1873 
Dr. Kocli Fér, oklev. tan. München 1875 
Kocsis János, egyetemi tan. segéd

Budapest ... ... ............  1883
Dr. Koller Gyula, orvos Budapest 1885 
:::Kondor Sándor, kir. bányaművezető 

Újbánya... ... ... — ... 1883 
Korizmics László, országgyűlési képvi

selő Bpest ... ... ... 1853 
Kossuch János, üveg- és fayence-gyá- 

ros Bpest ... ... 1880 
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymn.

tanár Eger ... ... 1885
Kozocsa Tivadar, áll. tan. kép. tanár

Bpest ... ... ............  ... 1871
Ivrausz Nándor, bányáméra. Ózd 1886 
Dr. Krászonyi Józs.,orv.Nyir-Bakta 1880 
Krecsarevics Márk, szerb főgymn. tanár 

Újvidék .. ... ... 1878 
Kremnitzky Jakab, bányatiszt Veres

patak ... .......... . 1876
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Kremniczky Ottó, bányászakad. tanár
segéd Selmeczb. ... .... . . .  1879 

Dr. Krenner József Sándor, mtíegyet. ta
nár és muz. Őr, vál. tag Bdapest 1864 

Krémer György, m. k. bányatiszt Réz
bánya ... . . .  . . .  ... ... 1885 

Krivány Ján., aradra egy ei pénzt, ellenőr 
Arad ... ... ... 1877

Dr. Kubacska Hugó, k. bányatanácsos 
pénzv. hiv. igazg., Körmöczbánya 1872 

Kuncz Péter, miniszt. osztályt. Bpest 1868 
;:Kuntzl Gábor, m. k. bányatiszt Sel

meczbánya ... ... ...  .. . 1880 
Lajer Nándor, cisterc. r. tatnár Pécs 1885 
Lajos Győző, magy. kir. bányagyak. Réz

bánya ... ... .. .  . . .  .. . 1885 
Lakner Ambró, prépostsági számvevő 

Tűrje . . .  ... .. .  ... . 1873 
Láng Sándor, mérnök Bdapest... 1885 
Legeza Viktor, polg. isk. tanár Bpest 1874 
Báró Leitner Antal, miniszteri tanácsos 

Bpest ... ... .. .  . ... 1884 
Leutner Károly, miniszt. térképtári igaz

gató Bpest ... ... ... ... 1867 
Lévay István Lajos, elemi főisk. igazg.

Alsó-Meczenzéf ... . ... 1878 
Dr. Lészay László, főorv. Szászváros 1867 
Liedermann József, mérn. Munkács 1875 
' Liszkay Gusztáv, bányászisk. tanár Sel

meczbánya ... .... ... . . .  1874 
Loczka József, nemz. muzeumi vegyész 

Bpest ... . . .  ... . . .  .. .  1883 
Lojka Hugó, tanár Bdapest ... 1875 
Lóczy Lajos (Lóczi), m. k. osztálygeolo-

gus, vál. tag Bpest................... 1874
Lőrentliey Imre, tanárjelölt Bpest 1885 
Lukács László, országgyűlési képviselő 

Bpest ... . . .  ... .... 1882
Dr. Lutter Nándor kir. tanácsos, kér. fő

igazgató Bpest ... . . .  .. .  1867 
Maass Bernhard, a Dunagőzliaj. társ.

kőszénb. vezérigazgatója Bécs 1882 
Maderspach Antal, vegyész Resicza 1885 
Maderspacli Livius, bányamérnök Ti-

szolcz .. .  . . .  .. .  . . .  . . .  1875 
/

Makay Ágoston, ny. gyárig. Bpest 1880

Dr. Markó László, Borsodmegye főorvosa 
Miskolcz ... ... .... ... 1882 

'"Martini Istv. k. bánvattszt.Vihnye 1883 
Matyasovszky Jakab (Alsó-mátyásfalvi), 

m. k. oszt. geologus, vál. t. Bpest 1872 
Dr. Mácsav István, főorvos Zajecsár 1867 
Id. Márkuss Ágoston, ny. k. bányataná

csos Nagv-Bocskó ... .... 1867 
Dr. Mártonfi Lajos, gymn. tanár Sza- 

mosujvár ... ...  ...  ... 1880 
Meczner Vendel, főmérnök Bpest 1867 
Medgyesy Béla, oki. tan. Kolozsvár 1880 
Báró Mednyánszky Dénes, földbirtokos 

Rakovicz .... ...  ... .. .  1851 
Mészáros Gyula, le. bányatiszt Felső

bánya ................... . ... ... 1881
Miálovich Elek.k. kohót. Aranyi dka 1884 
Miháldy István, plébános Bakony-Szt- 

László ... ... .... . .. . . .  1872 
Mikolay László, ügyvéd Igló ... 1875 
Milkovics Zsig. földb. Szt-Mihály 1866 
Miller József, pléb. Akna-Sugatagli 1885 
Molnár Károly, áll. főreálisk. tanár Szé

kely-Udvarhely .... ... 1874 
Molnár Nándor, mérnök Bpest.... 1877 
Nagy Dezső, mííegyet. tanár Bpest 1884 
Dr. Nagy Károly, fő-bányaorvos Abrud- 

bánya ... ... .. .  ... ... 1879 
Nagy László, tanár Bpest ... 1880 
Nagy Pál, bányavállalkozó Eszterg. 1886 
Nemes Felix, tanárjelölt Kolozsvár 1886 
Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), ország- 

gyül. képv. ny. műegy. tan. Bpest 1850 
Neubauer Ferencz, m. k. bányakapitány 

Igló... ... ... ... ... ’ ... 1-872 
:: Nikl János, k. b. akad. tanársegéd Sel

meczbánya ... ... .. . 1883 
Niki Mihály, birtokos Bpest ... 1872 
Noth Gyula, bányáig. Barwinek 1885 
Nyulassy Antal, plébán. Tárkány 1869 
Oelberg Gusztáv L., m. k. fő-bányabiztos 

Zalathna ... ... .. . ... 1867 
Okolicsányi Béla, kir. sóbánya-pénztár

nok Rónaszék ... ... . . 1875 
Dr. Pántocsek József, kerületi orvos 

Tavarnok ... ... .... ... 1885
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Dr. Pantotsek L. Y., orvos Zlatnó 1878
Parragh Gedeon, tanár Kecskemét. 1S78
Paszlavszky József, áll. főreálisk. tanár

Bpest ... ... 1878
Pálffy József, m. k. bányabiztos Abrud-

bánya ... . ... ... INS5
Pálffy Samu, bányaf. Abrudbánya 1X07
Pálffy Sándor, k. és v. ügyvéd Arad 1878
Petrogalli József, m.k. bányaügynökségi

főnök Beszterczebánya ... ... 18(17
/

Petrovits András, bányamérn. űzd 188-4 
"Péch Antal, miniszt. tanácsos, bánya

igazgató , a selmeczi fiókegyesület 
elnöke Selmeczbánya ... 1807 

Péter János, reáliskolai tanár Pécs 1X75 
Pfiszter Károly, számtanácsos Bpest 1809 
Platzer Ferencz, ny. bányáinv. főnök 

Jászó ... ... ... ... ... 1871 
Platzer Jenő, m. k. számtanácsos Kör

möczbánya ... ... 1885 
Dr. Plichta Soma, Nógrád m. t. főorvos 

orsz. egészségügyi tan. Losoncz 1883 
Pongrátz Gusztáv lovag, bánya- és gyár

tulaj d. Zágráb ... ... 1885 
Posepny Ferencz, bányatanácsos és bá

nyászakad, tanár Przibram ... 1871 
Dr. Posewitz Tivadar, orvos Bpest 1877 
Posner Károly Lajos, gyáros Bpest 1800 
Póser Károly, kir. bányatiszt Körmöcz

bánya ... ... ... — 1880 
-Pöschl Ede, k. bányatanácsos, bányász

akad, tanár Selmeczb. ... .. 1871 
Preusznor József, báztulajd. Bpest 1807 
Prélv István, magánzó Bpest ... 1854 
Dr. Primics György, oki. tanár Buda

pest ... ... ... .... 1880 
Priviczky Ede, m. k. főarany választ ó 

Körmöczbánya . . ... 1880 
Probstner Arthur, országgy. képviselő 

Bpest ... ... ... 1879
Dr. Profanter János, kir. műorvos Akna- 

Sugatagh . ... . 1885 
Prugberger József, miniszt. tan., k. bá- 

nyaigazg. Nagybánya ... ... 180G 
Prunner Róbert, kir. bányagyak. Ilod- 

rusbánya ....................  1883

Báró lía lvánszky Béla, Zólyommegye 
főispánja Bpest ... ... 1880

"Rákóczy Samu, k. bányamérnök Szél- 
akna ... ... . 1883

Redl Gusztáv, polg. isk. igazgató Ta-
polcza ............  ... 1883

"Reitzner Miksa, k. bányatanácsos Sel
meczbánya . ... ... ... 1874 

Rennert Gyula, vasmű-igazg. pénztárnok
Bpest ... ... ..................... 1875

'"Richter Gusztáv, k. bányász isk. tanár 
Selmeczbánya ... ... .. 1879 

Riegor János, kohónagy Sebeshely 1807 
Rocli Gyula, kegyesrendi tanár Kecske

mét ... ... .. .  ... ... 1881 
Rotbleitner Ágoston, bányaigazgató Zá

gráb ... — ... ... ... 1885 
Dr. Rómer Flóris, kanonok Nagy-Vá

rad ... ... ... .... ... ...  1800 
Roth Lajos (Telegdi), m. k. főgeologus, 

vál. tag Bpest... ... ... . . .  1870 
Ruffinv Jenő, bányám. Dobsina 1872 
Rybár István, tanitónő-képezdei tanár 

Bpest ... ... ... . . .  ... 1871 
Safcsák Gyula, bányatiszt Dernő 1879 
Sajóhelyi Frigyes, főreáliskolai tanár

Budapest ... ................... 1871
Dr. Sárkány Miklós, Szt-Benedekrendi 

apát Bakony bél . ... ... 18G9 
Shedl Arnulf, pannonhalmi benczés 

gymn. tanár Esztergom .. 1877 
*Schelle Róbert, kir. vegyelemző Sel

meczbánya ... ... ... ... 1870 
:"Dr. Schenek István, m. k. bányatan., 

bányászakad. tanár Selmeczb. 1871 
Schlachta Lajos, polg. fiuisk. tanár Bu

dapest . . . . ... ... 1880 
"Schmidt Géza, m. k. bányagyakornok

Pierg . ... ............ 1885
Dr. Schmidt Sándor, egyet. m. tanár, 

muzeumi segédőr, vál. tag Bpest 187G 
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazg. Szo- 

molnok . .. . 1872
"Schréder Rezső, m. k. bányatan., bá

nyászait. tanár Selmeczb. ... 1875 
Schröcke9tein Fér., főmérnök Bécs 1867
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Dr. Scliulek Vilmos, egyetemi tanár Bu
dapest ... ... .... ... _. 1875 

Scliuller Alaj., műegyet. tan. Bpest 1874- 
Schwartz Gyula, városi bányaművezető 

Körmöczb. ... ... ... 1881 
*Dr. Schwartz Ottó, bányászakad. tanár 

Selmeczb. ... . . ... ... 1871 
Sebesy Alajos, premontr. tanár Szom

bathely ... ... ... ... ... 1873 
Semsey Andor, 1. tiszteleti és választ

mányi tagok. ... ............  ... 1876
/

Siegmeth Károly, m. E. K. vasúti mozg.
főnök S.-A-Újhely...  ... ... 1879 

Sielimon Adolf, mérnök Bpest... 1874 
Báró Splény Béla, miniszteri tanácsos, 

Bpest ... ...  ... ... ... 1874 
Stach Frigyes, lovag cs. k. építészeti 

Bécs ... ... .. .  ... .. . 1885 
Starna Sánd. m. k. bányát. Urvölgy 1885 
Dr. Staub Móricz, tanár, a társulat első 

titkára Bpest ... . . .  ... 1868 
Stawenow Arm. lov. földbirt. Bdpest 1885 
Steinliausz Gyula, bányám. Peggau 1871 
Stepán Miksa, bányahiv. főnök Akna- 

Sugatagh ... ... . . 1872
Süssner Ferencz, bánvabiv. főnök Réz

bánya ... ... ... ... 1869 
*Svelila Gyula, m. k. bányatiszt Sel

meczb. ... ... ... ... __ 1880 
Dr. Szabó István (Csáthi), birtokos Mis- 

kolcz ... ... ... ... . . .  1882 
Szabó Samu, ,tanár Kolozsvár ... 1855 
Szakács István, gymn. tanár Kecske

mét ... ... .. . ... ... 1873 
Szathmáry Béla, bányakapitány Nagy

bánya ...  . . .  . .. ... ... 1869 
Szádeczky Gyula, egyetemi tanársegéd

Bpest _ ... ... . .. ... 1883
Dr. SzelényiLaj., főorv. Tápió-Szele 1866 
Szentgyörgyi Elek, m. k. államvasúti fel.

ügyelő Kolozsvár ... .. .. . 1874 
Széchy Ákos, oki. középisk. tanár Bu

dapest ... ................... ... 1874
Szécskaylstv., polg. isk. tanár Bpest 1874 
Dr. Székely József, városi orvos, Tokaj

1885

"S/.ikl.iváiy B., k. bányagy. Pierg 1885 
Szikszay Lajos, alispán Zilah 1878 
Szlávik Dániel, kir. számvizsgáló Bu-7 o

dapest ... . ... . 1866
Szontagh Aladár, m. k. bányabiztos Sze

pes Ig ló ... ... ... ... ... 1885 
Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és 

gyártulajd. Bpest ... ... ... 1885 
Dr. Szontagh Tamás, egyet, tanársegéd 

a társ. m. titkára Budapest ... 1879 
Dr. Szterényi Hugó, tanár Budapest 1879 
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató Pe- 

trozsény... ... ... ... ... 1883 
Teschler György, áll. főreálisk. tanár Kör

möczb. ... ... ... ... ... 1875 
Téglás Gábor, áll. főreálisk. igazg. Déva

1872
Dr. Téry Ödön V., orvos, belügyminiszt.

s. fogalmazó Bpest ... ... 1878 
ThemákEde, áll. főreálisk. tanár Temes

vár ... ... . . ... 1869 
Dr. Thirring Gusztáv, egyetemi tanár

segéd Budapest ... _ ... 1883 
Tirscher Géza, m. k. főbáuyabiztos Bu

dapest .. _ ... ... ... 1886 
'"Tirscher József, m. kir. bányamérnök

Szélakna................. . ... ... 1876
Titze József, k. bányatiszt Szélakna 1880 
Torma Zsófia úrhölgv, Szászváros 1867 
Dr. Török Aurél, egyetemi tanár Bu

dapest ... ... ... ... ... 1882 
Dr. Török József, kir. tan., főisk. tanár 

akad. r. tag Debi’eczen ... ... 1859 
Tretyák János, kir. bányaszámtiszt Sel

meczbánya ... ... ... ... 1874 
Tribus Antal, kir. bányamérnök Kör

möczbánya ... ...  .. .  ... 1886 
Varga V., kir. jái’ásb. Szászkabánya 1880 
VályaMiklós, polg. isk. tanár Bpest 1876 
"Veress József, bányatan. bányaügyi 

előadó Selmeczb. ... ... . .. 1867 
-Ifi. Veress József, m. k. bányagyakor

nok Selmeczb. ... ... ... 1885 
Báró Vécsey József, bii*t. Bpest 1868 
Visi Imre, Abrudbánya országgyűlési 

képviselője Bpest ... ... ... 1884
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Dr. Vutskits György, kat.li. gymn. tanár 
Maros-Vásárhely ... ... ... 1885 

Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész Bu
dapest ... 1850 

Dr.Wagner Jenő. vegyész Bdpest 1885 
W agner József, bányatárs. kémlő Sel
meczbánya . ... ... 1881 

Wagner Vilmos, k. bányatanácsos ílhó- 
nicz-Brezova .. ... ... ... 1881 

Waldherr József, polg. isk. tanár Ver-
secz .......... . ... . . ... 1880

Wallenfeld Károly, bányabirtokos Bu
dapest ... ... ... ... 1885 

Wallenfeld Mihály, magánzó Duna- 
Bogdán ... ... ... .. . 1885 

Dr. Wartlia Vincze, műegyetemi tanár, 
vál. tag Budapest ... ... ... 1808 

Wein János, vízvezetéki igazgató Bu
dapest ... ... ... ... . . .  1807 

Weisz Bernát Ferencz, kir. tan., városi 
képv. Budapest ... ... 1800

Weisz Tádé, kir. bányakapitány Za- 
lathna .......... . ... ... 1867

Dr. Weninger László Győr 1880
Wettstein Antal, curiai biró Bpst 1866 
Dr. Wichmann Arthúr, egyetemi tanár 

Utrecht ... . ... ... 1884
"Wieszner Adolf, társ. bányaigazgató 

Selmeczbánya .... ... 1870
*Wieszner Adolf, k. bányatiszt Selmecz- 

bánya ... ... ... ... .. 1880
* Winkler Benő, k. bányatan. bányász

akad, tanár Selmeczbánya ... 1867 
Winter Sándor, földb. Ipolyságit 1885 
Wittinger János, polgári isk. igazgató 

Budapest .... ... ...  ... 1875 
Zenovitz Gusztáv, m. k. főfémjelző-liiv.

ellenőr Budapest . . .  ... ... 1885 
Zimányi Károly, műegyet. tanársegéd 

Budapest ... ... .. .  . . .  1885 
Zsigmondy Árpád, oki. bányamérnök 

Bécs ... ... ...  ... ... 1883

Iskolák, intézetek és egyesületek.
Aradi állami főreáliskola ... ... 1880 
Brassói bánya- és kohó részvénytársaság 

líuszkabánya... . . 1884
Drenkovai kőszénbányaművek igazgató

sága Berszászka ... ...  ... 1885 
Eggenbergerféle könyvkereskedés (Hoff- 

niann és Molnár) Budapest ... 1872 
Egri Ó-Ivaszinó ... ... ... 1876 
Esztergom város tanácsa ... ... 1873 
Fehértemplomi állami főgymnas. 1880 
Feketeerdői üveggyár, Fekete erdő 1885 
Gyulafehérvári nagvgymn. könyvt. 1881 
Iglói evangélikus főgvmn. könyvt. 1873

(Lehranstalten und Gesellschaften.)

Iglói felsőmagyarországi bánva-polgár
ság ... ................... . ... 1800

Kocskeméti református főiskola 1873
Liptó-Szent-Miklósi áll. polg. isk. 1885
Miskolczi polgári iskola ... ... 1883
Miskolczi reform, főgymn. .... 1880
Nadrági vasipar-társulat igazgat.. 1882
^Selmeczbánya város tanácsa 1875
"Selmeczbányai akadémia általános tár

saság ... ... ... ._ ... 1870 
Szászvárosi református gymnas. 1875 
Szombathelyi premont. főgymnas. 1880
Zombori áll. főgymnásium 1885

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.)
Beszédes Kálmán Konstantinápoly 1874 Majláth Béla Budapest ... ...
Buda Ádám, földbirt. Bea (1800) 1885 Müller Károly Villány
Dr. Herbich Ferencz Kolozsvár 1876 Dr. Koccatagliata Péter Nápoly
Komiss Emil Gróf Budapost .... 1880 Széllé Zsigmond Dunaföldvár ..

Ezek  szerint  van a magyarhoni Föld tani Társu la tn ak  ISS(> éri  j a n u á r iu s  lH-ikóm, a közgyű 
lési választásokat is beirt'rtre : E y y  'pártfonója, 20 tisztelet i  tay ja t közülük eyy  rendes tay is) ,  W p á r 
toló ta/ija,  ,?.7 alapi tó  tay ja ,  »767/ rendes taftja és S levelező tay ja .

Jiudapest , 1SS6 ja n u á r iu s  Li-ikán.  J)^  PETHŐ GYULA,

első titkár.

1X73 
1875 
18X5 
18X2



SUPPLEM ENT
E N T H A L T E N D  D I E

A U SZ Ü G E  U N D  Ü B E R S E T Z U N G E N
D E R  IM
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(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 3. Februar 18X0).

Seit B oué’s grundlegenden Arbeiten* über die geologischen Verhältnisse 

der Balkanhalbinsel sind nahezu 60 Jahre vergangen und noch immer giebt 
es dort weite Gebiete, die seitdem von keinem Geologen betreten worden 

sind; so die grössten derselben: Makedonien und Albanien. Andere Theile 

dagegen, wie z. B. Bosnien, die Herzegovina, Montenegro, Serbien, ein 

grösser Theil Bulgariens und Rumäniens; ferner der nördliche Theil von 

Griechenland, und die Halbinsel Chalkis sind bereits mit einem grösseren 

oder geringeren Grad von Genauigkeit geologisch untersucht wurden. 

Gerade die Resultate dieser neueren Forschungen lassen die Lücken unse
rer Kenntniss der Balkanhalbinsel umso empfindlicher hervortreten und 

das Gefühl dieses Mangels macht es mir zur Pflicht, meine wenn auch 

wenig eingreifenden und lose zerstreuten geologischen Notizen, die ich im 

Sommer des vergangenen Jahres in Montenegro, Albanien, Griechenland 
und Macedonien aufzuzeichnen Gelegenheit hatte, der Oeffentlichkeit zu 

übergeben. Das Wenige, welches ich hiemit biete, wird wohl geeignet sein, 
mit der Zeit in dem Rahmen der sich immer erweiternden Forschungen 

seinen Platz zu finden.

1. Montenegro.

Meine kurze Reise durch Montenegro bewegte sich auf einer schon 

mehrfach beschriebenen, so namentlich in jüngster Zeit auch von

* Esquiase géologique de la Turquie d’Europe 1840.
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Dr. E m il  T i e t z e  geologisch durchforschten Route, welche durch die Orte 

Cattaro, Cctinjr, l i j c la ,  Virpazar, A n tiv á ri, S m ta r i  führt.
Ich durfte daher kaum hoffen, dass meine Beobachtungen viel Neues 

zu Tage fördern werden; dennoch glaube ich , dass einzelne von mir 

gemachte Funde und Beobachtungen als nachträgliche Ergänzungen zu 

T i e t z e ’s * verdienstvoller Arbeit angesehen werden dürfen.
Die neue prächtige Fahrstrasse, welche von Cattaro aus die felsigen 

Höhen der Schwarzen Berge erklimmt, gewinnt den untersten Absatz der 

Steigung dadurch, dass sie dazu in der Richtung nach SO eine, den steil- 

wandigen Kalkbildungen gleichsam eingefaltete Flyschmulde benützt. Mir 

schien es, als ob der weisse Kreidekalkstein, der weiter oben von der Strasse 

erreicht wird, wie übergefaltet an manchen Stellen als scheinbar Hangendes 

der Sandsteinschichten auftrete. Bei einer der letzten Windungen der Falir- 

strasse tritt ein plötzlicher Gesteinswechsel ein, und es erscheint jener 

dunkelgraue, weissgeaderte Kalkstein, welchen Dr. T i e t z e  als triadiscli 

anspricht. Doch behält das Gestein diesen Typus nicht lange und schon in 

der Thalmulde von Njegus herrscht ein ganz verschiedener, lichtgrauer 

Kalk vor. Hier, unmittelbar vor dem bescheidenen Wirthshause von Njegus 

fand ich die ersten Versteinerungen. Es waren haselnussgrosse Brachyopo- 

den mit verkieselter Scha le; das Innere von weissem Kalkspat erfüllt. Nach 

erfolgter Präparirung erwiesen sich dieselben als Ukynclmuilen  von ziem
lich kugeliger Form mit 17— 18 scharfen, aber nicht bis an den Wirbel 
hinaufreichenden Rippen, wovon vier auf den wenig einspringenden Sinus 

fallen. Du *se Art gleicht einigermaassen den jungen Exemplaren der mittel- 
liassischen Uhynehonella tetragona O r p >. ; dürfte sich aber auch einigen 

Formen der Uh. var iah Hin gleichstellen lassen.
Eine genauere Bestimmung wird durch den mangelhaften Erhaltungs

zustand der Fossilien erschwert; ich will daher nur noch hinzufügen, dass 

die Abbildung, welche T o u l a  *"* von einer in den Juraschichten bei Lom- 

nitza gefundenen Art unter der Bezeichnung Uhynehonella cf. varia ns 

Q u e n s t . ,  veröffentlicht, mit unserer Form viel Aehnlichkeit zu haben 

scheint. Aus allen Vergleichen gieng hervor, dass sich die HhynchoneUa von 

Njegus nur solchen Formen nähert, die aus Juraschichten bekannt sind, 
und wenn ich noch hinzufüge, dass ganz in der Nähe dieses Fundortes 

oolithische Partien im Kalkstein auftreten, so ist wohl die Vermuthung 

gestattet, dass in dem mächtigen Kalkcomplex zwischen Cattaro und 

Cetinje, den T i k tz ic  theils zur Trias, theils zur Kreide rechnet, auch

* Geologifiche Uebersicbt von Montenegro. Wien ISSi.
* (leol. Untersuchungen im weatl. Theile der Halkan. — Sitzungsber. der kaifl. 

Akad. d. W. math. u. naturw. ('lasse LXXYII1. J>d. I. Abth. JSS4. Tafel Y. Fig. r>.
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die Kalke der Juraformation  vertreten seien, umsomehr, da ja in der 

nordwestlichen Fortsetzung der Streichrichtung dieser Gebirge, bei L ed  in - 

eze oberhalb liisano, Jurakalke schon seit längerer Zeit bekannt sind. 
Hiebei will ich auch daran erinnern, dass H ö k e r *  auf derselben Strecke 

das Auftreten der rhaetischen Formation durch Funde von Metjalodm  und 

JAthodendron nachgewiesen h a t; wonach sich also vielleicht eine regelmäs
sige Reihe von W nach 0  aufeinander folgender mesozoischer Kalkbildungen 

wird unterscheiden lassen. Die Durchführung dieser gewiss nicht leichten 

Aufgabe bleibt freilich späteren genaueren Untersuchungen Vorbehalten; ist 

man aber vorderhand auf die Abschätzung der petrographischen Charak
tere angewiesen, so will ich auch nicht verschweigen, dass mir der weiterhin 

auf der Anhöhe zwischen den Kesselthälern von Njegus und von Cetinje 

anstehende hellgraue Kalk mit Feuersteinknollen weit mehr den zur 

Kreide gerechneten'Kalken oberhalb Cattaro, als den dazwischenliegenden 

triadischen Kalken zu gleichen scheint. Auch würde diese meine Auflassung 

der obenerwähnten regelmässigen Reihe besser entsprechen als Herrn 

T i e t z e ’s Meinung, wonach gerade diese hornsteinführenden Kalke wieder 

zur Trias zu stellen seien. Indessen will ich damit nur eine durchaus nicht 
näher begründete Vermutung ausgesprochen haben und nicht verkennen; 
dass die weit ausgedehntere praktische Erfahrung, über die T i e t z e  bezüg

lich der geologischen Verhältnisse der Balkanländer verfügt, mir gegenüber 

in’s Gewicht fallen muss.
Die weissen Kalkmassen, die das Becken von Cetinje auf der Ostseite 

umsäumen, giebt T i e t z e ’s  Karte als eretaceisch an. Die Begründung dieser 

Angabe wäre nun in den durchaus nicht seltenen Versteinerungen zu 

suchen, die ich in den kahlen Felswänden an der Strasse nach Rjeka vor- 

fan d ; allein bei näherer Betrachtung erweist sich diese Hoffnung als ganz 

aussichtslos. Alle diese Petrefacte —  es waren besonders cerithienartig 

gestreckte Schneckenhäuser und stark gekrümmte Bivalvensclialen —  sind 

derartig fest mit dem Gesteine verwachsen und durch concentrisclischalige 

Ueberkrustung darin gleichsam so verschwommen; dass an ein Herausprä- 
pariren und Bestimmen derselben auch nur dem Genus nach gar nicht zu 

denken ist. Dabei ist das Gestein noch von zahlreichen Kalkspatadern und 

stängelig-radialen Drüsenausfüllungen in mannigfacher Weise durchzogen, 

so dass es stellenweise den Charakter einer durch spätere Kalkabsätze wie
der fest verkitteten Kalk-Breccie annimmt. Die dickbänkigen Schichten des 

Kalksteines zeigen hier, östlich von der Stadt, ein Verfläclien von 25° nach 

N W ; eine Stunde weiterhin auf der Strasse nach Rjeka fand ich ein entge
gengesetztes, d. li. flach südöstliches Einfallen; bald darauf eine schwebende 

und sich sofort wieder langsam erhebende Schichtenlage.

* Verhandlungen d. k. k. geol. Reichanstalt 1872, p. 08.
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Auf dom Wege von B jela  nach I irpazar fand ich trotz der land
schaftlichen Mannigfaltigkeit des Terrains in geologischer Hinsicht die 

grösste Eintönigkeit. Immer war es derselbe grauweisse, stellenweise zucker
körnige Kalk, über dessen zerklüftete Oberfläche die beschwerlichen Fuss- 

wege führten. Nur einmal, etwa eine halbe Stunde von Rjeka entfernt, sah 

ich in dem Gestein ebenso undeutliche Spuren einer eingebetteten Bivalve, 
wie bei Cetinje. Weit interessanter gestaltete sich am nächsten Tage der 

Weg von Virpazar über den Sutorman nach Antivari. Es ist zwar diese 

Route auch bereits durch Dr. T i e t z e  eingehend beschrieben worden; 
doch genoss ich den Vortheil, die frischen Aufschlüsse auf der eben im Bau 

begriffenen Strasse von Virpazar zur Passhöhe beobachten zu können und 

glaube, dass mein Weg im Allgemeinen etwas höher an der Berglehne ent

lang führte als der von Dr. T i e t z e  benützte Saumpfad. Ich hatte daher 

Gelegenheit, einige ergänzende Beobachtungen zu machen.
Zunächst will ich erwähnen, dass ich von dem dunkelgrünen augiti- 

schen Eruptivgestein, welches von Dr. T i e t z e  auf dieser Strecke in der 

Nähe des hochgelegenen Dorfes Lim ljani  entdeckt und welches Baron 

F o u l l o n  als Augitandesit beschrieb, mehrere Aufbrücke schon weit tiefer 

an der Strasse fand. Die von mir gesammelten Exemplare erwiesen sich 

sowohl dem Aussehen als der Zusammensetzung nach als vollständig 

gleichartig mit dem in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt 
in Wien aufbewahrten Stücke des genannten Gesteines. Ueber das geologi
sche Auftreten desselben vermag auch ich nicht mehr anzugeben, als dass 

es inmitten des von Dr. T i e t z e  als untertriadisch bezeiclmeten Schichten- 
complexes in stockförmigen Massen auftritt. Für die Altersbestimmung ist 

damit kein weiterer Anhaltspunkt gewonnen und bleibt somit die Bezeich
nung als Augitandesit. sofern man mit diesem Namen den Begriff von jün
gerer Entstehungszeit verbinden will, vorläufig ungerechtfertigt.

ln  der Nähe dieser ersten Eruptivstöcke sah ich über den «Werfener» 

Schichten Partien eines rotlien Kalksteines, aus welchem die Stütz

mauern der Strasse gebaut werden.
In einem bereits eingefügten Blocke erblickte ich die Contour eines 

Ammoniten. Leider gestatteten mir die Umstände nicht, diese Versteinerung 

herauszulösen. Die Frage bleibt offen, ob dieser röthlichc, dichte, von Kalk
spatadern durchzogene Kalk, welchen ich auf dem ersten Theil des Weges 

zu wiederlioltenmaleii antraf, sich jenem rőtben Kalke der Juraformation 

vergleichen lasse, den L i p o l d *  nicht weit von da an der Grenze von Dal- 

rnation nachgewiesen hat.
Weiter oben, etwa noch eine gute halbe Stunde vor Erreichung der 

Passhöhe, traf ich auf einen Complex von mürben Sandstein- und feinen

' Verhandlungen der k. k. geol. Keichaanstiilt ls!V.).
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Conglomeratschichten, denen einzelne, durch Erosion stufenförmig hervor
springende Kalksteinbänke eingeschaltet sind. Letztere enthalten stellen
weise eine reiche Menge von Stielgliedern des Encrinus cf. liliiformis; 
dazwischen ziemlich häufig Schalen von Spinferina fragilis; ferner Lim a  
striata. Der Typus dieser Fauna weist entschieden auf die untere Abtliei- 

lung des alpinen Muschelkalkes, wie derselbe in den Schichten von Recoaro 

und ebenso im Bakony bei Köveskálla entwickelt ist. T i e t z e  fand nun in 

den fiyschartigen Sandsteinen, die auf dem jenseitigen Abhange des Pass
weges unter den Kalkgebilden der Anhöhe hervortreten, ebenfalls Schalen 

von Spirifcrina fragilis; es unterliegt darum wohl keinem Zweifel, dass 

diese beiderseitigen Funde das Hervortreten ein und desselben Schichten- 

complexes bezeichnen und dass damit das Vorkommen der Stufe des 

Muschelkalkes, welches T i e t z e  noch nicht genügend begründet erschien, 
als nachgewiesen betrachtet werden kann. Die den Muschelkalkschichten 

muldenförmig aufgelagerten Kalke mögen dann theilweise einer oberen 

Triasstufe oder vielleicht auch ganz der Kreide angehören, da ja T i e t z e  

den höchsten Theil des Kalkes, in welchem er auf der Passhöhe Budist en 
entdeckte, als Kreidekalk abscheidet.

Die den Werfener Schiefern entsprechenden Schichten von Virpazar 
fand ich auf der Seeseite erst wieder am Fusse des Gebirges, als ich die 

Strasse verhess und auf einem durch Olivenhaine führenden Wege mich 

der Stadt Antivari zuwandte.
Zwischen langgestreckten Hügelrücken aus Kreidekalk und Streifen 

von Flyschgesteinen gelangte ich von Antivari  in die Alluvialebene der 

Bojana  und diesem Flusse entlang nach Scutari. Am nächsten Tn ge gieng 

es von da ebenfalls nur über breite Alluvialebenen, aus denen einige Kalk
anhöhen inselartig emportauchten, dem Drinßusse  entlang nach Alessio, 
wo derselbe weissgraue, versteinerungsleere Kalk auf beiden Seiten veren
gend an den Fluss herantritt, bevor dieser die Meeresküste erreicht. Hier 

jedoch, beim Kloster S. Antonio verhessen wir den Drin  und zogen immer 

am Fusse desselben sterilen Kalkrückens nordwärts der Bucht von
S. Giovanni di Medua zu. Dieselbe wird durch einen nach W vor,springen
den Sporn des Kalkgebirges gebildet, an dessen äusserster Spitze, beinahe 

im Niveau des Meeres eine reichliche Mineralquelle entspringt. Die Tem
peratur des Wassers fand ich 15°C, also ziemlich gleich der mittleren 

Lufttemperatur zu dieser Jahreszeit. Das Wasser schmeckte salzig und 

roch nach Schwefelwasserstoff; Gasentwicklung war jedoch nicht zu 

bemerken.



Durazzo.

Da wir lins unterwegs auch in dieser Hafenstadt aufhielten, so fand 

ich Gelegenheit, obwohl mir die Zeit zur Unternähme grösserer Ausflüge 

fehlte, wenigstens die kleine Halbinsel, auf der Durazzo liegt, zu begehen. 
Dii ■selbe besteht durchaus nur aus jungtertiären losen Sand- und Thon
schichten, welche bei nord-südlichem Streichen ziemlich steil (4 0 —70°) 

nach 0  einfallen. Demnach wäre in T o u l a ’s Uebersichtskarte der Balkan- 

Halbinsel, die an dieser Stelle die Farbenzeichen des Kreidekalkes und des 

Diluviums aufweist, diese kleine Correctur anzubringen. Uebrigens wollte 

es mir nicht gelingen in diesen Schichten auch nur die Spur von Versteine
rungen zu entdecken. Die Halbinsel ist mit dem Festlande nur durch ein 

sehr niedriges sumpfiges, grosse Lagunen einschliessendes Terrain verbun
den ; während sich an ihrer Westseite wieder ein breiter Saum von mit 

Fucus bedeckten Untiefen anschliesst.

4. Der Isthmus von Korinth.

Die bereits weit vorgeschrittenen Durchstichsarbeiten auf dem Isth
mus boten meinen Augen ein geotectonisclies Bild von seltener Schön

heit dar.
Der neue Schiffahrtscanal durchschneidet die Landenge an ihrer 

schmälsten Stelle, wo dieselbe nur wenig über G Kilometer beträgt und der 

höchste Punkt des Festlandes nur 78*79 M. über dem Meeresspiegel liegt. 
Zur Zeit meiner Anwesenheit war der mittlere Theil der Linie bereits auf 

30 M. Tiefe ausgegraben und zeigten die fast’ verticalen Canalwände ein 

Structurbild, wie es beistehende Skizze ungefähr darstellt. *
Auf den ersten Blick unterscheidet man an diesem Aufschlüsse die 

beiden sedimentären Ablagerungen, deren Vorhandensein in der ganzen 

Gegend von Kalamaki und Korinth bereits T h . F uciis ** nachgewiesen und 

in mehreren Profilzeichnungen dargestellt hat. Die tiefere Stufe besteht aus 

einem mürben gelblichen, fast lössartigen sandigen Mergel mit wenig deut-

" Die Zeichnung roproducirt in verkleinertem Maasse und mit Eintragung des 
geotoctonischen Details eino Profilzeichnung, die mir der Leiter des Unternehmens, 
Herr General T ükk zur Verfügung, zu stellen die Freundlichkeit hatte. Das Höhen- 
maasB beträgt das 1 (Macho des Längenmaasses und war diese Uebertreibung für die 
Darstellung der Schichten hei der geringen Verticalhühe unerlässlich. Die Verwer
fungsklüfte sind weder der Zahl noch der Lage nach mit mathematischer Genauig
keit, sondern eben nur wie es hei einer flüchtigen Hegelmng ohne Messinstrumente 
gehen wollte, eingetragen.

Studien über d;is Alter dor jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. 
Sitzungsber. d. kain. Akad. d. VVissensch. LXX1II. 1. lfc>7(>.
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lieber Schichtung und wenigen Fossilresten, denen zufolge F u c h s  diese 

mächtige Ablagerung unseren Congerienschichten gleichgestellt hat. -- 
Ueber derselben — sie reicht in der Mitte des 

Canals von der damals 35 M. tiefen Sohle bis 

zu Tag hinauf -  liegt concordant eine wechsel- 

reiche Reihe von marinen Schichten, die sich 

durch eine grosse Menge wohlerhaltener Fossilien 

auszeichnet.
Letzterer Schichtencomplex beginnt zu unterst 

mit einer Lage von transversal geschichteten feinen, 
nur lose verkitteten Gerollen; worauf dann mehrfach 

thonige, sandige, mergelige und kalkige Schichten, 

ab und zu wieder mit (Konglomeraten wechsel
lagernd folgen. Der grösste Reichthum an Verstei
nerungen findet sich in gewissen sandig-kalkigen 

Schichten, die zwischen zwei Conglomeratschich- 

ten liegen; doch enthält auch die untere Con- 

glomeratlage zahlreiche Austern und Gar dien. Wei
ter oben folgt eine kalkige Bank, die vorzugsweise 

aus Gwallen  (Cladocoren) und Nulliporen aufgebaut 
ist, aber auch zahllose andere Fossilien, namentlich 

auch Foraminiferen  enthält. F uch s  zählt a. a. 0 .
146 Thierspejcies aus diesen Schichten auf, die 

besonders in der Gegend von Kalamaki sehr verstei
nerungsreich zu Tage treten. Nach T o u r n o u e r  *' fin
det sich in der ganzen Fauna von Kalamaki eine 

einzige ausgestorbene Art, (Corbula); alle übrigen 

sind Repräsentanten der noch lebenden Fauna des 

Mittelmeeres.

Die Lagerung dieser beiden Schiclitencom- 

plexe, der Congerienschichten und der marinen Sedi

mente ist in dem grossartigen Aufschlüsse des neuen 

Canales auf’s Deutlichste sichtbar. Sie sind con
cordant über einander fast horinzontal, nur mit 

geringer Neigung nach NO gelagert und von zahl
reichen 0 — W streichenden Verwerfungen durch

setzt. Die Anordnung dieser Verwerfungen ist eine 

derartige, dass die verworfenen Schichtensegmente ~
von der Mitte aus nach beiden Meeresbuchten hin stufenartig abfallen,

-H- O-

* Etudes sur les fossils tertiaires de l’ile de Cos. Annales de l’ecole normale. 
Ser. II. Vol. V. 1876.
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indem in der nordöstlichen Hälfte des Canales die wenigen aber sehr regel

mässigen Verwerfungsklüfte steil nach N, im südöstlichen aber die weit 
zahlreicheren und unregelmässigeren Klüfte im Allgemeinen nach S einfal
len ; doch kommen unter den letzteren auch ganz saigere und sogar nörd

lich einfallende Verwerfungsklüfte vor und ist die Stufenfolge der verworfe
nen Schichtsegmente stellenweise durch entgegengesetzte relative Bewegung 

unterbrochen. Die Folge dieser Tectonik ist, dass in der Mitte des Canales 

ein von zwei entgegengesetzt abfallenden Klüften begrenztes Stück stehen 

geblieben ist, das von der Oberfläche aus bis auf den Horizont des Conge- 
rienmergels abgetragen i s t ; erst zu beiden Seiten davon zeigen sich auf den 

abgesessenen Stücken die untersten Lagen der marinen Schichten an der 

Oberfläche und dann, je weiter man nach dem einen oder dem anderen 

Ende des Canales fortschreitet, immer höhere Lagen dieser Gruppe.

Meist sind die Verwerfungen ganz scharf abgesetzt, zuweilen trifft 
nian aber auch solche mit geschleppten Schichtenenden an. Am südöst
lichen Ende der bisherigen Ausgrabung drängen sich die Klüfte dichter 

und wird die Schichtenlage der verworfenen Stücke stellenweise eine sehr 

unregelmässige. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass diese ganze durch 

Verwerfungen gestörte und oberflächlich weit abgetragene Grundbildung 

von einer jüngeren, discordant übergreifenden Ablagerung, die sich im 

Ganzen der jetzigen Terraingestaltung anschmiegt, überlagert wird.
Dieselbe besteht zum grossen Theil aus röthlichbraunem Terra rossa- 

artigem Lehm mit sandigen und schotterigen Partien und aus einer 

vielfach zerrissenen Decke eines gelblichen sandigen Süsswasserkalkes, in 

welchem Hohlabdrücke kleiner Gasteropoden und kleiner Zweischaler (z. B. 
eine kleine Congeria) zu sehen sind. Diese Ablagerung ist nur wenige Fuss 

mächtig. Sie ist offenbar jünger als die meisten Verwerfungen der darunter 

liegenden Schichtenreihe, da die Verwerfungsklüfte nicht in sie eindringen; 

nur unter den unregelmässigen kleineren Terrainbewegungen an der süd
östlichen Ecke des Canales finden sich einige, die auch jene jüngste Bildung 

mit ergriffen haben. Aber gerade hier fand ich auch einen schlagenden 

Beweis dafür, dass die marinen Schichten bereits vor der Bildung der Terra 

rossa durch Kutschbewegungen gestört waren. An einer Stelle nämlich, wo 

eine ziemlich harte Conglomeratbank die; höchste der übrig gebliebenen 

Schichten bildet, fand ich dieselbe an einer Verwerfungsspalte in grosso 

Schollen zertrümmert und diese waren von einer auch die Bruchflächen 

umgebenden braunrothen, ziemlich harten Thonkruste umhüllt, die in die 

das Ganze bedeckende jüngste Ablagerung überging.
Die Darstellung, die F u c h s  von den geologischen Verhältnissen der 

Gegend giebt, lehrt uns, dass sich die bisher besprochenen Sedimente über 

den ganzen Isthmus, von den peloponnesischen Kreidekalkbergen bis an 

den ebenso gearteten Monte Geranev ausspannen und an letzterem bis auf
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die Höhe von etwa 10U( I Fuss hinanreichen. Mehrfache Verwerfungen 

drücken das Niveau der Sedimente gegen die Mitte des Isthmus immer 

tiefer hinab. Wäre somit die Trennung des Peloponnes von der attischen 

Halbinsel durch eine Art von Grabensenkung zu erklären, wovon nur noch 

die schmale Brücke des Isthmus über den Meeresspiegel erhalten blieb, so 

zeigt uns anderseits der Aufschluss im Canalgraben, dass diese Landzunge 

ihrerseits einen kleinen ostwestlich streichenden Horst darstellt, zu dessen 

beiden Seiten die Schichten staffelartig absitzen. Es ist, als ob die beiden 

Senkungsfelder, die durch den a*ga*ischen und den korinthischen Meerbusen 

bezeichnet sind, die Wellenkreise ihrer Senkungstendenz noch über die 

Ufersäume hinaus bis zur Mitte der Landzunge bemerkbar gemacht hätten, 
wo dann nur ein schmaler Horst in der ursprünglichen Höhenlage verblie
ben ist. Demnach würde das System der nordwärts einfallenden Verwer
fungsklüfte der Senkung des korinthischen Meerbusens: das der südwärts 

einfallenden aber dem tegajisclien Meerbusen angeboren und es wäre anzu

nehmen, dass beide Systeme sich in bogenförmig gekrümmter Streichrich- 

tung von (-“inander abwendend, die l ferlinien ihrer Senkungsfelder um
säumten. Ob es sieh aber in der Tliat so verhält, konnte ich bei der Kürze 

der mir bemessenen Zeit nicht erforschen und stelle demnach meine 

Anschauung einfach als eine Frage an die spätere Forschung hin.

Ueber die stratigraphische Stellung der hier in Bede stehenden Sedi

mentbildungen weichen die Ansichten der Autoren von einander ab. Fuchs  

erblickt in den unteren congerieii- und paludinenführeiideii Mergeln den 

Repräsentanten unserer Coniferiensehiehten der politischen S tu fe ; während 

Professor Neumkvk ; dieselben in die leránt in i sehe Stufe —  den Paludinen- 

schichten Slavoniens entsprechend —  stellen möchte. Die darüber liegen

den marinen Ablagerungen werden von letzterem Autor als den marinen 

Tulfablagerungen der Inseln Kos und -Joli entsprechend als älteres Diluvium  

bezeichnet, wogegen Fuchs dieselben als marine Aequivaleiite der lcvantini- 

•>chen Stufe betrachtet. An diese an und für sich weniger bedeutende Mei

nungsverschiedenheit knüpft sich aber eine weit wichtigere Streitfrage, die 

das Alter der bekannten Fundstätte von Säugethierrestcn l>ei Pihenni  in 

Attika betrifft. Fuchs sah nämlich in der Nähe von Alt-Korin th  ein roth- 

gefärbtes Conglomerat über dem Cladocorenkalk unserer marinen Schichten  

gelagert und glaubte denselben als Vertreter der petrographisch ähnlichen 

Ablagerung von Pikermi ansehen zu dürfen, ln  diesem Vorkommen erblickt 

er nun einen neuen Beweis seiner Ansicht, wonach die Pikermiformation 

jünger als die levantinische Stufe, somit jedenfalls oberplioceiien Alters s e i :

Ueber den geol. Bau der Insel Kos> mal über die (.»lioderung der jungter- 

tiären Binnenablagerungen des Archipels. Denkschrift, der kais. Akademie der W is

senschaften. Bd. XL. 1880.

Földtani Közlöny, XVI. köt. lftfifi.
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gleichwie er auch den Belvedercschotter nach den Vorkommen bei Moos
brunn und am Eichkogel für jünger als die Paludinenschichten erklärt. 
Bisher wurde die Fauna von Pikermi und der Belvcdereschotter als dem 

obersten Miocftn angehörig betrachtet. N e u m e y k  bekämpft diese Ansicht 
mit Gründen, deren Darstellung hier zu weit führen würde. In Bezug auf 
das angeführte Lagerungsverhältniss bei Alt-Korinth ist er der Meinung; 
dass die blosse pctrograpliische Aehnlichkeit noch nicht genüge, um jene* 

Schotterablagerung als den Pikermischichten äquivalent hinzustellen und 

damit eine anderweitig begründete Auffassung umzustossen. Ohne das 

Wesen dieser Streitfrage berühren zu wollen, erlaube ich mir nur abermals 

auf jene weitverbreitete, alle übrigen Bildungen des Isthmus transgredirend 

überspannende Ablagerung von rotlier Erde hinzuweisen, die ja wohl auch 

mit jenen rothen Schottern bei Heliopolis Zusammenhängen könnte; aber 

jedenfalls ganz entschieden die jüngste Bildung auf dem Isthmus darstellt 
und kaum anders als diluvial genannt werden dürfte. Die Untersuchung 

der schneckenführenden Süsswasserkalke, welche den rothen Ablagerungen 

eingefügt sind, könnte vielleicht genaueren Aufschluss bieten ; doch wäre 

dazu reichhaltigeres und besseres Material, als das mir zu Gebot stehende, 
wünschenswert!!.

1. In der Umgegend von Saloniki.

Die geologische Zusammensetzung der Halbinsel Cludkis und der 

Gegend von Saloniki ist uns durch die Untersuchungen der Herren N eum ey k  

und B u k o e k ste in  * bekannt geworden. Ich darf daher das Meiste von den 

Wahrnehmungen, die ich in der nächsten Umgebung von Saloniki gemacht 

habe, übergehen und mich auf die kurze Beschreibung zweier weiterer Aus- 
tlüge beschränken.

Der erste derselben führte mich in das Becken von LtUKjttZü, etwa 

:*<) Kilometer östlich von Saloniki. Die Strasse von Scn's, welche ich bis 

über die Wasserscheide verfolgte, zeigte mir nichts als die aus den ober
wähnten Werken bereits bekannten kristallinischen und paläozoischen 

Schiefer; zunächst bei Saloniki grüne Chloritschiefer mit einigen aufgesetz
ten Dolomitschollen, dann bei der Wasserscheide schwarze Dachschief<>r und 

(Quarzite. Die fruchtbare Ebene von Ijii)uj<tz<i ist mit jungen AlJuvien, meist 
sehr sandig, bedeckt und verliert sich südwärts in den grossen Basilius-See 

(Aivazil). Mitten in dieser Ebene, auf halbem Wege von Langaza zum 

Seeufer, entspringt eine wanne Mineralquelle, die ein türkisches Bad mit 
Kuppeldach speist. Das Wasser zeigte nahe an der Quelle :i«S°C. und ent
wickelte einen ziemlich starken Geruch nach Schwefelwasserstoff.

Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften ]!d. XL.
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Mein zweiter Ausllug richtete sich nordwärts in eine von Geologen 

wohl kaum noch je besuchte Gegend. Einer freundlichen Einladung der 

Herren Gebrüder I I a d z s i - L azzako in Saloniki folgend, fuhr ich mit ihnen 

nach ihrem etwa 30 Km. entfernten Landgute - la tu s , woselbst sie mir 

einige Mineralquellen zu zeigen versprachen. Da wir der Hitze wegen bereits 

um Mitternacht aufbrachen, konnte ich auf dem ersten Theile des Weges 

keine Beobachtungen machen, und als wir uns in der Morgendämmerung 

bereits unserem Ziele näherten; war es auch nur eine eintönige Decke von 

Verwitterungsboden, die sich mir am Wege darbot. Dieselbe ist übrigens, 
wie ich in einigen Wasserrissen bemerken konnte, von bedeutender Mäch
tigkeit und anscheinend sehr fruchtbar. Sie bedeckt eine sanft gewellte 

Ebene, aus der die aus älteren Gesteinsarten bestehenden Gebirge unver
mittelt hervorragen. Die eckigen Gesteinsfragmente, die in diesem thonig- 
sandigen Boden oft recht zahlreich eingebettet sind, und der gänzliche Man
gel an Schichtung deuten auf lokale Bildung in situ und scheint die 

ehemalige oder wohl noch zeitweilige Wasserbedeckung auf die Terrainsmul- 

den beschränkt zu sein.
Der Tschiliik Ja la s liegt am westlichen Fusse einer Hügelkette, deren 

kahle Felsen aus besagter Grundschuttdecke hervorragen. Die erwähnten 

Mineralquellen entspringen diesen Felsen in einer kleinen Gruppe ganz 

nahe beim Orte. Es sind Säuerlinge, von denen der eine mit einer Tempe

ratur von 11-ÜC und nach türkischer Art recht zierlich gefasst, ein sehr 

angenehmes Getränk liefert. Nur wenige Schritte weiter entspringt eine 

zweite Sauerquelle, deren Wasser durch den sehr starken Eisengeschmack 

beinahe ungeniessbar ist. Etwas weiter weg brechen noch mehrere ähnliche 

Quellen hervor, die einen etwas bräunlichen Kalktuff absetzen. Der Gasauf
trieb aller dieser Quellen war damals nicht eben sehr stark.

Das Gestein nun, dem die Sauerquellen unmittelbar entspringen, ist 

ein halbkrystallinischer, etwas grünlicher Schiefer, ähnlich dem von Salo
niki. Ganz nahe bei diesem steht talkiger Schiefer an ; der Hügel aber, an 

dessen Fuss die Hauptquelle entspringt, ist von einer Dolomitmasse 

gekrönt. Weiterhin fand ich auf den Anhöhen Quarzite und dünnplattige 

Dachschiefer. Ein Stuck von einem grünlichen Mandolstein, das ich in einer 

Mauer fand, konnte nicht auf seinen l ’rsprungsort zurückgeführt werden. 
Die Schichten streichen im allgemeinen von SO nach NW' und zeigen nord
östliches Einfallen ; also ähnlich der Schichtenstellung, die ich bei Saloniki 
an den gleichartigen Gesteinen wahrgenommen habe.

A on J a m s  kehrte ich nicht nach Saloniki  zurück: sondern wandte 

mich westlich, um die Bahnstation K arasu lii  zu erreichen. Wieder musste 

ich des Nachts aufbrechen, um rechtzeitig zum Zug einzutrelfeii und so war 

ich bereits am östlichen Ufer des langestreckten sumpfigen Amaloi'o-Soe’s, 
als mir die Dämmerung gestattete den Boden zu erkennen. Weisser. nicht

lo*
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kristallinischer Kalkstein bildet liier vereinzelte H ügel; aber im Liegenden 

des Kalkes sali ich Gneiss hervortreten. Eine1 Fähre brachte mich an das 

jenseitige Seeufer, von dem aus ich über eine ganz flache Alluvialebene 

schreitend in etwa drei Viertelstunden die Bahnlinie erreichte. Die Gene
ralstabskarte, die ich bei diesem Ausfluge benützte, erwies sich als durchaus 

unzuverlässig; die Lage des Ortes Junes, sowie die des Amata vo sind ganz 

unrichtig angegeben.

5. Bitolia (Monastir).

Grazko, die Station der Vardarbahn, von der aus der Weg nach 

Brilip und Bitolia abzweigt, liegt im oberen Vardar-Becken, in welches die 

Bahn nach Passirung des Engpasses Dernir Kapu  (Eisernes Thor) eintritt. 
Die Ausfüllung des weiten Beckens besteht aus horizontal gelagerten Siiss- 
irasscrschichtcn der jüngeren Tertiärzeit; die ihrerseits von diluvialen 
Schottertcrrassen bedeckt werden. Diese Bcckenauslüllung ist aber durch 

neuere Erosion tief durchfurcht und bildet somit zu beiden Seiten der Thal
ebene des Vardar ziemlich hohe Hügel und plateauartige Anhöhen. Sehr 

auffallend ist hier und weiter aufwärts bis gegen Kjöpriilü zu die eben- 
flächig horizontale Abplattung aller dieser Anhöhen in gleichem Horizont. 
Obenauf liegt die diluviale Schotter- und Lehmdecke und beweist, dass 

diese Abplattung eine Ruhepause in der Erosion des Beckens andeutet, was 

wohl mit der im Eisernen Tliore durchsägten Grundgebirgsschwelle in Zu

sammenhang gedacht werden muss.
Der Weg nach Bitolia- führt Anfangs über eine derartige Diluvialterrasse 

und biegt auf dieser in das Thal des Karasu ein, desselben Flusses, der aus 

dein Becken von Bitolia kommend das Gebirge weit im Süden durchbricht, 
um sich dann wieder nordwärts zu wenden und in der Nähe von Grazko in 

den Vardar zu ergiessen. Unser Weg verfolgt jedoch nicht den wohl durch 

manche Erosionsschlucht unpassirbareii Lauf des Flusses, sondern zweigt 
bereits bei dem ersten grösseren Nebenzulluss von jenem ab und erhebt sich 

dann, um über den hohen Bücken der Babuna Plan in a nach Prilip (Per
lepe) in das Becken von Monastir hinabzusteigen. Wir haben auch schon 

längst die Diluvialterrasse verlassen und schreiten über die Oberfläche der 

tertiären Siisswasscrschichten aufwärts bis zu bedeutender Höhe, etwa noch 

einen Kilometer über Trnjuk hinaus. Diese Schichten sind zu unterst meist 
sandig und tlionig, mit eingelagerten harten Conglomeratbiinken; in den 

höheren Lagen folgen tuffartige Süsswasserkalke und (Konglomerate mit 
kalkigem Bindemittel. Sie scheinen ganz ungestört zu liegen und erheben 

sich gebirgaufwärts nur in dem Grade, als es mit den ursprünglichen Ab
satzverhältnissen vereinbar scheint.

An mehreren Stellen gewahrte ich aber unter der Sedimentdecke das 

Ilervortreten der älteren Grundgebirgsgesteine. Zunächst trat mir an der
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Wegkrümmung, mit der wir uns von dem Ufer des Karasu nach dem Thale 

des Rajec-Baches zuwandten, in einer kleinen Entblössung grüner Chlorit
schiefer entgegen. Etwas weiter ohen, in der Nähe von Han Drenova 
unterbricht eine Klippe von dünngeschichteten, schwärzlichen, weissgeaderten 

Kalken die tertiäre Decke. Dieses Gestein, dessen Schichten steil nach 0  

einfallen, erinnerte mich an die dunklen Triaskalke oberhalb Cattaro auf 
dem Wege nach Njegus. Eine zweite ähnliche Klippe wird weiterhin beim 

Dorfe Cesendra von dem Bache durchbrochen, von der Fahrstrasse aber in 

weitem Bogen umgangen. Auch die Vorberge rings umher, besonders der 

südlich der Strasse emporragende Hadobil zeigen die Farbe und Verwitte
rungsformen des Kalkes.

Erst über Han Toplicza beginnt die stärkere Steigung und bald sieht 

man die tertiären Schichten — hier nur mehr Süsswasserkalk und Brec- 
cien — sich über ihrer Unterlage auskeilen. Diese besteht aber zunächst 

aus vielfach gewundenen und gefalteten Thon- und Ktdkschieter-^chiehten, 
die ich als palaeozoisch bezeichnen möchte. Erst im Liegenden dieser im 

Ganzen nord-südlich streichenden Schichten tritt das eigentliche Urgebirge, 

bestehend aus Gneiss und dolomitischem Kalkstrin, hervor.* Nahe zur 

Passhöhe zeigen die Schichten dieses Dolomitmarmors ein Einfallen von
4-0° NNW. Das Gestein ist sehr deutlich geschichtet, zuckerkörnig mit häu
figen Einsprenglingen von Talk- und Glimmerschuppen. Gneiss bildet die 

unmittelbare Unterlage des Marmors; aber weiter oben, auf dem Berggipfel

P U tv a r

g) Gneiss ; d) Dolomitmarmor ; p) Thonschiefer ; e) Tortiüre 

Siiflswftsserschichten ; oben Siisswasserkalkstein.

scheint im Liegenden desselben abermals Gneiss und dieser wieder von 

Dolomit überlagert zu sein.
Beim steilen Abstieg nach Prilip findet man tief unten die Gneiss- 

schichten in sehr steiler Lage mit nordöstlichem Streichen. Nun führt der 

Weg auf der Diluvialebene bis Monastir (Bitolia) weiter, allein mitten in

“ Auf diesen Punkt bezieht sich folgende Angabe in Boué’s Werk: «Au col 
de Plevat (auf der Karte : Pletvar) entre Perlepe et Trojak une puissante couche 
de dolomie eat enchevetrée dana des masaea de gneiss talqueux et de micaschistes 
feldspatiquee á mica verdatre.» Esquisse géolog. de la Turquie d’Europe, p. 9.
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derselben treten an einzelnen kleinen Bodenanschwellungen die Schichten 

des Grundgebirges: Glimmerschiefer und dünngesohichteter 'l'lnni schie fer 

hervor.
Ilih>li<i oder Monastir liegt am westlichen Rande dieser Ehene in 

der bedeutenden Moereshrihe von 700 M. am Fusse eines reinen Gneiss- 

i/ehin/rs. Der IWisteri  überragt als höchster Gipfel mit angeblich i-'.I.V.) M. 
Hohe die Kette der Suhagora und die ganze Gegend. Er 1 »estelit durchwegs 

aus liiotitfftieiss, der bald fein- bald grobkörnig auftritt. Die Streichrich
tung der Gneissscbicliten ist auf seinem Rücken 0 X 0 ;  demnach gerade 

senkrecht auf die Längenachse des Gebirges. Das Einfallen ist auf dem 

Gipfel Hacher, nach unten zu immer steiler nach NNW.
Auf dem Abhänge des IWisteri  bei dom Dorfe Djindjojiotje  und noch 

weiter aufwärts fand ich den Gneiss von zahlreichen Eruptivgängen durch
setzt, die unter einander parallel von SW nach NO streichend das Schich
tenstreichen im spitzen Winkel vorquoron. Das Gestein dieser Eruptivmas

sen ist (‘in feinkörniger, dunkelgrüner Diabas, dessen Grundmasso aus einem 

makrosksopiseh ununterscheidbarem Gemenge von Plagioklas, Augit, Magnetit 
und lauchgrünen faserigen Zersotzungsproducten (Chlorit) besteht: oingo- 
streute grössere Feldspathkrystalle bewirken eine porphyrische Structur. 
Dieselben sind Plagioklase mit zwei aufeinander fast senkrechten Systemen 

von Zwillingslamollen und verhalten sich in der Runseii’schen Flamme, 
nach Versuchen die Dr. S c h a f a r z i k  auszuführen die Freundlichkeit hatte, 
wie Plagioklase der basischen Reihe.
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BERICHTE
l ’BER DIE SITZUNiiKN 1*EK UNíiARISCHKN OEOLOOIüCHEN GESELLSCHAFT.

I. F A C H S IT Z U N G  VOM  3. F E B R U A R  1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J .  v .  S z a b ó .

Nach Autlienticirung des Protokolls der Sitzung vom vorigen Monate eröff- 
note die Keibe der Vorträge

1. Dr. Al. S chmidt mit seinem P.erichto über die im Sommer 1SS.~> im süd
lichen Theile des Comitates Szcjics für das ungar. National-Mnseum gesammelten 
Mineralien, und zwar 1. : In der P>indt hoi Iglau in den Erzherzog Albrecht'scheu 

Kisiengrnhcn : a)  Araenopyrit in grossen Brachydomen. n. (012), Vs P m. (110). 
-^P, d, (101). Pc^ und q, (011) P^c. b) Turmalin mit Calcit und Siderit in 

grauen Quarz eingewaclisen; lange, nadelförmige dunkle Krystalle: s. (1120), 

'"vP2 und li.x (1011). II. c) Calcit meistens x (2131). lvt. d )  Sphalerit, kleine 
dunkelbraune bis bräunlich rotlio Siderit aufsitzendo Krystalle: (101), und x 

303
(331).— —. Von den von der Bindt herstammenden Mineralien erwähnt der 

—

Vortragende noch folgende : Chalcopyrit, Fahl er z , Fisenglimmer, Limonit, Quarz 
(gesprungene, manchmal ziemlich grosso, weisse Krystalle), Aragonit (Eisenblüthe). 
Siderit, letzterer mit spiegelglatten Rutschflächen. — 2. Kis-Hnilecz: a)  Wolnyn, 
sehr schöne, wasserl eile Kiystalle in , den Höhlungen von Brauneisenstein: 
a. (100). rvoPrc, b. (010), ^ P ^ ,  c. (COl). oP, X, (210). c'cFa. m. (110). ocP, N. 

(230). o o P ,2, n. (liO). ^ P a, x. (130). d. (102). \a F ^ ,  o. (O ll) .lko , G.
(013), x/3 Prc, S. (0141. */4 l W  z. (111). P, R. (233). 2/nP, f. (113). l,3P, q. (114.). 
‘.4 P und y. (122). P2 . h ) Aragonit in* spießförmigen Krystallen auf Siderit: 
x. (011). Poo. x. (012). 1 2p^c 5 , (0. 14-. 1), 14 Pocund 0 (14-. 14-. 1). 14-P. Ferner:

co02
(Jnarz, Pyrit , Baryt, c. (001). oP. m. (110). 0 0 P, d. (102). V2P0 0 . 1.

(101). V4P0 C, o. (011). P-̂ c- b. (010). ^ P ^ ,  z. (111). P und r. (112). VaP. —
3. Jvotterbacli: a ) Calcit, anfänglich in einfachen Krystallen auf Siderit nieder
geschlagen : r. x. ( 2131). R3 und p. x. (1011). R; auf dieselben lagerte sich Pyrit 
und auf letzteren aufs neue kohlensaurer Kalk in Krystallen von derselben Orien- 
tirung, aber abweichender Entwicklung: g. x. (0112).— V2R. y. x. (044Í)).— 

l, r.li, x. x (4-1 :>3). R 'r,(n und x (0. 14-. 14. 1). — 14 R. Diese nachträglich abgesetzten 
Krystalle bedecken die ersteren gänzlich, h)  Baryt, in weissen, grossen, blätteri
gen Stücken, auf deren Oberfläche die Enden dicker tafelförmiger Krystalle sicht
bar sind : b. (010). oclW , c. (001). oP, X (210). c^F2, n. (320). co F 3,s, m. (110). 
X Í .  X. (130). >oP3, o. (011). PCO, d. (102). VaF30, 1*. (112). ‘/aP und q. (114).
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1 4 P. Von anderen Orten der Zips zählt der Vortragende noch folgende Mineralien

T 1aut: 1. Zsalcarócz : Siderit. <Juarz. P y r i t— } -  . ().- Fahler z. Chaleopy-

rit, llraunxpath. 1 lämatit. - Helczmanócz Í] >erggru 11 d Uj-György}: Antimonit. 
Quarz.- ti. Johann-Etelka : Limonit. Siderit. (Juarz. ( haleopyrit, Fahlerz. — 
7. Ernst: <Juar;. Siderit. ('haleopyrit, Malachit. Limonit, Aragonit, Pyrit. -  
*. Etelka's Sturz: Limonit. Siderit. Quarz. Magnetit. ('haleopyrit. Pyrit. Calcit. 
Fahlerz. Azurit. - - Mátyáska : Limonit, ('haleopyrit, Quarz. —- 10. Zakutya: 
Quarz.- ll.Prakfalu: (Juar:. Magnetit. - -  12. Svedlér: Magnetit. Quarz. 
l:*. Svinska : in P.rauneisen umgewandelte Pyritkrystallc und Krystallgruppen. -
I I. Jekelfalva : Ad/est. Quarz. Fi.‘tengiimmer. Fpidot.

Schliesslich erwähnt der Vortragende, dass er in Folge der gefälligen Mit
theilung des Herrn Prof. Dr. J. S zabó einen lichten, grasgrünen Pyroxen von 
Könniicz (Sohlergrundl untersuchen konnte, welcher monosymmetrisch ist und 
wenig Thonerde enthält.

■1. J»kt,a v.Inkuv s Vortrag über seine geologischen lle.isenotizen ron der Jíal-
l.anhalhinxel bringt das vorliegende Heft ausführlich.

• Í. Dr. G. Ptjimics spricht über die traehytistchen Gent eine den Lúpoaer (iehir 
gen. {’nter letzterer Bezeichnung versteht man jenen Gebirgszug, der mit dem 
Czibles beginnend zwischen Siebenbürgen und der Marmaros sich hinziehend in 
der Nähe von Kapnik endigt. Die Hauptmasse dieses Gebirges bestellt ans Karpaten- 
Sandsteinen. von welchen zwei Gruppen zu unterscheiden sind, namentlich eine 
untere (mittlere und obere Kreide), und eine obere (Eocen und Oligocen). Auf diese 
Sandsteine sind an mehreren Orten Nummulit- und Lithothamnium-Kalksteine, und 
an einejn Orte Aptychen-Kalksteine und röthliclie Mergel gelagert, in Folge dessen 
das Schichtenalter des Karpathen-Sandsteines annähernd bestimmbar ist. - - Dieses 
Sandsteingebirge ist von eruptiven (trachytischen) Gesteinen durehrissen. Diesel
ben treten in zwei geographisch unterscheidbaren Gruppen auf: und zwar a ) in 
der Gruppe des Czibles. N. Hugyin. und l>) in der Gruppe von Oláh-T/ipos-Bánya- 
Kapnik. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich auch petrographisch von ein
ander. Die Gesteine der Czibles-Gruppe sind (irünmtcin-Am phihol- Augit ■ Andezité. 
deren Amphibol ans der Umwandlung eines Pyroxen entstanden ist: unter den
selben kommen ganz krvstallisirte und solche vor. welche reichlich Grundmasso 
enthalten. Das Gestein des N. Hugyin ist graulich weiss. kleinkörnig, und sind in 

'demselben Biotit und Orthoklas Keldspath und ein bis zur Unkenntlichkeit umge- 
wandeltes braunes Mineral sichtbar. Die Andesite der Oláh-Láposbánya-Kapniker 
Gruppe sind dunkelfarbig, schwarz oder dunkelbraun, und beinahe immer dicht. 
Auser der reichlichen Grundmasse kommen in ihnen stangenförmige Plagioklas- 
Feldspathe. Hypersten und Augit als gesteinsbildende P>estandt.heile vor. ])er Augit 
und der Hypersten stimmen hinsichtlich ihrer Quantität und Grösse ihrer Krystalle 
vollkommen mit einander überein und sind nur mit dem Orthoskop von einander 
y.u unterscheiden. Diese (iesteine sind auch in ( irünstcin-Modiiicationcn zu sehen 
und verwandelt sich dann in ihnen das Pyroxen ganz zu einer grünen chloritischen 
Ma>se. Die letzteren wurden im Gebirge überall als erzführende Gesteine erkannt.

Her Secretär zeigt an. dass das hochw. Domeapitel zu (Iran mit einem Bei
trag von 1 < M I  Gulden in die lleihe der gründenden Mitglieder der Gesellschaft ein
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trat und dass ein ordentliclies Mitglied seinen Austritt anmeldete. — Zu ordent
lichen Mitgliedern werden vorgeschlagen: B é l a  B o r o s t y á m , Professor an der 
Staats-Oberrealsclmle von Déva (durch G. T é g l á s ) ; B éla  Nyikö. kgl. Bergpracti- 
cant zu Akna-Sugatag (durch M. S t e p á n ) ; J ohann  Pofii:. Mitglied des Piaristeu- 
Leluordens in Klausenburg (durch Dr. G. B e n k ö ).

II. F A C H SIT Z U N G  VOM 3. MÄRZ 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S za bó .

Nach Aut henticirung des Protokolls der Sitzung vom  Februar lSS(i theilt
I. L. L óczy se ine «Geologischen lieohaehtungen aus der Ciuyebuny Arads* mit. Auf

die älteren Gebirge Arnds lagerten sich blos am linken Ufer der Maros lerliäre Hügel
und eine quaternäre Hochebene, welche bei Perjámos mit der Tiefebene, bezüglich
dem Flachlande des Comitates Torontál zusammenfhesst. Am rechten Ufer zieht
sich entlang des Fusses der Bergkette ein tief gelegenes älleres Inundalionsgebiet

t /
(Alluvium) hin. In der Umgebung 0 -Arads reicht zwischen Csicser und O-Arad die 
diluviale (quaternäre) Hochebene des Comitates Temes aufs rechte Ufer herüber 
und ist nicht seiner Oberfläche nach, sondern an seinem lössartigen Untergründe 
erkennbar, der viele Lössschnecken enthält. Den Untergrund der Hochfläche des 
Comitates Temes setzen pliocener (oberer neogener) Schotter, Löss, rothbrauner, 
bohnenerzhältiger Thon und das Diluvium zusammen. Der pliocene Schotter 
breitet sich zwischen Lippa-Hidegkut und Fibis-Zsadány aus und liefert zur Be
schotterung der Strassen ein ausgezeichnetes Material. Derselbe ist wahrscheinlich 
gleichalterig mit jener Schotterterrasse, die sich am Fusse des Arader Gebirges 
abgelagert hat. In diesem pliocenen Schotter wurden in den Schottergruben bei 
Vinga, Zsadiiny. Murány die fossilen Reste von Ursäugethieren, nämlich Zähne 
und Knochen gefunden, die dem Montodon arrernensis und Aeeratheritnn incisiruni 
angehören und zugleich Leitfossilien der pliocenen Schichten sind. —■ Als interes
sante Denkmäler der geologischen Geschichte der Maros und als Illustratoren der 
Biegungsversuche dieses Flusses dienen die alten Flussbetten auf der altalluvialen
Ebene zwischen Arad und Set. Anna. — Die Uebel des Trinkwassers der Stadt / _
O-Arad beheben die «gegrabenen Brunnen», die aus einer Tiefe von 24—2N Meter 
gutes (13° C. ) bis nahe zur Oberfläche sich erhebendes (beim Brunnen der Schule 
4.3 M.) Wasser geben. Bisher wurden in der Stadt schon \— 5 solche Brunnen gegra
ben, davon zwei in der Neumann'schen Spiritusfabrik, welch' letztere täglich eine 
Wassermenge von X000 Hektoliter abgeben. In balneologischer Hinsicht sind die 
im Gebiete des pliocenen Schotters hervorbrechenden Sauerquellen (.*>) der Auf
merksamkeit würdig. — 2. Dr. F. Schafarzik legt vor und bespricht einen von 
•J. Halaváts bei Agadiex (Comitat Krassó-Szörény) gesammelten Serpentin, in 
dessen Spalten sich ein besonders schöner Asbest vorfindet. Der Serpentin selbst, 
dessen chemische Untersuchung Al. Kalf.csinszky ausführte, ist das Umwandlungs- 
product, eines solchen 7 artigen Olivingesteins, das bisher in Europa nur an 
wenig Orten, und zwar ebenfalls schon xerpentinisirt, im frischen Zustande aber 
nur auf der südlichen Insel Neu-Seelands gefunden wurde. Der Dunit-Serpentin
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von Agadics isi in dem oberen Tináié der krystallinischen Schiefer oingolagert. — 
J)ic Abhandlung Prof. M. v. I I a n t k e n ' s  über «Amerikanische Nummuliten» liest 

Uni versitäts-Assistent J. Kocsis vor. Dr. J. S zaró erhielt gelegentlich seiner 
amerikanischen lleisc von A. H eilprin , Professor in Philadelphia, Nummuliten 
enthaltendes Material, das H antken untersuchte. H . iindet, dass Nummulites
II illeo.ci, H eilprin  sehr nahe stehe dem N. Tonrnaueri, de la Harpe, und dass 
ausser diesen beschriebenen Nummuliten sich in dom Gestein noch ein anderer 
neuer Nummulit. der Nuvnnulite.s Ileilprini, H antk. n. sp. vorfindet. -  Die von 
H eilprin als Orbitoides erklärte Form hält ITantken für Orbitu-lites. Schliesslich 
erwähnt. II.. dass an der Zusammensetzung des Gesteinmatorials noch andere kleine 
Foraminiferen wesentlichen Antheil haben, weshalb dasselbe als reine Moerosbil- 
dung zu betrachten ist. Der Vorsitzende fügt dem hinzu, dass A ngelo H eilprin 

(ein gebürtiger Miskolczer) dieses Gestein 1KN2 aus Florida erhielt. Bisher wurden 
in Amerika keine Nummuliten gefunden.

Der Secretär schlägt zwei neue ordentliche Mitglieder zur Wahl vor: A lois 

B ertalan, Professor am Piaristen-Obcrgvmnasium zu Budapest, (ompf. durch 
Dr. M. S taijk) ; G f.or« P ocreantj, Bergbeamtor der östorr.-ungar. Siaatseisenbahrr- 
Gesellschaft in Vaskö-Moravicza (empf. durch J. H alaváts).

III. F A C H SIT Z U N G  VOM 7. A P R IL  188<>.

Vorsitzender: Dir. J o h a n n  B öckit.

Nach Authenticirung des Protokolls der Sitzung vom vorigen Monat legt der 
stellvertretende Vorsitzende den Aufruf des Züricher Comitós vor. in welchem 
dasselbe! um Beiträge zur Errichtung einer Marmorbüste dos sich auch um die 
fossile Flora Ungarns verdient gemachten verstorbenen Professors Oswald  H eer 

bittet. Der Vorsitzende empfiehlt mit warmen Worten den Anwesenden den vor
gelegten Aufruf.

1. Dr. F. S c h a fa r z ik  legt jene eruptiven Gesteine vor, die L. L óczy in der 
Pojana Buszka bei Gelegenheit der geologischen Aufnahme dieses Gebietes gesam
melt hat. Ueberraschend ist die Mannigfaltigkeit, der untersuchten (Jesteine von 
einem verhältnissmässig so kleinen Gebiete. Während die älteren Gesteine durch 
(iránit, Diorit, Diabas, Porphyr. Porphyrit, Metaphyr und Augit-Porphyr ver
treten sind, finden sich unter den jüngeren (Juarz-Trachyt, Biotit- und Amphibol - 
Andesit, Angit-Andesit und Basalt vor. Indem L. L óczy dem Vortragenden für 
seine werthvolle Arbeit seinen Dank ausspricht, erwähnt er zugleich, dass die vor- 
golegto Karte, die für den in Aussicht genommenen geologischen AusHug der 
XXIII. Wandervorsammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher angofertigt 
wurde, die wechselvollen petrographischen Verhältnisse dieses Gebietes genauer 
wiedergeben wird, als die ältere IIa iterscI io  Karte. Seine ausführlicheren Studien 
wird er der Wandervorsammlung vorlegen.

Dr. M. S t a u b  logt, eine Arbeit von Dr. J. F e l i x  ans Leipzig vor. in welcher 
derselbe mehrere in Ungarn gefundene fossile Hölzer beschreibt. F e l i x  bereichert 
auch mit. dieser Arbeit unsere Kenntnisse der heimatlichen Verhältnisse und
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benützt S taub die Gelegenheit, ein übersichtliches Bild über die bisher aus Ungarn 
bekannt gewordenen fossilen Hölzer zu geben. In der jüngsten Arbeit F elix ' werden 
folgende neuen Arten beschrieben : Dmioxylon Pannóniáim, Plataninium poroxum 
(von Nagy-Almás), P. raxeulosum (Promontor), ( 'arpinoxylon rascnloxum. (Juerci- 
niiim Staubi, var. longiradiaimn. Nach den neuen ungarliindischen Funden (Nagy- 
Miírton, Béla bánva, Zsilthal) von Cedroxylon reguläre, Gof.p p . sp.. ist dieser fossile 
Holztvpus nun in seinem Stamm-, Ast- und Wurzelholz bekannt. Schliesslich 
untersuchte F elix auch jenen berühmten fossilen Holzstamm, der bei Tarnócz 
(Comitat Nógrád) in den fünfziger Jahren gefunden wurde. Derselbe gehört dem 
Pityoxylon-Typus an, ist aber seiner schlechten Beschaffenheit wegen nicht näher 
zu bestimmen. S taub theilt mit, dass bisher 42 solche fossile Holzstämme aus 
Ungarn bekannt wurden, von welchen 13 den Nadelhölzern. 29 aber den dikotylen 
Laubhölzern zugezählt wurden. Von letzteren wurde bei 2.~> die Analogie mit der 
anatomischen Structur lebender Hölzer constatirt.

3. Schliesslich legt J. H a la v á t s  eine neue Cardium-Species, Cardin in pxeudo- 
Suesxi vor, die in den politischen Schichten des südlichen Comitates Krassó-Szö 

rény bei Langenfeld und Nikol i-nrz gefunden wurde.—
Der Secretär empfiehlt zur Wahl als ordentliches Mitglied Herrn P a u l  

K a k u s , erzherzogl. Al brecht’schen Schichtenmeisterzu Gölniczbánya (empf. durch 
G. Herm ann), und zeigt den Austritt eines Mitgliedes an.

I. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 3. F E B R U A R  1880.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v .  S z a r ö .

Nach Authenticirung des Protokolls der Ausschuss-Sitzung vom 23. Decem
ber 1 ssr, theilt der Vorsitzende mit, dass

I. Se. Excellenz der Minister für Cultus und Unterricht Dr. A. v. T k k f o r t  

bereit sei, für die Herstellung des ungarliindischen Theiles der internationalen 
geologischen Karte von Europa die durch ihn bereits in Aussicht gestellte Summe 
anzuweisen, was zur angenehmen Kenntniss genommen wird.

II. Der Secretär macht den Ausschuss darauf aufmerksam, dass die Auf
nahme der «Jahresberichte der kgl. ung. geol. Anstalt» in den «Földtani Közlöny» 
für die Zukunft durch den bedeutenden Umfang dieser Berichte sehr erschwert 
se i; andererseits wäre es nur zu bedauern, wenn die Mitglieder der ungar. geolog. 
Gesellschaft, diese höchst werthvolle Publication entbehren müssten. Der Ausschuss 
beschliesst, diese Angelegenheit einem kleineren Comité zu übergeben, das unter 
dem Präsidium Dir. J. B ö o k h ’s bezüglich der Lösung dieser Frage einen Vorschlag 
ausarbeiten soll.

III. Der Secretär legt die Zuschrift der ungar. wiss. Akademie vor. in 
welcher die Gesellschaft davon verständigt wird, dass die Akademie in Zukunft den 
Ersatz der Kosten für Heizung und Beleuchtung des durch die Gesellschaft im 
Akademiepalaste benützten Sitzungslocales nicht beansprucht.
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II. (AUSSERORD.) A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 20. F E B R U A R  1866.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v .  S z a b ó .

Das in Angelegenheit, der «Jahresberichte der kgl. nngar. geol. Anstalt» aus- 
gesandte Comité legt, dem Ausschüsse seinen Antrag vor. Das Comité beantragt, 
der Ausschuss möge boschlies.1 en, dass ohne Lösung des Vertragsverhältnisses, 
welches zwischen der kgl. ungar. geol. Anstalt und der geol. Gesellschaft besteht; 
erstere in Zukunft, ihre Jahresberichte unter ihrem eigenen Namen und auf eigene 
Kosten publiciren möge. Die Gesellschaft dagegen entsagt der bisher genossenen 
Unterstützung von 350 Gulden, ist aber berechtigt, von den «Jahresberichten» auf 
ihre eigenen Kosten für ihre Mitglieder und dio mit ihr im Schriftenaustausch 
stehenden Gesellschaften die nöthige Zahl von Separatabdrücken anfertigen zu 
lassen und als Beilage zum «Földtani Közlöny» zu versenden. Der «Földtani 
Közlöny» verbleibt, auch fernerhin das amtliche Organ der kgl. ungar. Anstalt, 
was wie bisher auf dem Titelblatte desselben seinen Ausdruck finden soll. Der 
Ausschuss nimmt diesen Vorschlag an und beschliesst, denselben zur Genehmigung 
dem hohen Ministerium für Bodencultur, Gewerbe und Handel zu unterbreiten.

Nach Erledigung der laufenden Angelegenheiten wird die Sitzung \om Vor
sitzenden geschlossen.

III. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 3. MÄRZ 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Vor Authenticirung des Protokolls der Sitzung vom 20. Februar 1 SSii erhält 
dor eine Punkt desselben folgende Modification : «Der Ausschuss betraut Dr. Jiruus 
Pr/rn«! damit, dass er sich mit. dem Entwurf des vollständigen Repertoriums der 
ungarischen geologischen Literatur beschäftige.»

I. Der Secretär zeigt an, dass er nach der freundlichen Zusage mehrerer 
Mitglieder im Stande sein wird, jene Rubrik des «Földtani Közlöny», die der Be
sprechung der auf die geologischen, mineralogischen und paläontologischon Ver
hältnisse Ungarns sich beziehenden Fachliteratur dienon soll, pünktlich auszu- 
fiillon.

II. Das M anuseript Dr. S. Fiscnwt’s, enthaltend seine Untersuchungen über 
die Salzquellon Ungarns wird dem hoben kgl. ungar. Finanzministerium zur Her
ausgabe anempfohlen.

III. J )er Secretär legt die Zuschrift des ständigen Centralcomités der Wander- 
versammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher vor, in welcher die Gesell
schaft aufgefordert wird, sich an dór XXIII. Wanderversammlung zu betheiligen. 
Der Ausschuss beschliesst, das diesbezüglich bereits (‘inmal festgesetzte Programm 
aufs neue dem bommnton ( Vntralcomité mitzutheilen.
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IV. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 7. A P R IL  1886.

Vorsitzender: Dir. J. B öckh .

Nachdem das Protokoll der Sitzung vom 3. März lNN<> authenticirt worden.
wurde

I. beschlossen, dass mit Rücksicht auf die Generalversammlung der ungar. 
wiss. Akademie die nächste Fachsitzung am H. Mai und dass die für den ±  Juni 
proponirte Fachsitzung auf allgemeinen Wunsch in der zweiten Hälfte des October 
abgehalten werde.

II. Der Secretär legt die Zuschrift der Direct ion der kgl. ung. geol. Anstalt 
vor, in welcher die Gesellschaft davon verständigt wird, dass das höbe Ministerium 
für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel gestatte, dass der Gesellschaft von den 
Jahrbüchern der Anstalt statt der bisherigen 100 in Zukunft id.') Exemplare aus
gefolgt werden mögen.

Der Ausschuss beschliesst, dem Hohen Ministerium für diesen neuen Beweis 
seiner gnädigen Beförderung der Zwecke der Gesellschaft durch das Präsidium 
suinen Dank aussprechen zu lassen.

IV. Der Ausschuss beschliesst, die Zuschrift der naturforschenden G e s e l l 

schaft zu Danzig dahin zu beantworten, dass er den angebotenen Schriftenaus
tausch bereitwilligst annimmt, und berichtet der Secretär schliesslich über den 
Stand des Vermögens der Gesellschaft im ersten Quartal lssO.

MITTHEILUNGEN AUS DEK KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.
—  PcrsonalceraiuUriuujin: L. L ó c z y ,  kgl. ung. Sectionsgeologe, der 

seit dem Jahre 1881 am kgl. Josefs-Polytechnikum als Docent der Geologie 

thätig war, wurde mit allerhöchster Entschliessung Sr. k. u. k. Majestät 
vom 8. Jänner 1880 zum öffentlichen ausserordentlichen Professor des an 

genannter Anstalt neu kreirtcn Lehrstuhles für Geologie ernannt.

— Statistik der Bibliothek und Kartenmmmliiw) der Anstalt. Dio Biblio
thek und Kartensammlung der kgl. ung. geol. Anstalt, die unter den Fach
bibliotheken des Landes vielleicht den ersten Kang einnimmt, erfuhr im 

Laufe des verflossenen Jahres 1885 abermals eine beträchtliche Bereiche

rung. Im benannten Jahre vermehrte sich die Zahl der Bände um 90 1, die 

einen Werth von 5808 Gulden 10 Kreuzer ; die Kartensammlung aber um 

(>37 Exemplare, die einen Werth von riOtil Gulden (»2 Kreuzer repräsen- 
tiren. Diese erfreuliche Bereicherung hat die Anstalt in erster Reihe der 

wiederholten Opferwilligkeit des Herrn A. v. S e m s e y  z u  verdanken, so vor 

allem sämmtliche Jahrgänge des «Dingler’schen Polytechnischen Journals». 
Die bedeutende Zahl der graphischen Producte verdankt die Anstalt der 

patriotischen Bereitwilligkeit der auf der vorjährigen Landesaustellung 

vertretenen Bergbau- und Hüttengesellschaften, sowie einzelner Privat
aussteller.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT 

SZÁSÁRA I'OIYTÁN l’.KKIJKKZKTT AJÁXKKKKDNYVKK KS (’SEREPÉLIÚNYOK

JEGYZÉKE.*

1 t r z e ic h  n iss  d e r  im  J a h n ’, 1 XXő ein g e lau fen en  G eschenke  u n d
T a tfseh exem  p la re .

I. Folyóiratok. — Zeitschriften.

Abhandlungen (Irr k. k. geologischeu Reiehanstalt. XI. Bd. I. Abth. Wien. 1885. 
Annalen de la Société rovale malacologique de Bolgique. XV; XVIII—XIX. Bru

xelles, 1880 — Ni,
Bollettiun dél R. comitato geologico d'ltalia. XV. 11 — Iá; XVI. 1 — 10. Roma. 

18X1— 8.“).
< 'hemiker- und Techniker-Zeitung — Allgemeine Oesterrcicliische — II. Jg. Nr.

10— Ui; 15— l(i: 10— ál ; \>:{: III. Jg. I—á : 7 — 8: 1.5; 18: 1U— s>0; 
22— 2 \ \  Wien, 1881—85.

(''omnniywes da see^äo dos trabalhos geologieos de Portugal. Tome I. fase. 1. 
Lisboa. 1S85.

< orren jxm ienBla t t  des naturwissenseliaftl. Vereines in Regensburg. XXXVIII-
Regensburg, ISSl.

* /
Frtesitö — Orvos-tenuészettudományi — X. Évfolyam I. Orvosi szak: 1 - 

füzet. — II. Természettudományi szak: 1 — füzet. — Né pszeríi előadások :
1—2. füzet. Kolozsvár, 1885.

/

Krk<ini/re — A magyarországi Kárpát-Egyesületnek — XI. —i.  Igló. 1881. 
Ge.ological Sitrreg of the United States Amer. (Departement of the interior):

A unnál Bejnni, -  third, 1881 S2. of the United States Oeologienl Survov.
By */. IU. Ihtcell, Director. Washington, |88;{.

Bulletin of the United States Geologieal Survev Nos 2— <>. Washington. 188!{. 
Beder  George F. Geology of the Comstoek Lode and the Washoe Distriet. 

With Atlas. Sheet I—XXI. in folio. Washington. ISKá. (Monographw of 
the Un. St. Geolog. Survev. Vol. 111.)

Lord, KI int: Comstoek Mining and Miners. Washington. |88:>. (Monogrnphs 
of the Un. St . Geolog. Survev. Vol. IV. i 

Irring, liolaud 1 hier: The Coppor-Bearing Rocks of Lake Superior. Washing
ton, 188'j (Monogr. of the N. St. Geolog. Survev. Vol. V.)

Gi i)lo<ii<-al and Xatiiral llintorg Surrc;/ nf Minnesota :
Animál Itejiorts: First, fór the year |8 7 vJ ; Sevcnth. 1878: Tenth, 1881;

: K művek ;ix. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani
intézet kóuytárába kelicleztettck.
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Eleventh, 1882; Twelfth, 1883. — B y iV. d .  Winchell, State Geologist.— 
Minneapolis, 1X70— 188 í . 

íz  ijeszti j a  geologicseszkago komiteta. 1882. 1xx3. ) ( i; S - !), Ixsí. 1 — 10;
1X85. 1—7. Pétérvár, 18X3-—85.

Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt. Jahrgang XXXV. I — i. Wien. 1x85. 
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Greifswald. 1XS3- Si. 1. Theil.

Greifswald, 1885.
Magyar Ipar. VI. (1885). 1 — 11 ; l i — 21, 2i. Budapest, Ixx5.
Memoiren du comitc géologique.' Vol. I. 1—1; II. 1—2; III. 1. Pé tervár, 

1xx3—85.
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1881. XXVII. 

Wien, I88Í-.
}I<>ut(inindustrie-Zeitini.g — Ungarische — I. Jahrg. Nr. 1, 1— 7 ; — 10 (Schluss). 

Budapest, 1885.
Procis-cerbaux des seances de la société malacologique de Bolgique. XII. -

11-7; XIII; XIV. 1—80. Bruxelles, 188:!—85.
Report — Annual — of the curator of the Museum of comparative zoologv at Har

vard college. 1881— 85. Cambridge, 1885.
Report'— Second Annual — of the Bureau of Ethnology of the Secrctarv of the 

Smithsonian Institution. 1880— X l.  By. •/. W. Poicell. Director. Washing
ton, 1883.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. XXIV.
2. Abth. XXV. Königsberg, 1881— 85.

Természet rajzi füzeteit. IX (1885). Budapest, 1885.
7 'ennészettudonuhiyi fiizctcli. (Délmagvarorsz.) VIII. 2—í  : IX. 1—2. Temesvár. 

1881— 85.
I runsactiom of the North of England institute of mining and mechanical engi- 

neers. XXXIV. Newcastle-upon-Tyne. 1885.
Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesoll ehaft in Wien. Band 

XXXIV. Jahrgang I88i. Wien, 1885. Band XXXV. 1885. II. Halbjahr. 
Wien, 18x0.

Verhandlungen des Naturforsclienden Vereines in Brünn. XXII. Brünn, 1XX|. 
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1XX4. Nr. I — ix. 

Wien, 1881. Jahrgang 1885. Nr. 1 — 18. Wien, 1885.

II. Egyes művek. — Einzelwerke.

Account of the st rata of Nortlmmberlund and Durham as proved bv borings and 
sinkings. F—K. Newcastle-upon-Tyne, 18x5.

Reel,er <r. F., Geology of the Comstoek Lode etc. Vide : Geologieal Survev of the 
U. S. Amer.

Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in 
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