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Iita : Dr. Koch Antal egyetemi tanár.*

— A III. tálilával. —

1. Egy újliül fölfodezclt doloinitröfj.

Idei els földtani kirándulásomat, a m. kir. Földt. Intéz, részletes

geológiai térképével a kezemben, a Eókushegyen át a Fereuczliegy K—Ny
irányú gerincének nyugati végére tettem. Ezen határrésznek a neve

Törökvész-dül. s ennek közepe táján emelkedik egy kis sziklás hegy-

orom, melynek nincsen ugyan még neve, de találóan elnevezhet ((Török-

vész ormá»-nak. Ezen oromról az alatta elterül Pasarétre és Lipót-

mezre igen szép és szabad kilátás nyihk. Az emiitett geológiai térképen

ez az orom fels eocén nummulit-mészknek van jelölve; de meglepe-

tésemre itten hegységünknek alapkzete, tipusos vörhenyes hasadékos

szemcsés dolomit nyúlik ki kisebb-nagyobb sziklák formájában, úgy az

oromnak tetején, mint annak oldalain is. Lépésekben kimérve a dolomit-

kibúvás kiterjedését, azt találtam, hogy az egy kb. DDNy—EÉK irány-

ban elnyúló, hosszas ellipszis alakban terjed, amelynek nagyobb át-

mérje 100, kisebb átmérje 50 lépést teszen.

Nem tudtam elhinni, hogy ez az elég tekintélyes dolomitrög, mely

a Ferenczhegy gerincét alkotó fels eocén uummulit-mészk és bryozoás-

márga takaró alatt bizonyára folytatódik K-nek, boldogult dr. Hofmann

Károlynak, 1868-ban a budai hegység részletes fölvevjének, mindenre

kiterjed figyelmét kikerülte volna ; inkább arra gondoltam, hogy az

eredeti fölvételi térkép redukciójánál a térképrajzolónak kerülte el figyel-

mét ez a kis dolomitfolt a térképen. És csakugyan, a m. kir. Földt.

Intézet térképtárában megtekintvén bold. dr. Hofmann K. eredeti föl-

vételi tcrképlapjá,t, meggyzdtem, hogy a kérdéses dolomitrögnek meg-

felel, kb. 5 mm hosszú és 4"5 mm széles folt a maga helyén pontosan

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1011. évi április iKÍnap 5-éu tartott

szaküléséu.
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föl van tüntetve. Eájöttem aztán, hogy föl van tüntetve ez a dolomitrög

ZsiGMONDY ViLMOsnak (lA városligeti artézi kút Budapesten 1878» cím
munkájához mellékelt, 1 : 66,240 méret geológiai térképen is, mely a

dr. HoFMANN K.-féle eredeti fölvételnek pontos másolata. Ugyanezt a

térképet egy évvel késbb dr. Szabó József tanár is mellékelte volt

« Budapest geológiai tekintetben (A m. Orvos. Term. vizsg. 1879-iki

vándorgylése munkálataiból ») cim dolgozatához.

Ezen tényeket fölelevenítve, csak annak a reménységnek adok még

kifejezést, hogy Budapest környéke részletes geológiai térképének leend

új kiadásában a szóban forgó kis dolomitrög nem fog kimaradni ; és

azt a szerény óhajt is nyilvánítom, hogy az iijból kiadandó részletes

geológiai térkép valamivel nagyobb méi-et legyen majd, mint a mostani,

ügy, hogy a kisebb tért elfoglaló geológiai képzdmények is elég fel-

tnen és híven jelezhetk legyenek azon.

2. A Mcgalodus Auii)ezzaniis n. í. Höi*n. R. elfordulása
Budapest vidékén.

(Lásd a III. tábla la— le ábráit.)

Bursák J. pedagógiumi haUgató két év eltt egy szép, közepes

nagyságú Megalodus-köbélt hozott volt Ferenc öcsémnek, pedagógiumi

tanárnak, amelyet ö a Gellérthegy északi tövében, egy házéi3Ítéshez oda-

szállított dachsteinmészk-halomban talált volt, a nélkül, hogy megtudta

volna, hogy Buda vidékének melyik dachsteinmészkö-bányájából hozták

azt oda. Öcsém intézetemnek ajándékozta volt ezt az érdekes Megalochts-

példányt, amelyet meghatározván, igyekeztem két nyáron át a Buda vidéki

összes dachsteinmészk-bányák fölkeresése és megvizsgálása után rájönni,

hogy voltaképen melyikbl kerülhetett ki ez az érdekes példány. Sajnos,

hogy ez még minchg nem sikerült, mert sehol sem fedezhettem föl ezen

fajnak a nyomát sem, ámbár a köbéi rózsaszín meszéhez hasonló szín

dachsteinmész-padokat, az iiralkodó tejfehérek és sárgásfehérek között,

majdnem minden nagyobb bányában találtam volt. Ennek dacára nagyon

valószínnek kell tartani, hogy ez az érdekes Megalodus-kbél csakugyan

valamelyik Buda vidéki dachsteinmészk-bányából való, és a városba

szállított mészkvel együtt szerencsés véletlenbl került a Gellérthegy

aljára, és ott egy érdekld egyén kezeügyébe.

Példányunk egy közepes nagyságú Megalodus-kagylónak csaknem

teljes és ép kbele, melyen csak a búbok hegyei, és a homlokszegély

vannak letöredezve. A hatalmas zárfogszerkezet kidudorodó, vastag

nyomai, a lunula közepén kitnen láthatók, habár a részletek kissé

elmosódva vannak.

A példánj'nak kzete — mint már említem — rózsaszín, tömör
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dachsteinmészk, szálkás töréssel ; de a kbél felülete nagyobbrészt

kristályodott mészpátnak vékony kérgével van bevonva, melyen a mész-

knek rózsaszíne áttetszik, de foltonként vasrozsdától vörösessárgára is

van festve. A köbéi felületén gyengébb ütések, zúzódások nyomai ide-

odavettetésre mutatnak.

A péklányt Hörnes Kudolf tanár (iMaterialien zu einer Mono-

graphie der Gattung Megalodus»^ cím tanulmánya alapján sikerült

meghatároznom, és azt találtam, hogy az egy az Ampezzo völgyében

fekv Col de Fusconál, a dachsteinmészk fels rétegeibl kikerült új

fajjal, melyet Megalodus Ampezzanus n. f. név alatt leirt,

azonosítható.

Az ábrák magyarázata a III. táblán

:

\a ábta oldah-ól nézve,

Ib <i elülrl <i

le « hátuh-ól «

Hörnesnek eredeti példánya csak egy féltekn kbele volt, melyen

azonban a fajt jellemz fjellegek jól láthatók. A mi teljes példányunk-

nak méretei a következk

:

hossza a búboktól a héj homlokszéléig _ IG— 17 cm,

legnagyobb szélessége 10 «

legnagyobb vastagsága .... 9 «

a lunulamélyedés szélessége 7 «

Ezzel a magyar Középhegység rhaetiai emeletébl eddigelé isme-

retes Megalodus-faj oknak a száma egy érdekes új formával megszaporo-

dott. Késbb Frech Fr. tanár- is foglalkozott ezen fajjal, melynek töké-

letesebb példányait dr. Mojsisovics E. gyjtésébl a wieni k. k.*^ geol.

Reichsanstalt-ból kapta. Ezen példány Sct. Cassianból, a Fannesalpe-rl

való, és azért becsesebb az ampezzói eredetinél, mivel a héjak belseje

s így a fogszerkezet, izombenyomatok is jól láthatók, a mit a budai

példányon is sajnosán nélkülözünk.

* Deukschrifteii der k. Akad. d. Wiss. Matb. NaturwiBsenscli. Cl. Wien 1880.

XLII. B. p. 124. Taf. VII. Fig. 4.

- Neue Zweischaler uud Brachiopodeu aus der Bakou_yer Trias. Eesultate der

wisseusch. Erforschun;,' dos Balatonsees. I. B. 1. Theil. Budapest 1004. S. 123. Fig.

VM u. 13!S.

36*
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3. Halitheriiim-boi'da a törökbálinti íels-oligocén-
hoinokból.

1908-baii intézetem prepai-átora a törökbálinti ismeretes f. oligocéu

lelhelyen (árok a falu nyg. szelén) egy nagy bordának töredékeit szedte

volt ki a kövületes homokból. A töredékeket sikerült összeállítania és

ragasztania, ügy hogy csaknem teljes, ép borda fekszik most elttünk

;

csak az ízületi vége van kissé letörve. A borda alakja, kerülékes metszete^

valamint tömör szerkezete nem enged kétséget fölmerülni, hogy az csak

egy Hahtherium-nak a bordája lehet. Mivel tudomásom szerint a fels-

oligocén-rétegekbl hazánk területén belül még nem került ki Halitherium-

maradvány, ez az els elfordulás mindenesetre megérdemli a fölemlitést

és a rövid megbeszélést.

HaHtherium-bordák és töredékek hazánk számos pontjáról és külön-

böz korú rétegeibl ismeretesek már. Erdély területén gyakoriak a közép-

eocén durva mészben, és a perforata-rétegekben is ; aztán az alsó- és

közép-oligocén-rétegekbl is kikerültek töredékei. Ismeretesek továbbá a^

budai (szépvölgyi) fels-eocén orbitoidmészkbl, a nógrádmegyei alsó-

mediterránhomokkbl, végre a sóskiiti szarmatamészkbl is. Ez utóbbi

bordatöredékek azonban valószínleg már nem a szorosan vett Hali-

therium-, hanem az ifjabb Metaxytherium-genuszhoz tartozhatnak.

A Törökbáüntnál gyjtött bordának a méretei a következk

:

A bordának hossza, a letört ízületi vég híján 44 cm, az ízületi

vég töréslapja eUipszis alakú, amelynek nagyobb tengelye 4"5 cm, a.

kisebbik ellenben 3 cm hosszú.

A borda dísztalis vége ersen begörbül és itten kissé ellaposodik és.

kiszélesedik, úgy hogy a keresztmetszet elhpszisének tengelyei 5"20 és

3*10 cm méretekkel bírnak. A vége aztán elkeskenyedik.

Csak egy borda alapján a fajnak meghatározása természetesen nem
lehetséges, és így meg sem kísérlem azt, dacára annak, hogy dr. Ábel 0^

kitn összefoglaló monográfiája^ fekszik elttem. Csak annyi mondható^

hogy valószínbb az oligocénrétegekben elforduló Halitherium
Schinzi Kaup.-ia.it, mint az ifjabb rétegekben egyebütt kimutatott

Metaxytherium C/insí.-genusznak valamelyik faját gyanítani benne.

Ha esetleg egyszer fogak vagy a váznak egyéb csontjai is kikerülnek-

még a nevezett lelhely homokjából : úgy a faj pontos meghatározásához

biztosabban lehet majd hozzászólani.

* Die Sirenen der mediterránén Tertiarbildimgen Österreichs. Abhandl. der-

k. k. geol. Keichsanstalt. B. XIX. H. 2. Wien 1904.
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4, Egy új csitjaneiii a törökbálinti íels-oliyocén-
lioinoliböl.

(A III. tábla ia— 6. ábráin.)

Ugyanazon a lelhelyen és alkalomkor a szokott puhatest marad-

Tányokon kívül, amelyek már többször fölsorolvák, kikerült a homokból

€gy közepes nagyságú, feltnen vastaghéjú csigafaj is, amelyet fjeUegei

alapján a S t r o m b i d a e-családba keU sorozni. Ujabban Cossmann M.

foglalkozott behatóan a Strombidse-család kövlt alakjainak jeUemzésé-

Tel, nemekre, alnemekre és szekciókra való beosztásával.* Ezen tanul-

mány szem eltt tartásával megállai^íthattam, hogy a törökbálÍBti csiga-

ház az eddig fölállított Strombid nemek egyikével sem egyezik tökéle-

tesen. Mindenesetre legközelebb esik a fels-krétarétegekben eltérj edett

Pugnellus (Conrad 1860) genuszhoz; de ettl is több jellegben eltér.

Ezen felsö-krétakorú genusznak ismertet jelei Fischer P.^ szerint a

következk: "Héja fiatal korában orsódad, fejlett korában tojásdad. Ajka

duzzadt karélyt képez, mely elül és hátul ki van vágva. A csatorna

nyúlt és behajló. Tengelyi ajakszéle is vastag, duzzanatos és végig terjed

a csiga líödrén (spira) föl a csúcsáig.

»

Ezek a jellemvonások a törökbálinti csigára is ráillenek ; de vannak

ezenkívül még olyan bélyegek is, melyek a Strombidae-család más

genuszaira is utalnak. így mindenekeltt a szárnnyá kiterjed küls

ajak, egy az utolsó csavarulat csomósorából kiinduló ujjalakú nyúlvány-

nak a világos nyomával, ami a S/ror?í ftító-genusz Dilatilabrum sub-

genuszára, st a DientomocJdlus (Digitilabrum) genuszra is emlékeztet.

A spira kanyarulatainak elég sr harántbordái tekintetében csigánk a

i?iíne/Z((-genuszhoz hasonlít. Az utolsó kanyarulat nagj'bütykös csomó-

sora sok Strombusnak az ismertet jele. Ezen csomók voltaképen egy

hütykösen kinyiiló nagyobb, és egy vele összeolvadó kisebb csomóból

vannak összetéve, és a spira felé lassanként átmennek a haránt-

bordázatba.

Emlékeztet továbbá ami csigánk az Aporrhais (Chenojjus)

s p e c i o s a Sch loth. sp. var. M a r g e r i n i nagy alakjára is, melyet

Beyrich az északnémet oligocénbl leírt és ábrázolt.^ Mivel a török-

bálinti fels-oligocénhomokban is ki van mutatva a C h e n o p u s s ji e-

ciúsus Schloth. sp. elfordulása, esetleg a kérdéses új nagy csigaforma

abból leszármazhatott. De a részletes összehasonütásnál mégis annyi

* Essais de Paléontologie comjiarée. 6 Livr. Paris 1904. p. 1—48. Pl. I—A'II.

2 Manuel de Conchyologie. Paris 1887. p. 670.

3 Die Conchylieu des norddeutsclieu Tei'tiargebirges. Il-tes Stück. Zeitschr.

der deutscheu geolog. Gesellschaft. B. VI. 1854. p. 497. Taf. XI. Fig. 1, 2, 3 u. 6.
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eltérést találuak a Beyrich leírta változat és a törökbálinti forma között,

hogy megnyugvással nem lehet a kettt azonosítani, annál kevésbbé,

mert a típusos Chenopus specíosus és a kérdéses nagy csigaforma

között Törökbálintról semmi átmenet nem ismeretes.

A nevezett változat németországi jDéldányain az utolsó csavarulaton

egy 2-ik, st 3-ik csomósor, illetve gerincéi is fut le az ajakszárnyig^

aminek a törökbálinti csigán nyoma sem látszik ; valamint a Chenopus
specíosus felületét borító sr és éles hosszrovatokból sem látható

itt semmi; s végre maga a termet, s az ajakszárnyak vastagsága é&

duzzadt volta is nagyobb a törökbálinti csigán.

Cossmann M. fentebb idézett müvében (a 73. lapon) ezt a fajt az

Aporrhaidae (H. d' A. Adams) családnak a C h e n o p u s-genuszá-

hoz legközelebb áUó Arrhoges (Gabb. 1868) genuszába sorolja már.

Világos tehát mindezekbl, hogy törökbálinti csigánk két családnak, a

Strombidae- és az Ap orr haidae-nek a jeUegeit egyesíti magá-

ban ; de túlnyomók mégis a S t r o m b i d a e-családnak ismertet jelei.

A Pugnellus-genuszhoz számítja Cossmann Zittel K.-nak a gosau-

rétegekbl leírt Strombus crassilabrum faját is (1. a Grundzüge

der Paláontologie 1895, 345. lapján a 889-ik ábrát), mely vastag és

kiterjedt küls és bels ajkai, hátsó széles kivágása és mells görbült

csatornája révén a törökbáhnti csigára is emlékeztet ; de a héj felületi

csomós díszítése tekintetében lényegesen eltér.

Az él Strombidae közül, melyeket dr, Soós Lajos múz. segédr

úr szívességébl a Nemzeti Múzeum állattárában átnézhettem, egyetlen

fajt találtam, amely némi tekintetben hasonlít a kövült alakunkhoz. Ez

az Új-Guinea Finisterre vidékérl való kicsi Strombus minimusL.,
melynek szintén megvannak az elég vastag és kiterjedt duzzanatos ajkai,

melyek közt a bels a spirának csaknem a hegyéig felfut, és a lassanként

harántbordákká átmen csomósora a csavarulatokou ; de a küls ajak

még sem annyira szárnyas és éppen nem ujj ázott, úgy hogy ezeknél

fugva a Strombus-genusztól nem választható el.

Látható ezekbl, hogy törökbálinti fosszilis csigánk jellegei leginkább

a Pugnellus- és a Strombus-genuszokéi között ingadoznak ; azonban úgy,

hogy megnyugvással sem az egyik, sem a másik genuszba nem helyez-

hetjük azt. Még kevésbbé foglalhatjuk bele a többi közeU rokon genuszok

valamelyikébe. A fels-kréta Pugn el 1 u s-genusztól jóval ifjabb geológiai

kora is elválasztja, és inkább az él Strombushoz közelíti.

Mindezekbl kifolyólag legcélszerbbnek látszik, ha Strombo-

pugnelhis összetett néven új genuszt állítok föl számára, és ennek jel-

legeit a következkben állapítom meg : dFejlett korban vastag héja

tojásdad. Ersen kiterjed, a széleken duzzadt küls és bels vastag

ajkai, hátul széles, holdalakú kivágással, elöl keskeny és rövid, befelé
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görbült csatornával bírnak. Bels ajakszegélye a csiga i)ödi-ének a csúcsáig

fölhúzóclik. Az utolsó csavarulat csomósora a szárnyban ujjalakú nyújt-

ványba megy által és ennek a széléig elnyúlik. A spira felülete elég

sr harántbordákkal díszített.))

Ezen új genusznak egyedüli faját az ujjalakú nyújtványra tekin-

tettel nevezve el, csigánknak neve lesz eszerint : Strombopugnel-
1 u s d i g i 1 1 a b r u m m i h i.

A m. táblán 2a ábra elülrl nézve,

« <i (I 20 « hátuli'ó] «

A HUNYADVÁRMEGYEI GODINESD KÖRNYÉKÉNEK

MANGÁNTELEPEI.

Irta : Papp Károly dr.

— A 43—47. ábrával. —

A Maros partján fekv Zám községtl keletre Tomasesd, Godiuesd és

Petresd határában számos kisebb mangán- és vasérc-telep található, amely

telepekre itt-ott már régóta bányászkodnak. így Zám vidékén már a szabadság-

harc idejében több kisebb vasbánya volt, amelyekbl kitn minség mangán-
dús vasércet bányásztak. Késbb azonban feledésbe mentek ezek a bányák és

csak a legiíjabb idben tárták fel ismét a vidék érceit. Azonban a zavaros

bányajogi viszonyok miatt rendszeres bányászkodás nem fejldhetett ki ezen

a területen, míg végre az 1910. év nyarán sikerült Perl Lipót és Kbonemer
Albert bányavállalkozóknak a terület nagy részét megszerezniök.

A szóbauforgó bányaterület a zámi vasúti állomástól egy mértföldnyire

kelet felé es Godinesd határában van, de átnyúlik jó darabon a szomszédos

Petresd határába is. A bányaterület nem kevesebb, mint 61 darab zártkutat-

mányt és négy egyszer bányamértékkel adományozott bányatelket foglal

magában, tehát hatalmas kiterjedés bányakomplexust alkot. A Godinesd
határában lev SoMODiféle 13 zártkutatmányt és a KEMENYiK-féle 9 zártkutat-

mányt a marosillyei járás fó'szolgablrája 1910 augusztus 12-én kelt 3971. számú
véghatározatával törölte, illetleg a zártkutatmányi jegyek eltakaríttatását el-

rendelte, úgy, hogy jelenleg a Peel és KRONEMER-féle maugánbányaváhalat fej-

ldését semmiféle idegen zártkutatmány nem gátolja.

I. Geolóíjiai viszonyok.

A szóbanforgó vidék földtani alkotását részletesen tárgyaltam a magyar
királyi Földtani Intézet 1902. Évijelentésében »Zám vidékének földtani viszo-
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nyaii), illetleg sDie geologischen Yerháltnisse der Umgebung von Zám» ciin

munkámban. A rendkívül változatos és sokféle kzet között legjobban eltérj edvók

a melafir és augitporfirit és ezek tufái. Az srégi erujítív kzetek erdtlen, le-

gömbölyödött hátú hegyeket alkotnak, amelyeknek szakadékos árkaiban mind-

untalan eltnik a barna vasérc és fkép a mangánérc. Mellzve a számosabb

fiatalabb eredet eruptív kzetet, csak azt említem föl, hogy a melafir-

hegyekre a szirtes mészk települ és úgy a melafirból, mint a festi mészk-
bl álló hegyeket egyaránt áttörték a pikrit, porfirit és granodiorit kzetek.

Ezek a fiatalabb eredet vulkanikus közetek, továbbá az andezit- és bazalt-

kitörések okozták a vidék gyakori ércesedését.

Zám— Godinesd vidékének ércgazdagságáról már több szakvélemény is

megemlékezik. így 1910. tavaszán én magam is írtam egy szakvéleményt a

m. kir. Földtani Intézet részérl (1910 május 12-én 280. sz. alatt keltezve) a

Godinesd, Petresd és Tomasesd határában lev vas- és mangántelepekrl.

Késbb 1910 június hó 22-én keltezve Bauer Gydla bányamérnök adott ki-

merít szakvéleményt a godiuesdi mangántelepekröl. Nemsokára ezután 1910

augusztus hó 17-én Balogh Ignác fvárosi magánmérnök írt .szintén alapos

jelentést a godinesdi mangán- és vasércelöfordulásról.

Mindezen szakvélemények felölelik a vidék összes réz-, vas- és mangán-
telepeinek ismertetését és szinte kimeríten tárgyalják a környék bánya-

geológiáját is. Ügy, hogy ez alkalommal nem tartom szükségesnek sem a

vidék geológiáját, sem a környék gyakori ércesedését jellemezni.

Csupán annyit említek fel, hogy tíz év óta alkalmam volt Zám—Petris

—

Almáséi és Almás- Szelisztye összes érebányavidékeit személyesen tanulmányoz-

nom és a többek között szinte szemem eltt s az én tanácsomra tárták fel

Almáséi gazdag rézérctelérét, amelyet 100 méter mélységben nem meg-

gyöngülve, st vastagságban ersödve ütött meg a lemélyített akna. Ez a tény

teliát megcáfolja azt az itt-ott felhangzó állítást, mintha a telérek ezen a

vidéken a mélység felé általánosan kiékelödnének. Nem mindenhol ékeldnek
azok ki, hanem gyakran tartanak úgy a csapás, mint a dülós irányában, csak

alaposan és szakértelemmel kell a feltárásokat végezni. Ezek elrebocsátásával

tekintsünk szét Godinesd határának mangántelepein.

lí. A feltárások leírása.

A) M e r u 1 u j h e g y i m a n g á n t e 1 e p.

A legkeletibb mangántelep a zámi vasúti állomástól kelet felé 14 km-nyi

távolságban van, a Merüluj -hegy magaslatán, 520 m teugerfeletti magasság-

ban. A Meruluj-völgy fels szakaszán, Nikora Juon földjén két ponton is sike-

rült magas százalékú mangánércet feltárni. Mindakét ponton sikerült konsta-

tálni a télért, amelynek vastagsága 1 m és 1'5 m között váltakozik. A melafir-

tufát átszel telérhasadék valószínleg folytatódik a mélység felé is, erre utal

az a körülmény, hogy legújabban a völgy oldalán is sikerült a mangánérceket

megtalálni.
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A Meruluj érce elsrend barnakö (pirolúzit), amelyben clr. Emszt

Kálmán, a m. kir. Földtani Intézet vegyésze 1910 november 16-án kelt elem-

zésével a következ alkatrészeket konstatálta :

SiO^, kovasav .... _ ... _.
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4i. ábra. A zauogai mangánfászek alsó feltárása.

3 kiu-iiyire és a zárni vasúti állomástól a toinasesdi hágón át vezet legrövi-

debb hegyi úton jve. 12 km-nyire fekszik.

A zanogai feltárás a Godinesdtöl északra lev Yálea Meruluj fövölgyböl

nyíló Zanoga-árok partján vau. Két tárnát láttam itt, az alsó és fels bányát,

amelyek egymástól 00 m-nyi távolságban vaunak. 30 m függleges szint-

kiilöubséggel.
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a) Az alsó tárna 4.10 m t. f. magasságban, tehát a völgytalp

fölött mintegy 10 m magasan fekszik. A tárna 8 m hosszú és S"" 5° irányban,

tehát északkelet felé halad. A tárna elején lencseszer fészekben volt a mangán-

érc, amelyet azonban már kifejtettek, beljebb az érc eltnt és a vájat végén is

csak csokoládészín palás képzdményt láttam. A tárnától nyugat felé lapos

telérszer képzdményt láttam, amelyet a tárna szájától DNny felé 20 m-nyire

egy gödörben is próbáltak fejteni, de anyaga tisztátalan mangánnak bizonyult.

A melafirban haladó lapos telér a tárna száján belül mindjárt keresztezte a

meredek, 70° dfílés télért és ezen a telérkeresztezödésen volt az a kis fészek,

amelybl mintegy 50 mm mangánt kifejtettek.

b) A fels tárna az elbbitl 30 m-rel magasabban, ugyancsak EK
felé van hajtva, hossza 10 m. A beomlott tárnát kitisztíttattam, azonban benne

«rcet nem leltem. A mangánérc a tárna szája eltt lév kis aknában volt, ahol

35° lapos és 85° meredek dlés leiérek találkoztak. Az aknából kifejtett érc

lielye ma be van tömve hulladékközettel. azonban úgy vélem, hogy a telér-

keresztezödésen folytatódik az érc. A tárnában graudiorit-féle közetet láttam,

iehát a tárna hajtása tovább teljesen feleslegesnek látszik, minthogy észak felé

ércre remény nincs. A mangánérc zöme a tárna szája eltt lev gorctér alatt

van. Magán a gorcon mintegy 10 métermázsa érckészletet láttam. A zanogai

elszórt fészkek éremennyiségét mintegy 15,000 métermázsára becsülöm.

A mangánércben dr. Emszt Kálmán, a m. kir. Földtani Intézet vegyésze

39-62% mangánoxidot talált, ami 30'69% fómmangánnak felel meg, tehát

másodosztályú érc. Egy másik elemzés 64'26% MnO^-t mutatott ki. ami

41 '57% mangánnak felel meg, tehát elsöosztályú ércnek minsíthet.

A mangánfészkek elhelyezkedésének irányát magának a hegylejtönek kelet-

nyugati iránya adja, ahol a fészkek a déli dlés hegyoldalon sorakoznak.

Ezért ajánlatos volna kelet felé a Zanoga-árok alá hajtani egy altárnát

5'' irányban és pedig a Zanoga-hegy felé, kb. a Kiúzsán Mihály-féle csrök

alá. Az altárna az árok elején kezddhetne, a mai alsó tárnától kissé nyu-

gatra, ahol még elegend gorctér állana rendelkezésre és mintegy 300 m-ig

volna hajtandó a hegy alá, amelyet ily módon tetemes mélységig feltárna.

E) A La D s i u m a n g á n b á n y a.

A La Dsiu mangáubánya az elbbitl DNny felé 900 m távolságra van,

a Válea Koltoluluj vagy Szkertanyeszkuluj nev ároknak keleti oldalában, az

S18 m magas Dsiu-hegy lejtjén. A bányának tengerfölötti magassága 450 m.

A feltárás tulaj donkép egy nagy gödör, amelynek úgy a keleti, mint a nyu-

gati falában igen szép mangántelér látszik. A telér 2 m vastag, melybl 1 m
vastagságnál kissé több esik tiszta mangánra, a többi részlet azután melafir-

kzettel és kvarccal vegyes. A telér iránya délnyugat-északkeleti, pontosabban

4" 5° és 70 fokkal ÉNy felé dl. Ugyanez a telér DNy felé az árokban is ki-

bukkanik. mintegy 30 méterrel mélyebb szintben.

A helyes feltárás tehát az lenne, hogy a Válea Szkertanyeszkuluj fell,

az említett árokból kellene tárnát hajtani 4'" 5° irányban, tehát DNy-ról ÉK
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felé, mintegy 150 m hosszaságban s közben 30 m feltöréssel a télért feltárni.

Ez az altárna azután megmutatja, hogy a telér a 30 méteres szintben érde-

mes-e a müvelésre. A tárnával elrehaladva azután több feltörést is lehetne

készíteni. A feltárások tervezetét a 45. ábrán vázoltam. A La Dsiu bánva-

45. ábra. A Dsiu- bánya helyszínrajza és fekvése.

nak felszíni kibukkanásából vett ércben dr. Emszt Kálmán, a m. kir. Földtani

Intézet vegyésze 29-32% mangánoxidot talált, ami 21-51% fémmangámiak
felel meg. Dr. Szilágyi Gyula pedig a bánya helsejébl vett ércben 62-16%
MiOj-t talált, ami 48% mangántartalomnak felel meg.

A jelenleg látható telérrészlet mintegy 60 m hosszvi és mintegy 8 m
függélyes magasságit. Vastagságát kereken 1 m-nek számítva, mintegy 480 köb-
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méter érc becsülhet. Ha a mangánérc egy köbméterét 25 q-val számítjuk,

úgy 12,000 métermázsa ércmennyiség adódik ki.

Ha azonban az ajánlott feltárást végrehajtják, úgy elreláthatólag ez a

mennyiség megaokszorosodik.

F) A Eeméuy bányatelek mangánércei.

Ez a más néven úgynevezett Bajlorpataki mangánfeltárás Godinesd

templomától ENy felé 1 km távolságban van a Bajuluj 465 m magas tet

alatt, a kelet felé leviv Pareu Bajlor árokban. A telérszakadékra hajtott táma

kb. 400 m t. f. magasságban van.

A telér csapása 17'' 10°, tehát csaknem K-röl Ny-ra csap és 85 fokkal

•észak felé dl. Maga a telér 15 m függélyes magasságban látszik, vastagsága

80 cm-tl 1 méter 20 cm-ig váltakozik. A felsbb részletben a telér anyaga

«sokoládészínü, mangánnal átitatott melafirtufa, mélyebben azonban tisztább

mangán jelentkezik. A télért kelet felé egy gödör tárja fel. Nyugat felé pedig

100 m távolságra, mintegy 35 m-rel magasabban a hegylejtön gödör van vájva,

melybl jóminöség mangánércet fejtettek. Erre kell tehát a feltárásnak irá-

nyulni. A helyes feltárás irányának a mai tárnából 16'' 10° felé kell haladnia.

Ezt a bányatelket 1904 április 25-én 12,671. sz. alatt adományozták

180,465 m^ tehát négy egyszer bányamérték területtel özv. Tuba GÉzÁné

szül. S^TEG Amália budapesti lakosnak mangánvaskércre sEemény» védnéven.

Az 1910 augusztus 10-én kelt gyulafehérvári törvényszéki 6528. számú

végzés alapján azután Perl Lipót és Kronemeb Albert budapesti lakosok ne-

vére kebeleztette be. A bajlorpataki Remény bányatelekbl kitermelt anyagból

a Rimamm-ány— Salgótarján Vasm-Részvénytársaság 1907 február 6-án kelt

11,661. számú átirata szerint 250 métermázsa mangánércet 690"80 koronáért

váltott be. A részletezés szerint a Zámról szállított mangánérc Likéren 35.079.

sz. kocsiban 100 q 30-72% Mn U. oszt. érc (alap 30—32% +9—12 fillér)

á 1-70 = értéke 170-00 K.

a 172,706. sz. kocsiban 150 q 39-72% Mn els osz-

tályú érc (alap 43—47% ± 10 f) levonás 42 alól

á 370 K 555-—

levonva 2-28x10x1-50 = 34-20 520-80

Összesen 690-80 K

Ugyancsak a Remény védnev bányatelekbl származó magánércet

•dl-. Szilágyi Gyula 1910 május hó 31-én kelt 18,379. számú értesítése szerint

a következ eredménnyel elemzetté meg

:

Savakban oldhatatlan anyag „ _ _ _ 20-40%

MnO, mangánoxid „ _ „ ... 72-20 «

Fe^O^, vasoxid ... ______ 7-20 «

összesen 99-80%
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40. ábra. A Dsiu ruangánbánya Godinesden.

Ez körülbelül 54% fémmaugánnak felel meg.

A Remény bányatelek remélhet ércmennyiségét 1.50 m liosszaságbau

5 m fejtési magassággal csak 1 m vastag télért véve alapul, 750 köbméterre
becsülhetjük, amelynek súlyát 40 q-val számítva, 30.000 métermázsa mangán-
éreet remélhetünk a bajlori Remény liáuyatelek tcléréböl.
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Ít^ r z a n a i t e 1 e p.

A Bojuluj fövölgy fels szakaszán, az Orzána dlben egy szép kibúvás

látszik. A föltárás 5 m hosszaságban 1 m vastag és jóminség els osztályú

mangánércet mutat.

A kvarcos telér tovább is folytatódik és itt 70—80 cm vastag mangán-
kitöltést mutat. A föltárás magassága a tenger felett 450 m és távolsága a

zárni vasúti állomástól 1 1 km.

Az orzánai mangántelep IVt km-nyi távolságban van nyugat felé a

Dsiu-bányától és 1 100 méternyire észak felé a boji Remény-bányatelektl

;

tehát mindenképen reményteljes helyen fekszik,

//^Egyébtelepek.

Balogh Ignác magánmérnök és Badek Gyula bányamérnök urak 1910. év

nyarán végzett feltárásaikkal a vidéken mintegy hat helyen konstatáltak man-

gánvasércet. Ha a hat iij kibúváson a felérek hosszát czak 50 m-nek vesszük,

mélységüket 10 m-rel és vastagságukat 1 m-rel számítjuk, úgy 50x10x1x0=
3000 m^ ércre lehet még idvel remény. Ezen elszórt telérrészletek mangán-

érceinek súlyát csak 25 q-val számítva, így is 75,000 mázsa mangánvasérc

adódik -ki.

T o m a s e s d község határában az elbbiekhez teljesen hasonló jelleg

mangánércelöfordulás van, amelyet Peteovits Sándor zámi keresked kezdett

feltárni. A tomasesdi völgykanyarulatból északra kiágazó Valea Taruluj száján

a hegyoldal keleti lejtjén van ez a mangánelfordulás, a 359 m t. f. magas-

ságú hegyfok alatt. A fels gödör tengerfölötti magassága 330 m. A völgy

fölött mintegy 50 m magasságban fekv fels gödör mangántelepet mutat,

amely azonban tulaj donkép egy 5'' irányban csapó telérrészletnek a kiszélese-

dése. Az 1 m vastagságú telér ugyanis a hegylejtn kalapszeriíen terül el s

ezt az elszélesed mangánkalapot kezdték fejteni. Hogy azonban a telér bár

kivékonyodva, de mégis folytatódik a mélység felé is, annak bizonysága a

völgy felé es gödör is, amely mintegy 40 m-rel mélyebben szintén mangán-

ércet mutat. St lent a patakban is megvan a nyoma, mert itt sötétszínü,

mangánban dús afanitos palák vannak. Hogy ez a tájék gazdag iehet mangán-

ban, azt onnét is sejthetjük, mert a Taruluj -patak torkolatában a kavicsban

sok mangángörgeteget találtam. A mangánérc dr. Emszt Kálmán elemzése sze-

rint (1910 május 12-én 11 P. sz. alatt iktatva) 40-21% fémmangánt tartalmaz.

A PETKOViTS-féle mangánfeltárásnak jelenleg látható ércmennyiségét 40 m
magasságban 4 m hosszban és 1 m vastagságban 160 m^-re becsülhetjük. Ha
egy köbméter érc súlyát 25 q-nak vesszük, úgy 4000 mm elsrend man-
gánércetbecsülhetünkitt.

Helyes feltárással, úgy vélem, hogy még tetemesebb mennyiséget lehet

itt konstatálni. A feltárásnak a Valea Taruluj párkányáról kell kiindulni,

körülbelül arról a helyrl, ahol az alsó gödör látszik. Innét 5'' irányban, tehát
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kelet felé mintegy GO m hosszú tárna liajtaufló ki a hegytet ahi, a fels

gödör alatt elhaladva. A tárnából feltörésekkel hatoljanak a telér alá, hogy

ennek a mélységben való mibenlétérl meggyzdhessenek.

47. ábra. A Petrovits féle báu5a Tomasesden.

III. A manfjáuércek minsége.

Az ,1, B, C, Jl, E, F, G, II pontok alatt felsorolt mangántelepek anyaga

legnagyobbrészt elsrend barnakö, mineralógiai néven : piroluzit. Valamennyi
telep barnaköve sötét acélszürke szín. Ott, ahol az érc a fölszinen kibukkanik,

földes kinézés és vádszer kéreg vonja be. De a kérget eltávolítva, tiszta

Földlaiii liúzíunu. XLl. köt. 1911. 37
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barnakö vau elttünk. A godinesd-tomasesdi mangáuérc idegeu anyagokból

keveset tartalmaz. Szilikát, barit, réz és szulfid tartalma elenyészen csekély,

ixgy, hogy vas- és acélgyártáshoz igen alkalmas anyag.

Másrészt a klór- és klórmészgyártás szompoutjából is igen elnyös, mint-

hogy a szabványos 60% -os il//íOj-tartalmat miudeu körülmények között kiadja

s emellett karbonátokból és timföldbl csak igen keveset tartalmaz. Igaz, hogy

helyenkint vastartalma is elég magas, már pedig a vasoxid és vasosidultar-

talom a vegyi gyártás céljaihoz épen nem elnyös, de szerencsére az ércek

viszwnya olyan, hogy a vastartalmú mangánércet már az els pillanatra köny-

nyen meg lehet ismerni s így a helyszínén el lehet különíteni a tiszta man-

gánérctl. A kiválogatott vastartalmú mangánércet pedig annál nagyobb sikerrel

lehet a tükörvas és ferromaugángyártásra felhasználni.

Miként említettem, a godinesd-tomasesdi és Petresd határában elforduló

érc fkép barnak, amelynek mangántartalma 40—60% között váltakozik és

ez a piroluzit fkép szuperoxid alakban tartalmazza a mangánt.

Az egyik gyengébb minség ércminta a Zauoga-bányából Emszi Kál-

mán dr. elemzése szerint 39'62% mangáuoxidot tartalmaz, ami 30"69% fém-

mangánnak felel meg, tehát IL osztályú érc. Egy másik zanogai minta meg-

elcmezve 64'2ü% MtiO^-t tartalmazott, ami megfelel 4r57% mangánnak, tehát

ez már I. osztályú ércnek minsíthet.

Szilágyi Gyula dr. a La-Dsiu-bányából származó ércben 62" 16% MnO^-t

talált, ami szintén 40% -on felüli mangántartalomnak felel meg, tehát szintén

I. osztályú érc.

A bajlori Eeméuy-bányatelek érceiben dr. Szilágyi Gyola 20-40% sa-

vakban oldhatatlan anyagot, 7'20"o vasoxidot és 71'20';o mangán szuperoxidot

mutatott ki ; tehát 54% fémmangántartalom adódott ki a mintadarabból.

De nagyban szállítva is, a K i m a m u r á u y - S a 1 g ó t ar j á n i Y a s m ü -

E é s z V é n y - T á r s a s á g bizonylata szerint, 250 mm anyagból

100 mm 30-72% jl/n-tartalmú II. osztályú és

150 « 39-72% « « I.

mangánérc adódott ki.

Az összes mangánércek koronája azonban az A) pont alatt ismertetett

Mer uluj -feltárás barnaköve, mely dr. Emszt Káljián elemzése szerint 7-36%

kovasavat, 6-07% vasoxidot, 4-39% aluminiumoxidot, 0-85% kalciumoxidot,

0-17% ként, 5-81% nedvességet és 74-82% mangánszuperoxidot tartalmazott,

amely utóbbi fémmangánra átszámítva, 57-96"b j1/(í-nak felel meg.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a mineralógiai barnak (piroluzit) elméleti

tisztaságában 63.2% mangánt tartalmaz, úgy beláthatjuk a csaknem 58%-os
meruluji érc kiváló tisztaságát és jóságát.

A felsorolt mangánércek anyaga legfkép barnak, vagyis a lágy man-
gánérc. Ez minden mangánérc között a legjobb. Nem mindenütt tisztán van,

hanem barna vasércek társaságában, ami azonban a könnyíí szeparálás miatt

nem hátrányos. A barnak mellett egyéb mangánércek, nevezetesen mauganit,
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polianit ós földes mangi'mérc, az ú. n. vád is található egyik-másik telepben.

Legnagyobbrészt azonban barnak a fanyag.

A barnak tudvalevleg igen fontos ipari anyag,* és pedig nemcsak a

maugánvegyületck elállítására, hanem oxigén készítésére ; klór- és klórsavas

sók készítésére is használatos. Használják továbbá az üveg- és emailfestészet-

ben, a kelmefestószetben, a gyufa- és tüzijátékanyagok masszájához is. Mind-

ezek között legfontosabb alkalmazása a klór gyártásában van, mert sósavval

hevítve klórgázt fejleszt. Leghátrányosabbak a klórmész elállítására a szén-

savas sók, amelyekbl azonban a godinesdi mangánércek csak nyomokat tar-

talmaznak. A mangáutartalmú ércek legnagyobb szerepe azonban a vasmangán-

ötvözetek elállításában van, mert tudvalevleg jelenleg a mangántartalmú

ércek ^/lo részét tükörvas és ferromangán elállítására használják. Az olyan

vasérc, amelyben a mangán a vastartalom ^,'7 részét teszi ki. már egymagában

is felhasználható ferromangán elállítására. Ilyen érc pedig Godinesden meg-

lehets sok van.

IV. Összeíofjlalás.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a Peel és KEONEMEE-féle bányaválla-

latnak a hunyadvármegyei Godinesd határában figyelemreméltó mangántelepei

vannak. A vastartalmú ércek vonulata átnyúlik a szomszédos Petresd község

határába is. A mangán és vasérceken kívül egyéb ércek, nevezetesen pirit és

chalkopirit érctelérek is vannak a Cl zártkutatmánnyal lefoglalt területen,

azonban ebben a leírásomban csupán a mangánércekkel foglalkoztam.

A mangántelepek kibúvása eddigelé 12 ponton ismeretes, amiket az

elbbeniekben részletesen ismertettem. Láttuk, hogy a zárni vasúti állomáshoz

legközelebb van a bajlor-völgyi Remény-bánya s legtávolabb a meriiluji man-

gántelep ; az elbbi kilenc, az utóbbi 14 km-nyire van a zámi vasúti állo-

mástól.

Meg kell említenem, hogy ezeken kívül jóval közelebb Zámhoz, Toma-

sesden is igen szép mangántelep van feltárva a Valea Tarulujban. Ennek a

feltárásnak mangánércét dr. Emszt Kálmán m. k. vegyész vegyelemezve, benne

40-21% fémmangánt mutatott ki. Ebbl kitnik, hogy a Perl és Keonemeb-

féle bányaterülettl nyugat felé is leliet terjeszkedni.

Az ércmennyiség becslését illetleg, összegezve az elmondottakat, a kö-

vetkez kép áll elibünk

:

* ZsivNY Viktor: Mangánéretekpek és mangánércek technikai felhasználása.

Bányászati és Kohászati Lajjok 43. évf., 50. kötet, Budapest, 1910 január—június

;

a 4(i6—49!». oldalakon.

37*



564 d; zimányi károly

Becsült
mangánéiciiieunyiség

A—CJ Meruluj s Koltuhíj között 2.000.0U0 mm
D) Zauogai feltárásban , . „ __ _ ,_. 15,000 «

E) La Dsiu-bányában „. _. „ „ .„ 12,000 «

F) Bojlor-völgyi Eemény-bányatelekben 30,000 «

G—H) Orszánai mangántelepbl s a többi hat

telepbl 75,000 »

A—HJ telepbl összesen , . 2.132,000 mm,

azaz kétmilliószázharminckétezer métermázsa mangánércet remélhetünk.

A mangánércek minségét illetleg láttuk, hogy az ércek zöme kitn
minség piroluzit, manganit és polianit, a tetkön lágy mangánércek, itt-ott

mangánfölddel (wad) és barnavasérccel vegyesen. A fémmangántartalom a leg-

gyengébb ércben is 30%, de átlag 40% körül van, st a Meruluj barna-

kövében 58%-ig fölemelkedik a fémmangántartalom. Ezekbl kitnik, hogy a

Perl és KRONEMER-féle bányavállalat területén vannak másodrend ércek, de

fkép elsrend 4-0% mangántartalmú barnakövek uralkodnak, st helyenkint

legelsrend 50—58% mangántartalmú ércek is akadnak.

Mindezek alapján a Perl és KRONNMER-féle mangánbányavállalat godi-

nesdi telepeit a bányakutatásokra érdemes területnek tai'tom.

Kelt Budapesten 1910 november hó 23-án.

A DOGNÁCSKAI NÉGY EVANGELISTA-BÁNYA riRITJÉRÖL.

Irta : Zimányi Károlt dr.

A következben ismertetett piiiteket 1904 év nyarán Bene Géza bánya-

felügyel úrral a «Négy Evangelista» jelenleg már nem mvelt bányában.

gyjtöttem a Nemzeti Múzeum ásvány-slénytani osztálya részére. A kristályok

goniométeres vizsgálatát pedig dr. Krenner József egyetemi tanár úr szíves

engedélyével a tudom, egyetem ásványtani intézetében végeztem.

A Négy E V a n g e li s t a -bánya a kis Eissova-patak balpartján körül-

belül fél kilométer távolságra van a oVinere Maré » -bányától. A pirit egy

aprószem, nagyon kvarcos ki-istályos pala hasadékain ül, amelyeknek falát

többnyire rozsdabarna limonit vonja be ; a piritkristályok olykor egészen be-

ágyazvák a limonitba. A kzet már részben elváltozott, föelegyrésze a kvarc,

jóval kevesebb földpát és kis pikkelyek alakjában szeriéit, ezeken kívül legalább

a telérüreghez közel piriterecskék és szemecskék srn láthatók. Ennek a

kzetnek tágasabb telérhasadékait egy meglehetsen elváltozott breccsa tölti

ki, ezen is ülnek piritkristályok ; ebben a breccsás telértöltelékben kvarckris-

tályok töredékei, egy mállott földpát, limonit és pirit ismerhetk fel.
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A pirit nem fordul elö ol.y meunyiségben, mint aVinere Marén », kris-

tályai sem oly nagyok, sem oly soklapúak, mint ott. A kicsi vagy középnagy

(néhány mm-tó'l 2 cm-ig) szép kristályok fényesek, gyakran egy könnyen

leválasztliató vékony limouitkéreg, ritkábban egy ersen rárakódott, mintegy

* 2 mm vastag, borsósárga vagy világosbarna drúzáskéreg födi, amely utóbbi

alatt sokszor még látható a vékony limonithártya, amely a piritkristályok

sima lapjaihoz vagy egyenetlenségeihez szorosan odasimul. Ennek a bevonatnak

sren egymáshoz ntt kristálykái nagyon rosszul fejlettek ki, itt-ott a telér-

kitöltés kisebb üregének falán is láthatjuk. A fizikai és kémiai vizsgálat alap-

ján ez az anyag vaskarbonát, amit Loczka József igazgató-r úr kérésemre

oly szíves volt és miuölegeseu megvizsgált ; sok vas mellett még kevés Mn-,

Ca- és Mg-i mutathatott ki.

A dVinere Mares bányából* a piritek kombinációja nagyon változatos,

ellenben a «Négy Evangélistán -bánya kristályain kevés az alak ós a kombi-

nációk egyszerek. Jól kifejlett alakok csak a következk:

«{100}, ü{lll}, £'{210}. s{321}, /{421}

Ezeken kívül s{321} lapjain mint oscilláló csíkokat többnyire komplikált

jel diakiszdodekaedereket láthatunk, ezekrl még alább fogok .szólani.

Majdnem minden kristályon a keskeny lapok ismétldésébl származó

lépcss felépités látható, a lapelemek azonban simák és jól tükröznek ; csak

ha az ismétldések nagyon srk és a rostozás elidézéséhez vicinális lapok

is járulnak, a goniométeren egy sor közelfekv, egymást részben fed tükör-

képet nyerünk. A legsímábbak e{210}, o{lll) és a{100} lapjai, fképen ha

kisebbek.

o{lll} lapjai rostosak három irányban [o ; .s] élek szerint vagy ismét-

ldnek s{321} lapjaival.

Ha (({100} lapjai kicsik vagy keskenyek, kitnen tükröznek, ámbár

többnyire [c : a] és [t : n] élek szerint liárom irányban rostosak ; a lépcssen

felépült ((,{100} lajijait hosszúkás, szimmetriás hatszöges lemezek alkotják,

amelyeknek keskeny oldalain e{210} és /{i-Sl} lapjai tükröznek. Az uralkodó

hexaederlapok [« . c] élek irányában ersen barázdáltak.

A pentagondodekaédernek lapjai tükörsimák, fényesek, a ritkább rovát-

kokat a liexaeder fényes csíkjai okozzák.

.'?{321} fényes, nagy lapjai két irányban rostosak, t. i. [s : o\ és [s : t]

élekkel párhuzamosan, sokszor í(421} és oflU} lapjaival váltakoznak. Lap-

jain [321 :421] övben fekv szélesebb csíkok húzódnak végig, ezek egy sor

tükörképet eredményeznek, amelyek közül azonban egyesek jól beállíthatók

Ezeket a csíkalakú lapokat fellépésük és fképen ingadozó hajlásúk miatt a

véglegesen megállapítottak közé nem számíthatom, a mérések után jeleik vol-

nának : {18.10.5}. {742}. {10. G. 3}. {16.10.5}; ezek közül /} {742} a wal-

densteini és az ötösbányai (elbb Kotterbach) piriten már ismeretes.

1 Földtani Közlönv l'.tH). XL. köt. 550. 1.
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zAszkii közötti magas hegyvidéken Telegdi Koth Lajos íobányatanácsos veze-

tése alatt LiFFA AuEÉL dr. osztálygeológus és Schréter Zoltán dr. geológus

mködnek. A Szcbcni Havasok északi lejtin, Pojána és Szerdahely vidékén

Halaváts Gyula fbányatanácsos folytatja régebben megkezdett fölvételeit, míg

Máramaros vármegyében Eahó körül Posewitz Tivadar dr. fögeológus ream-

buliilja a régebbi térképezéseket. A hegyvidéki fölvételek kiterjednek a horvát-

országi Karszt hegységre is, aliol Buccari és Zengg vidékének az Adriára tekint

fenusikjait Kadics Ottokáe, Koch Ferdo, Kormos Tivadar és Vogl Viktor dr.

geológusok térképezik.

Az intézeti geológusokon kívül több küls munkatárs is dolgozik a m. k.

földtani intézet részére. Ne^'ezetesen Schafaezik Ferenc dr. kír. bányatanácsos

és mííegyetemí tanár a krassószörénymegyeí Schnellorsruhe vidékén, Vadász

Mór Elemér dr. egyetemi tanársegéd a Mecsek Hegységben Pécsvárad környé-

kén. Vendl Aladár dr. mííegyetemí tanársegéd a Velencei hegységben, Taegbb

Henrik dr. magángeológus a Bakonyban s végül Noszky Jen késmárki tanár

a hevesmegyei Pétervásár környékén fognak kiegészít tanulmányokat végezni.

B) A.Z a g r o g'e 1 ó g í a i fölvételek az idei nyáron csupán átnézetes

fölvételekre szorítkoznak, azonban felölelik a Nagy Magyar Alföld jókora részét.

Az egységes talaj vizsgálati módszerek kipróbálása céljából Treitz Péter fögeoló-

gus vezetésével Timkó Imre, László Gábor és Ballenegbr Eóbert geológusok

mködnek az Alföldnek a Maros és a Hármas-Krösök közé es vidékén. Az

agrogeológiai osztályban részletes fölvételt csupán Hordsitzky Henrik m. kír.

osztálygoológus végez, aki a Kis Magyar Alföldön folytatja régebben megkez-

dett fölvételeit, majd a Morva völgyében, Dévény és Malacka vidékén végez

részletes tanulmányokat.

C) A földtani intézet vegyészei a kerámiai iparnak szolgáló

nyersanyagok és festföldek gyjtésével foglalkoznak és ez irányban Emszt

Kálmán dr. osztálygeológus és vegyész vezetésével Horváth Béla dr. vegyész

és Hzinyei-Merse Zsigmond vegyészmérnök hazánk különböz vidékein fognak

téli laboratóriumi munkáikhoz anyagot gyííjteui.

Az összes hegyvidéki és síksági fölvételeket Lóczy Lajos dr. egyetemi

tanár, a m. kir. földtani intézet igazgatója személyesen fogja ellenrizni.

B) .Müiiiiich Kúliiián beszéde.

A magyar képviselház 1911 jún. :2;3-iki ülésén Münnich Kálmán udvari

tanácsos, ezidöszerint az egyetlen bányász képvisel, figyelemreméltó beszédet

mondott hazánk bányászati ügyeirl.

Az alapos s mélyreható szakbeszéd megérdemli, hogy a Földtani Közlöny

liasábjain szószeriut leközöljük, minthogy benne számos megszívlelni való eszme

vau a bányásznak, kohásznak, vegyé.sznek t's geológusnak egyaránt.

«184. országos ülés, 191 1 jún. 23án, pénteken d. e. Elnök: Berzeviczy

Albert. A kormány részérl jelen vannak : Gróf Khuen-Héderváry Károly,

Lukács László, gróf Serényi Béla, Székely Ferenc, Hazai Samu miniszterek

és Teleszky János államtitkár.
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Elnök : Szólásra következik ? Vennem Zoltán jegyz : Münnich Kálmáu !

MNNicH Kálmán : T. képviselház ! Az elttünk fekv tárca költségveté-

sének áttanulmányozásánál önkéntelenül is azt a benyomást nyerjük, hogy a

mi igen t. pénzügyminiszter urunk, az szokott és ehsmert szakavatottságával

és körültekintésével állította össze ezen tárca költségvetését és így igen nehéz

azoknak egyes tételeire megjegyzést tenni, vagy azokhoz hozzászólani. Ha
mégis hozzászólok, teszem ezt azért, hogy a gazdasági életünket legközelebb

érint egynéhány tételére hívjam fel az igen t. ház figyelmét (Halljuk ! Hall-

juk !) Ezek közé tartoznak különösen az államháztartásunkban folytatott azon

iparágak, amelyek állami kezelésben lévén, egyrészt hivatva vannak iparunk

tekintetében vezet és irányító szerepet játszani, más részben pedig hivatvák

arra, hogy a magánvállalkozásokkal párhuzamosan mködjenek. Dyen ágnak

kell, hogy elismerjük Magyarország bányászatát és kohászatát.

Ha visszatekintünk a múltra, még nem is olyan régen, a magyar bányá-

szat és kohászat úgyszólván kizárólag állami kézben volt és azok az egyes kis

bányaterületek és bányavidékek, ahol kisebb társulatok mködtek, bányavállala-

taikkal szintén teljesen függ helyzetben voltak az állami bányászattól és

koliászattól. De épen az állami kezelésnek példaadása és a helyes gazdasági

politika folytán ezek a magánvállalatok annyira fejldtek, hogy ma bányászati

iparunk sok téren már teljesen fölveheti a versen_'íi; a külfölddel. Azonban azt

észleljük, hogy bizony még nemrégiben ezen iparágakban az egyes vállalatok

élére leginkább külföldi szakértket állítottak és csak ezáltal vélték biztosítani

vállalatuk prosperálását. Ezt hallva, önkéntelenül fölvetjük azt a kérdést, hogy

hiszen ott van a mi selmeczi bányászati és kohászati fiskolánk, amely évszá-

zadokon keresztül nemcsak Magyarországnak, hanem a külföldnek is nevelte a

szakembereket. (Igaz ! Úgy van !) Ez a fiskolánk tehát megvan és szintén

bevallhatom, hogy büszkeséggel tekinthetünk reá. Büszkék lehetünk tanári

karára, amely mindig a mai kor magas színvonalán tartja magát. De tekin-

tetbe kell venni, hogy 1867-ig ennek a fiskolának az eladási nyelve német

volt. Tudjuk, hogy akkor sokkal több külföldi liallgatója volt, mint magyar.

18G8-ban azonban egyszerre át kellett térni a magyar nyelv eladásokra, ami

bizony igen nehéz feladat volt. Akadtak akkor is szakférfiak, akik magukra

vállalták ezt a feladatot és akik jól meg is oldották azt. De nehéz feladatuk

volt, minthogy — ha meg is volt a szakértelmük — akkor még hiányzott

teljesen a szakirodalom. Ehhez id kellett és ezen hosszú id alatt értünk el

szakirodalmunkban odáig, ahol ma vagyunk. Örömmel közölhetem, hogy f-

iskolánknak mködését és fejldését a t. pénzügyminiszter úr mindig a szívón

hordta. Az utolsó években történtek meg a szükséges építkezések, úgy hogy

csak az utolsó években jött a fiskola abba a kellemes helyzetbe, hogy meg-

felel palotába lettek elhelyezve az eladói termek, a szükséges szertárak föl

lettek szerelve és a laboratóriumok a mai kor követelményeinek és kívánal-

mainak megielelleg rendeztettek be. Be kell vallanom — ismerve a részle-

teket — hogy sok tanszéknek szertára még nincsen úgy fölszerelve, amint azt

a mai kor megkövetelné, de hát e tekintetben is mutatkozik haladás. Hiszen

a mostani költségvetésbe is e címen 29.000 korona van fölvéve, ami, ha nom
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is sok, (le mégis psak valami. Azonkívül új tanszékek, új tantermek építésére

föl van véve 50,500 korona, mint utolsó és ötödik részlet. Ezáltal a mostani

idk követelményei kielégítés tekintetében talán javulni fotruak. De tudjuk,

liogy az utolsó idben minden téren robamos fejldés állott be, különösen a

tanügy terén. Fiskolánk is sok változáson ment át. A német korszakból átvett

tanulmányi és vizsgarendszerrl át kellett térnie az új magyar tanrendszerre

és azt a legújabb kor igényei szerint kellett átalakítania.

Eveken át folytak a kísérletek, míg végre a mai rendszer elfogadtatott.

Ez abban áll, liogy a fiatal emberek négy évig tanulnak a fiskolán, azután

pedig két évi gyakorlat megszerzésével leteszik az államvizsgát. A fiskola

jelenleg nevel bányamérnököket, fémkohómérnököket és vaskohómérnökökot.

Itt akarom a t. pénzügyminiszter úr figyelmét felhívni arra, hogy e tekintetben

a fiskola fejlesztése nagyon szükséges, mert jól tudjuk, hogy különösen az

utolsó évtizedben minden téren, de fképen a bányászat es kohászat terén,

milyen nagy befolyást gyakorol az elektrotechnika és a vegyészet. Ott például,

ahol azeltt a vaskohászatban vegyészre nem is volt szükség, ahol teljesen

empirikusan tették a kísérleteket, ott ma a vegyészet elsrend szerepet játszik.

(Igaz! Ugy vau! a jobboldalon.) Hasonlóképen nem képzelek bánya- vagy

kohóipart elektrotechnika nélkül, és itt felhívom a pénzügyminiszter úr figyel-

mét arra, hogy bizony szükséges volna fiskolánkon két új tanszéket szervezni

és pedig .'peciális bányaelektrotechnikai és báuyavegyészeti tanszéket, mert a

bányászat és kohászat olyan speciális tudomány, ahol egy vegyész csak akkor

mííködhetik. ha nemcsak vegyész, hanem a bányászati és kohászati ismereteket

is elsajátította. Egyáltalán ajánlanám a pénzügyminiszter úrnak a jelenlegi

vizsgarendszer megváltoztatását. A fiskolán a fiatalemberek négy év alatt

végezhetik az egyik szakot, legtöbbje még egy ötödik év alatt végzi a másik

szakot mcllékesan, de azután kénytelenek két évi gyakorlatba menni és csak

akkor tehetnek államvizsgát. Ez próbakópen évek eltt vezettetett be, de a

külföldön ezt ma már megváltoztatták, mert más technikai intézeteknél is a

hallgatók szakvizsgájukat, vagy nevezzük államvizsgának, akkor teszik le, ami-

kor az elméleti tudományokat, illetleg tanulmányokat befejezték. Azok a fiatal

emberek nagynehezen jutnak valahova úgynevezett gyakorlati-a ; rendesen belép-

nek mint gyakornokok vagy magánüzemekhez, vagy az államhoz, de sokszor

megtörténik, hogy egyáltalán nem kapnak helyet, úgy hogy a kormány kény-

telen ket csupa jóindulatból saját üzemeinél gyakornoknak alkalmazni. De
azon id alatt, amíg k gyakorlaton vannak, természetesen csakis azzal a

munkakörrel foglalkozhatnak, amelybe ket beosztják. Hiszen valljuk meg
szintén, Imgy az ilyen gyakornokok vagy irodába osztatnak be, vagy ha az

üzembe is kerülnek, legfeljebb egy irányú üzemben alkalmaztatnak, úgy hogy

nem nyerhetnek olyan gj'akorlatot, amin egy bányában tulaj donképen meg-

követelhet. Ezért sokkal elnyösebbnek tartanám, lia az a fiatal ember, mi-

eltt a fiskolára jönne, épen úgy, mint ahogy az a külföldön történik, egy

évet gyakorlatban lenne kénytelen eltölteni. Ott legalább megismerné az egyes

bányászati és kohászati intézményeket vagy legalább némi fogalmat nyerhetne

ezekrl és így sokkal jobban megértlietné és sokkal jobb eredménnyel hallgat-
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hatná a szakeladásokat. Ha szükségesnek mutatkoznék, ajánlanám a vizsga-

rendszernek a megyetemi vizsgarendszer mintájára való megváltoztatását, még
abban az esetben is, ha a tanfolyam négyéves marad, úgy t. i., hogy az illet

az elkészít tantárgyak elvégzése után mindenekeltt alapvizsgát vagy szigor-

latot tenne és tanulmányainak elvégzésekor tenné le a szakvizsgát, amely a

mai államvizsgát helyettesítené.

Fiskolánkról beszélve, rá kell térnem a tanári kar helyzetére is. Újból

ki kell emelnem, liogy jelenlegi fiskolai tanári karunk teljes elismerést érde-

mel, mert az intézetet tényleg a kor színvonalán tartja fenn. De tudom azt

is, hogy az igen t. miniszter lír az egyes tanszékek betöltése alkalmával sok-

szor igen nehéz helyzetbejut, ha megfelel egyénekkel, megfelel szaktérfiakkal

akarja ezen tanszékeket betölteni. Jelenleg a legtöbb esetben úgy történik a

tanári állások betöltése, hogy olyan fiatal embereket, akik állami szolgálatban

mködtek és ott kitntek, vagy segédtanári, vagy rendkívüli tanári minségben
áthívnak a fiskolára, meghagyván ket abban a fizetési osztályban, amelyben

státusuk szerint vannak. Az ilyen fiatal emberek a fiskolán neveldnek azután

igazán tanárokká és szakíerfiakká, mert hiszen csak ott van alkalmuk magukat

továbbképezni. Sokkal elnyösebb volna azonban, ha úgy rendeznék ezt a kér-

dést, hogy lehetséges legyen kész szakfértiakat megnj'erni a tanításra és akkor

önkéntelenül eltérbe lép az a kérdés, hogy nem volna-e célszerbb a privát

életben kitnt és irodalmi téren is mköd elsrangú szakférfiakat megnyerni

a fiskola tanári karába, (Helyeslés a jobboldalon.) ami által azután az a,

hogy úgy mondjam, idleges tanulás megsznnék. Hogy ez mindezideig meg
nem történt, annak nézetem szerint csak pénzügyi okai vaunak, mert ilyen

elsrend szakférfiakat természetesen nem lehet alacsony fizetési osztályba

sorozással a tanításnak megnyerni. Minthogy e férfiak a privát életben is sokkal

többet keresnek, jogos igényt formálnak arra. hogy ezt a jövedelmet ott is

megkapják. Mindenesetre ajánlom a t. pénzügyminiszter úi- figyelmébe ezt a

kérdést és nézetem szerint módot kellene találni arra. liogy a jövben fisko-

lánkon kiemelked, elsrangú privát szakemberek is nyerjenek alkalmazást.

T. ház! Vaunak fiskolánk mellett bányász-iskoláink. Ezek szolgáltatják

az üzemnek a fehigyázókat és elmunkásokat. Ilyen bányaiskola jelenleg hat

áll fenn az országban, és pedig Sehueczbányán 36 hallgatóval, azután ott

van a felsbányai bányaiskola 36 hallgatóval, a verespataki bányász-iskola

12 hallgatóval, a pécsi szénbánya-iskola 22 hallgatóval, a petrozsényi szén-

bánya-iskola 24 hallgatóval, és Eozsnyón alakult az utolsó idben egy

privát bányaiskola 14 hallgatóval, úgy hogy összesen ma évenként 144

hallgatója van ezen iskoláknak. Ha ezeket az iskolákat áttekintjük, látjuk,

hogy a hat iskola közül van négy bányászati és két szénbányászati, csujián

egy iskola van. a selmeczbányai iskola, amely fémkohászati altiszteket is nevel.

De hiányzik itten egyik elsrangú iparunk részére nevelintézet, t. i. a vas-

kohászat részére. Mert eddigelé egy bányaiskola sem nevelt altiszteket a vas-

kohászat részére, pedig ez az ipar az, amely nálunk a bányászati téren leg-

inkább kifejldött és nyugodtan fölveheti már a külfölddel a versenyt. Ajánlom

tehát az igen t. pénzügyminiszter úr figyelmébe s tudom, hogy e tekintetben
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iDiir meg is történtek az elöintózkedósek, hogy talán az 1912. évi költségvetésbe

venné fel egy ilyen új. vaskohászati altiszteket képz bányaiskolának szerve-

zését. Ez az iskola természetesen csakis olyan helyen lehetséges, ahol a vasipar,

illetleg vaskohászat miiködésben van s e tekintetben ajánlanám Diósgyrt,

esetleg Vajdahunyadon is lehetne ilyen iskolát felállítani, mert hiszen kétféle

irányban mködnek ezek a gyárak. Szó volt egyszer arról is, hogy Gölniez-

bányán az ottani vasipari iskolával kapcsolatban vaskohászati altiszteket nevel

iskola létesíttessék.

A bányászati téren kincstári kézben van a fémbányászat és a fémkohá-

szat. Sajnos, évek óta tapasztaljuk és látjiak, hogy ezen fémbáuyászat fejlesztése

ma már nem igen lehetséges. Tudjuk, hogy ezt a kormány mindig csak nagy

áldozatokkal tartotta fenn azon okból, hogy az ottani vidék lakosságának meg-

élhetését biztosítsa. A fémbányászatot, a rég fennálló fémbányákat nézetem

szerint Magyarországon fejleszteni nem lehet, mert részben az ércek elfordn

lása a mélység felé rosszabbodott, másrészt pedig, mert az elállítási árak

olyan magasra emelkedtek, hogy nem konkurrensképes ezeknek a fémeknek az

elállítása. S itt a magam részérl igen helyeslem a pénzügyminiszter úr azon

intézkedését, hugy most ezen bányaterületeken szakemberek által kidolgozott

terv szerint 'csakis azon fémbányák tartatnak üzemben, amelyeknél még kilátás

van arra, hogy új feltárások által kedvezbb helyzetbe jöhetnek. De amellett

nagyon ajánlanám a t. pénzügyminiszter úr figyelmébe, hogy kutatásokra, és

pedig fémórcek kutatására szintén legyen tekintettel. Mert tudjuk, hogy a kül-

földön az ilyen kutatási kirendeltségek léteznek már régóta és igen jó ered-

ménnyel mködnek ; hiszen azoknak köszönheti Németország az nagy só-,

szén- és kálisó-bányászatát. Hogy az állam hivatott a kutatásokra, azt legjob-

ban bizonyítja az a legutóbbi eset, amikor éppen kincstári munkálatok tárták

fel Erdélyben a földigázt, amelyre majd még külön visszatérek. A jelen költség-

vetésben e címen 40,000 korona van fölvéve. Ez már az elbbi költségvetésben

is meg volt, de sajnos, nem érvényesülhetett, mert 1910-re nem lévén költség-

vetés, csak most fog érvényesülni, de ajánlom a t. pénzügyminiszter úr figyel-

mébe, hogy e tekintetben talán a jöv költségvetésbe nagyobb összeget ve-

gyen fel.

A fémbányászatnál azonban van nekünk egy oly bányászatunk, még pedig

az aranybányászat, amely nézetem szerint még jobb jövnek nézhet elé. Példát

mutatott a nagy erdélyi társulat Hunyadmegyében, a brádi Tizenkét apostol-

társulat, amely külföldiek kezében van. Ez is egy egészen elhanyagolt bánya-

komplexus volt, amelynek üzeme nem fizetett, a kicsinyes termelésnél, a kicsi

társulatok egymás közt folytatott versenynél fogva. A nagy társaság egyesítette

az egész komplexust és ma már virágzó vállalat. Azt hiszem Erdélyben, pl.

Yoröspatakon, de másutt is vannak oly területek, ahol liivatva volna az állami

kezelés, ott a kis bányatársulatokat valami szerzdéses viszonyba kellene hozni,

vagy lia szükséges, esetleg meg is lehetne vásárolni a bányákat, hogy ott

nagyobb vállalatokat létesítsenek és meg vagyok róla gyzdve, hogy akkor

az erdélyi arituvtermelés ép úgy emelkednék, mint ahogy a brádi példa ezt

mutatja.
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A fémbányászatuál kénytelen vagyok a t. pénzügyminiszterhez egy ké-

réssel fordulni. Tudom ugyanis és igen lielyeslem, hogy a t. pénzügyminiszter

úr a jöv. 1912. évi költségvetés összeállítására kiadta a rendeletet és abban

kijelentette, hogy a pénzügyi tisztviselk létszámviszouyainak rendezését be-

fejezettnek tekinti. — én a magam részérl ezt szintén teljesen elismerem —
de hozzáteszi, hogy legfeljebb ott lehet kivétel, ahol kiváló aránytalanság meg-

szüntetésérl van szó. En egy ilyen aránytalanságot látok a fémbányászati

bánya- és kohótisztviselknél. Ezeket ugyanis kicsit mostohán kezelik a vask-

bányászat, a vasgyárak és az új kjzénbányászati tisztviselkkel szemben és

ajánlom a t. pénzügyminiszter úi- figyelmébe, hogy a bajon valami módon

segítsen.

Van nekünk Magyarországon egy specialitásunk, ez az opálbányászat.

Ilyen egész Magyarországon csak egy van Dubnikon, Sárosmegyében. Eveken

át bérletben volt — a kincstár tulajdonát képezte — és a bérlk ott igen szép

eredménnyel dolgoztak. Hiszen tudjuk, hogy az opál, mert ez a magyar nemes

opál. amely nálunk létezik, híres volt az eiaész világon. A bérlet beszünteté-

sével véletlenül a piacon a drágakövek tekintetében különféle változások tör-

téntek s így nem akadt bérl a bányára, úgy hogy a kincstár kénytelen volt

saját kezelésében fenntartani és a termelést folytatni. .Jelenleg körülbelül

44,000 karát opálkészlettel is bír. Természetesen egy kincstár nagyon nehézkes

arra. hogy értékesítsen drágaköveket. Azt tartom, hogy ily üzemet csak privát

társaság zhet és azért ajánlom, hogy e bányát vagy adják újból bérbe, vagy

pedig, ha lehetséges, adják el. Ugy tudom, hogy e tekintetben folynak is tár-

gyalások.

A petróleum, földigáz és kálisó tekintetében rövid akarok leuui, t. ház,

hiszen e kérdés részleteit éppen a legutóbbi törvényjavasla': tárgyalása alkal-

mával bven kifejtették. E célra a mostani költségvetésben 150,000 korona

van fölvéve. szintén bevallom, hogy ezt az összeget kissé csekélynek tartom,

mert nézetem szerint a fui-atásokat, a kutatásokat a legnagyobb eréllyel tovább

kell folytatnunk. Tudomásom vau róla, hogy történtek már intézkedések és hogy

most is fúrás alatt van Marosugrán egy fúrlyuk, mely 220 méter mélységben

volt május végén, tudom, hogy itt már három réteg gázt fúrtak meg és hogy

közöttük van, mint a lapokban legutóbb olvastam, egy gázkitörés 20 atmosz-

féra nyomással, ami igen szép eredmény ; tudomásom van róla, hogy Szász-

régenben 414 méter mélységre van már a fúrlyuk, amely szintén két réteg

gázt ért el és arról is tudomásom van, hogy a többi furatásokat szintén meg-

kezdték, vagy részben meg fogják kezdeni, amint a szükséges gépek a hely-

színére érkeznek és be lesznek rendezve.

Nézetem szerint azonban azért csekély a költségvetésben fölvett összeg,

mert nem lehet abból a tervbe vett alapos geológiai tanulmánj-ok alapján

szétosztott mély fúrlyukak mélyítését elvégezni, hiszen tudjuk, hogy mindig

antiklinális irányba kell a földigázt és a petróleumot keresni, az autikliuális

irány pedig a mélység felé változik és megtörténik, hogy a helyesen telepített

irányban nem találjuk meg a földigázt.

Szükségesnek tartom, hogy a mély és a nagyobb fúrlyukak kön 1 kisebb
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furatásokat is eszközöljenek, mert így sokkal könnyebbeD lehet eredményhez

jutni, mindenek fölött azonban szükségesnek tartom, hogy megtörténjenek a

szükséges lépések a földigáz értékesítése tekintetében.

Tudjuk, hogy most is állandóan ömlik a levegbe a kissármási fúrlyukon

az értékes földigáz ; nézetem szerint legalább a közelfekvö vidékeken lehetne

ezt értékesítem, mert ezáltal a helyi viszonyokon is segítenénk. Ott van a

közelben a marosujvári gyár, amely a kiöml gázt felhasználhatná, tudomásom

szerint Tordán is létesül egy új gyár, de azon a vidéken egész Kolozsvárig el

lehetne a földigázt vezetni. Nézetem szerint nem kell addig várnunk, amíg

privát vállalkozás fog belefogni e nehéz feladat megoldásába, de az els kisebb-

szer vezetékeket magának a kincstárnak kellene fölépíteni, hogy így a közön-

ség meggyzdést szerezzen a földigáz jóságáról és olcsóságáról, mert azután

sokkal könnyebb lesz magánvállalkozást találni, mely a vezetékeket távolabbra

is el fogja vinni.

Az elttünk fekv jelentésbl kitnik, hogy az állami vasgyárakba

82.616.000 korona tke van befektetve és ugyancsak ez a jelentés mutatja —
az 1909. évi'öl beszélek — hogy az üzleti eredmény 5.571,000 korona fölösleget

mutat, tehát a tke 6'74%-ot kamatozott. A beruházási és a forgótöke

153.408,000 korona és ha a fölösleget vesszük, 3'63% kamat mutatkozik.

Uj befektetésekre az állami vasgyáraknál az 1911. évre 4.203,500 korona

van fölvéve. Állami vasgyárainkra mindnyájan büszkék lehetünk, mert ezek

tényleg a mai kor magaslatán állanak. Én helyesnek tartom, hogy az állami

vasgyárak szolgáltassák fkép az államvasutak szükségletét és hogy különösen

azon anyagok termelésével foglalkozzanak, melyekre az államvasutaknak szük-

ségük van. De nem tarthatnám megfelelnek és célszernek, ha az állami vas-

gyárak a nálunk teljesen kifejlett privát vasgyáraknak minden tekintetben

konkurrenciát nynjtanának. Helyesebb, ha az állam éppen olyan ágakra for-

dítja figyelmét, melyekkel a privát vasgyárak nem foglalkoznak és ott, hol a

privát vasgyárak nagy tökékkel már be vannak rendezkedve és teljesen meg-

felelnek, engedje át a szállítási teret nekik.

Az állami vasgyárakra a jövben nagy feladat vár. Tudjuk, hogy a leg-

utóbbi delegácionális tárgyalások eredménye az, hogy a magyar ipar most már
tényleg hivatva lesz a jövben teljesen paritásos alapon a közös hadsereg és

flotta szükségleteinek fedezéséhez hozzájárulni. (Ugy van! jobbfell.) Magyar-

országon tehát okvetlenül szükséges lesz egy ágyúgyárnak a fölszerelése. E tekin-

tetben én teljesen megfelelnek, st egyedüli megoldásnak találom, ha ezen

ágyúgyár egy állami vasgyárban létesíttetik és erre a mi diósgyri vasgyárunk

van mintegy megteremtve. Természetesen sürgs lévén ezen ágyúk gyártása,

nem lehetséges, hogy a gyár maga kezdje meg ezen gyártást a saját tapasz-

talatai és próbái alapján, hanem okvetlenül szükséges, hogy a gyár valamelyik

külföldi eégi-e támaszkodjék, hogy ennek tapasztalatai szerint rendezze be ezen

ágyúgyárat és fejlessze azután saját hatáskörében.

De nézetem szerint úgy a monarchiának, mint a közös hadseregnek és

flottának elsrangú érdeke, hogy ezen ágyúgyár ne jusson függ helyzetbe egy

szomszédos gyártól, hanem teljesen önállóan mködjék és hogy olykép rendez-
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tessék be, hogy úgy az anyagot, mint a szerkezeteket maga állítsa el. Ha
azután monarchiánkban két ágyúgyár is lesz, liogy ezen két ágyúgyár között

egy szellemi verseny keletkezhessek, ez csak úgy lehetséges, ha e két gyár

.

egymástól teljesen független. Csakis akkor fogja a közös hadsereg és flotta a

kor találmányait és elnyeit az egyes ágyúgyáraktól nyerhetni, ha mindegyik

külön fog mködni. Mivel pedig ezeknek az ágyúknak a gyártása a legsürg-

sebb, mert hiszen tudjuk, hogy 1914-ben kell azokat a most építend óriási

hajókra szállítani, ajánlom a t. pénzügyminiszter úr figyelmébe, hogy ezen

ügyet lehetleg forszírozza, hogy képes legyen azután a diósgyri vasgyár azon

feladatának megfelelni, hogy kell idben megtehesse a szükséges berendez-

kedéseket avégbl, hogy szállítását kell idkre lebonyolíthassa. (Általános

helyeslés.)

A bányászat terén még egy új iparágunk vau, egy lij osztály, mint

ahogy nevezhetem, vagyis a kszónbányászat. Ez az utolsó években lett be-

rendezve. Az elbbi kormány éppen akkor, mikor a kszén terén a nagy bajok

úgy az iparnál, mint a privát ftésnél mutatkoztak, szükségesnek látta e tekin-

tetben nagyobb akciót kezdeni. Én nem akarok annak taglalásába bocsátkozni,

vájjon a mostani állami bányák megvétele helyes volt-e, és nem akarom birálni

azokat a nagy összegeket, amelyek e célra fordíttattak, csak annyit akarok

megjegyezni, hogy a magam részérl én sokkal elnyösebbnek és megfelelbb-

nek tartottam volna, ha az áUam akkor nem már létez és már rég üzemben
lev régi kszénbányákat vásárolt volna meg, hanem ha kutatások útján oly

vidéken tárt volna fel új kszóneljöveteleket, amelyek rá vannak szorulva az

olcsó kszénre és amelyeknek ma nincsen kszenük. (Úgy van! jobbfell.) Mert

azáltal, hogy ezeket a létez bányákat megvásárolta, ö azt a kszenet nem
hozta közelebb ezen vidékekhez, hanem úgy maradt a viszony, amint volt.

(Ügy van! jobbfelöl.) Azonban, miután ezek a vételek megtörténtek és az

utolsó években nagy tökékkel a berendezések is megtörténtek, s ezek a bányák

jelenleg a kincstár tulajdonában vannak, itt csak az az óhajom, hogy azok a

szakférfiak, kik ezeket a bányákat vezetik, arra az útra térjenek, hogy ered-

ményt mutassanak fel, mert nem elég a bányákat berendezni, hanem meg kell

mutatni, hogy legalább normális termelési áron ezt a kszenet forgalomba is

hozhatják. (Igazi Úgy van! jobbfell.)

A magyar bányászatban elsrangú szerepet játszik a bányahatóság szer-

vezete. Az nálunk még régi, mondhatni elavult alapon áll. Jól tudjuk, hogy

bányatörvényünk 1857. évbl való. A szervezet azóta nem változott, ürömmel
konstatálom, hogy a jelenlegi költségvetésben a t. pénzügyminiszter úr luírom

új bányabiztosság felállítását tervbe vette (Helyeslés jobbfell) és pedig a

pécsit, a miskolcit és a petrozsényit, és ezáltal egy momentán szükségletet

talán fedezett, de én azt úgy, amint az indokolás is mondja, csak elzetes

intézkedésnek tartom, mert okvetlenül szükséges, liogy az egész bányahatóság

más alapra fektettessék, hogy bányakapitányságaink szaporíttassanak és hogy

a bányahatóságnak munkaköre is megváltozzék (Helyeslés), hogj' t. i. a bánya-

hatóságtól vegyük el a felmérési dolgokat s úgy, mint a külföldön mindenütt

van, ú. n. hites mérnökök alkalmaztassanak. Jelenleg tényleg úgy van a dolog,
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hogy az illet báuyakapitáiiy, bányabiztos ideje legnagyobb részében felmérési

munkákat végez és a tényleges hatósági munkálatra alig vau ideje. Azt hiszem,'

hogy ennek végleges megoldása csak majd az új bányatörvény tárgyalásánál-

lesz lehetséges.

Egy fontos kérdésre akarok áttérni, mely nemcsak Magyarországon, .de

a külföldnek szakköreiben is sok tárgyalást okozott, és ez a vask elfordu-

lása, vagy úgy is nevezhetném a vasérc kivitele. Vasijjarunk az az iparág,

mely leginkább van kifejldve és amelyre büszkék lehetünk. Szükséges is tehát,

hogy mindazokat az intézkedéseket megtegyük, amelyek annak biztosítására

szükségesek. A vasipar azonban csak ott lehetséges, hol a vastermelésre szük-

séges két nyersanyag közül legalább az egyik megvan, a másik akkor esetleg

a mai közlekedési viszonyok mellett távoli helyrl is odafuvarozható. Ez a két

nyersanyag : a vask és a koksz. De kett közül nálunk Magyarországon —
azt lehet mondani — csak az egyik van meg, t. i. a vask, mert a kokszot —
egy-két helyet kivéve — még leginkább kiUföldröl vagyunk kénytelenek be-

hozni. A jelenlegi tömeges szállításoknál azonban igen nagy mennyiséget

fogyasztanak a gyárak, azonkívül szintén nagy mennyiséget nyers és pörkölt

állapotban szállítanak külföldre.

Evekkel ezeltt a mi vasbányaelöjöveteleinket nem becsülték meg kell-

leg. Akkoriban a létez vasgyárak vagyonukat a szép épületekbe, a szép gyá-

rakba, a szép gépberendezésekbe fektették, ezekben lelték büszkeségüket, mert

mindig az volt a nézet, hogy hisz a vask a földbl jön, az vau elég. Mikor

pedig sok bányavidéken a fémbányászat különböz okokból megsznt, a ma-

gyar vasipar nem volt képes az ott lev vaskéijöveteleket befogadni, vagyis

megvásárolni. Itt történt azután, hogy külföldi vállalatok nagy tökével jöttek

az egyes vidékekre, ahol örömmel fogadták ket. Hiszen a régi kis bánya-

társulatok éveken keresztül iparkodtak ezeket a becses vasköveket értékesíteni,

de, sajnos, ez nem sikerült a belföldi társaságoknál, kénytelenek voltak tehát

azokat külföldi társaságoknak eladni. Ezt az egész akciót akkor helyesnek

ismerte el a kormány is és rendkívüli elnyökben, különféle tarifakedvezmé-

nyekben részesítette a külföldi társulatokat. Ily módon, hogy csak a Sza-

pességet hozzam fel, vásárolt ilyen vaskbányákat a Wittkovici báuyatársulat,

az Oberschlesisehe Eisenbahnbedarfs Aktien-Gesellschaft, az akkor Albrecht

fherceg-féle tescheni gyár, amely jelenleg az Ósterreichische Berg- und

Hüttenwerks Aktien-Gesellschaft, a Gleivici vasgyártársulat, de azonkívül akkor

maga a kincstár is igen nagykiterjedésíí vaskelfordulásokat adott el külföldi

társulatoknak.

Ezek a társulatok milliókat fektettek be ezen bányákba és ma rendszeres

példás bányászatot znek. Az utolsó hatósági kimutatás szerint 5—COÜU mun-
kást foglalkoztatnak, ezek a vidékek úgyszólván ezen bányák körül találnak

megélhetést. Csak az a sajnos, hogy ezek a társulatok a vaskövet vagy nyers

vagy pörkölt állapotban külföldre szállítják. Ma nemcsak nálunk, hanem a

külföldön is megtesznek minden intézkedést, hogy a vask, mint az ország

bels vagyona, lehetleg belföldön dolgoztassék fel. Nézetem szerint itt is fel-

adata a kormánynak intézkedni, hogy a jövre biztosítsa a magyar fejld
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vasipar számára a vaskövet. De miután ezek a vasköelöjövetelek akkoriban

kényszerhelyzet folytán jutottak ezen társaságok birtokába, amelyek milliókat

fektettek be vállalataikba és ma is sok ezer munkásnak adnak megélhetést,

nézetem szerint ezt az ügyet csak úgy lehet rendezni, hogy nem szabad a régi

szerzett jogokat sérteni. Tudjuk, hogy e vállalatoknak az állam nagy tarifa-

engedményeket és más elnyöket adott. Nézetem szerint lehet ezen úgy segíteni,

hogy ezen vállalatok kell megadóztatása mellett, ami okvetlenül szükséges, ne

élvezzenek nagyobb elnyöket, mint aminket itthoni gyáraink élveznek. (He-

lyeslés a jobboldalon )

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a vasérc különféle idben meg lett be-

csülve, közölhetem a t. házzal, hogy 1906-ban a bányászati és kohászati egye-

sület egy ilyen becslést eszközölt. Megjegyzem, hogy ilyen becslés természe-

tesen igen nehéz dolog, mert tulajdonképen csak azt lehet megbecsülni, ami

fel van tárva. A bányáknak egy-két havi mvelése után azonban, az új feltárá-

sok folytán, ez a mennyiség a háromszorosára is fölemelkedlietik. Mondom tehát

1906-ban 711,000.000 métermázsára tették a feltárt vask mennyiségét. A stock-

holmi geológiai kongresszuson a magyar vasérc elfordulása 1.444,000. 000-ra,

egyezernégyszáznegyvennégy millióra állapíttatott meg dr. Lóczy földtani igaz-

gató által. Tehát itt is már óriási különbséget látunk. Meg kell azonban emlí-

tenem, hogy 324,300.000 métermázsa másodrangú szegényebb vaskövet is föl-

vett, mint vaskvagyont, amit jelenleg még nehezen lehet a gyárakban érté-

kesíteni. A középarányt kell tehát fölvenni és akkor körülbelül 1120 millió

volna a vaskömennyiség. Ha most azt vesszük, hogy Magyarországon évenként

16 millió mmázsa vask lesz termelve és feldolgozva, akkor ezen mennyiség kö-

rülbelül 70 évre felelne meg. Hogy a t. háznak képet adjak arra nézve, hogy e

tekintetben hogy állvmk a külfölddel szemben, legyen szabad a következ ada-

tokat felhoznom. Ugyanazon kongresszuson megállapították, hogy Észak-Ame-

rikának vaskmennyisége 916 220 millió métermázsa, Nagy-Britanniáé 390.000

millió, Németországé 53.059 millió, F;aneiaországé 33.000 millió, Oroszországé

19.200 millió, Norvégiáé 19.120 millió, Svédországé 13.320 miUió, Spanyol-

országé 7110 millió, Ausztriáé 5730 millió és a mienk lenne 1120 millió. Mi

tehát e tekintetben, sajnos, meglehetsen hátul állunk. Hogyha az 1909-iki

hatósági kimutatásokat vesszük tekintetbe az egész évi termelést illetleg, akkor

az 19 millió volt és ebbl, sajnos, körülbelül egyharmad külföldre ment nyers

állapotban. T. i. 7,9á6.000. Ezek az adatok tehát azt bizonyítják, hogy itt

okvetetlenül szükség van valami kormányintézkedésre, hogyha a magyar vas-

ipar fennállását a jövre biztosítani akarjuk. Nézetem szerint ez csak úgy

lehetséges, hogy tekintetbe kell venni a jelenlegi külföldi társulatok szerzett

jogait és ezeket bolygatni nem szabad. (Helyeslések.) Lehet intézkedéseket

tenni úgy az adók, mint a tarifa terén, de ezeket a jogokat respektálni kell,

mert ha k jók voltak akkor, amikor ezen szegény bányavidékek nem birtak

megmozdulni, amikor az egész lakosság ott ebbl élt, akkor nem szabad most

ellenük valami meg nem engedett fegyvert igénybe venni.

Felhívtam az igen t. pénzügyminiszter úrnak a figyelmét erre a kér-

désre, amely igen fontos és azt hiszem, hogy ennek a megoldása a jövre
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nézve az új liiíiiyatörvény tárgyalásii alkulinával lesz a legegyszerblieu meg-

oldliató. amely okvetetlenül gondoskodni l'og a jöv tekintetében. Csak valamit

akarok még hozzátenni, azt, hogy ezen megoldásnál, nézetem szerint, figye-

lembe kell venni a kisbányászok érdekét is, mert ritkán vagy talán sohasem

a nagy társulatok kutatásai tárják fel az új, értékes ércelöjöveteleket, hanem

a kisemberek s ezek viszik azután megalapozva a nagy társaságokhoz, amelyek

kell tökével a feltárást eszközlik.

Befejezésül még egy kérdést kell érintenem, és ez a bányatörvény kér-

dése. Kérem a miniszter urat, hogy ezt a törvényt, amelyet a szakkörök le-

tárgyaltak, amely annyi retortán ment keresztül, terjessze a liáz elé. (Elénk

helyeslés ) Valamikor nagy nehézségekbe ütközött volna e törvény elterjesz-

tése, amikor még bizonyos kérdések, a kszén dolga és a földbirtokok kér-

dése stb. megoldatlanok voltak, de ma ezek a kérdések rendezve vannak és

ma a bányatörvény létesítésénél egész másutt vannak a nehézségek : a munkás-

kérdésnél, a bányatársládák rendes alapra való helyezésénél, mert a munkás-

biztosító és balesetpénztár létesítése óta e kérdés megoldása sokkal nehezebb,

mint lett volna azeltt, a régi bányatársládák alapján. Én tehát azon kérést

intézem a miniszter úrhoz, hogy a báinyatürvényt mielbb terjessze a ház elé.

(Élénk helyeslés a jobboldalon. A szónokot .számosan üdvözlik.)

C) B:'iiiyiisx<»k közjjylése.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület f. év június hó 25-én tartotta tisztújító közgylését a Magyar Tudo-

raányos Akadémia heti üléstermében.

Az elnöki asztal körül ültek gróf Teleki Géza v. b. t. t. elnök. Glogoni

Andreics János és Faeb.nky István miniszteri tanácsos alelnökök, és Litschauer

IjAJos egyesületi f.tkár.

A Magyarlioni Földtani Társulatot a közgylésen Hchafaiizik Ferenc dr.

elnök képviselte. Jelen volt azonkívül Papp Károly dr. elstitkár és Telegdi

RóTH Lajos választmányi tag is, míg a m. kir. Földtani Intézet képviseletében

Iglói Szontagh Tamás dr. aligazgató jelent meg, több geológus kíséretében.

Mintegy 30 különböz egyesület és intézmény küldött képviselt, akiknek nevé-

ben SzoNTAGH Tamás királyi tanácso:i üdvözölte a közgylést, hangsúlyozva,

hogy manapság már a bányászok sem csupán a vakszerencsében bíznak, hanem

alapos és komoly tanulmányokkal iparkodnak a nemzeti ügyet magasra fej-

leszteni. A lendületes üdwzlet után a közgylés közfelkiáltással egyhangúlag

tiszteleti taggá választja Kissármási Mály SÁNDORt, az állami bányászat fnö-

két. Majd LiTscuAUER L.uos terjeszti el alapos titkári jelentését, amelynek

kapcsán megemlékezik az ehnult év minden fontos bányászati eseményérl, a

többek között a vasérc-kivitel meggátlása ügyében folytatott tanácskozásokról, s

a földigázkutatásokról. Majd az egyesület vagyoni állását ismertette, amelybl

kitnt, hogy a hatalmas egyesület törzsvagyona alig 108,000 korona s évi be-

vétele csupán 24 000 korona.

A gróf TELEKi-pályadíj az idén szomorúan végzdött, mert a beadott

Földiám Huzlöii'i XI. I küt . lOII. 38
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pályázat Probstner Alfréd bírálata szerint a mértéket meg nem ütvén, a jel-

igés levelet gróf Teleki elnök mindjárt ott helyben elégette. Ezután Zsigmondy

Arp.íd ismertette az Országos Mszaki Tanács tervezetét, s kívánja, hogy ebbe

a tanácsba legalább egy-egy bányamérnököt és kohómérnököt nevezzenek ki az

V. és VI. fizetési osztályba. 50% mködési pótlékkal, s a kinevezés ügyében a

pénzügyminisztériumot is hallgassák meg. A nagy körültekintéssel kidolgozott

javaslatot általános lielyesléssel fogadta a szép számban egybegylt szakközönség.

Ezután elfogadták Nagybánya város meghívását az 1912. közgylésre, s az

elnök kimondotta, hogy a kissármási gázkvithoz tervezett kirándulást is erre

az idre lialasztják. Zakándi Knöpflek Gyula ismerteti az aranylopások korlá-

tozása ügyében készül törvénytervezetet, amelyrl július hó 7-ón Budapesten

beható tanácskozás készül.

Végül az elnök bejelenti a maga és tiszttársai lemondását, s hajlott ko-

rára való tekintettel kéri, hogy t ne is válasszák meg többé erre a felelsség-

teljes állásra. Míjnnich Kálmán udvari tanácsos és országgylési képvisel azon-

ban kéri, hogy továbbra is maradjon nagyméltósága a magyar bányászok

vezére, amire az elnök megadja magát a közhangulat megnyilvánulásának.

A választás eredménye a következ : Elnök : gróf Teleki Géza ; alelnökök :

Andreics Jákos. Faebaky István és Lázár Zoltán
;

pénztáros : Gáger Emil
;

ügyész : Balkay Béla dr. ; ellenr : Knöpfler Gyula ; könyvtáros : György Albert.

Azonkívül megválasztottak 12 helybeli és 12 vidéki választmányi tagot.

A vasárnapi közgylést liétfn eladások követték, amelyek sorában

BöCKH Hugó dr. m. kir. föbányatanácsos a föld'gázokról tartott figyelemreméltó

eladást. Fehér Manó dr. az iij bányabíráskodásról. s Farkas János a k é n-

kovand fölhasználásáról.

TÁRSULATI ÜGYEK.

A) .íeíjyzköiiyv a geológiai szakszóCárt elkészít bizottság
líílO dec. 10-i ülésérl.

Jelen vannak : Szontagh Tamás dr. másodelnök elnöklete alatt, Lóczy

Lajos dr.. Madritz Béla dr.. Pálfy Mór dr., Papp Károly dr., Schafarzik

Ferenc dr., Treitz Péter, mint a Magyarhoni Föltaui Társulat 1910 nov. 16-i

választmányi ülésétl kiküldött bizottság tagjai.

Elnökl másodelnök üdvözölvén a megjelenteket, a jegyzkönyv
vezetésére felkéri Papp Károlt dr. elstitkárt, s felhívja, hogy a ]\Iagyarhoní

Földtani Tiirsulat választmányának megbízását olvassa fel.

Papp Károly felolvassa az 1910 november hó 16-án tartott választmányi

ülésnek idevonatkozó határozatát, amely a következ :
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«Elstitkár a következket jelenti:

e) «Az 1909 nov. 5-i válaeztiuáuyi ülés elhatározta, liogy a Természettudo-

mányi Mesterszótár szerkesztésére bizottságot alakít, s felszólítja a Magyar Föld-

rajzi Társaságot, a Kir. Magy. Természettudományi Társulatot s az Erdélyi Múzeum-
Egyletet, hogy a bizottságba két-két tagot küldjenek. Tisztelettel jelentem, hogy a

Földrajzi Társaság ebben az ügyben Cholnokv Jen dr. ftitkárt és Kövksligethy

Eadó dr. levelez tagot, a Természettudományi Társulat Túzsok János dr. választ-

mányi tagot és GoRKA SÁNDOR dr. társulati titkárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület

pedig Apáthy István dr.-t és Szádkczky Gyula dr.-t küldötte íi."

LRENTHEY IsiRE dr. választmányi tag megjegyzi, hogy tudomása szerint a

Magyar Nemzeti Múzeum is jelölt két tagot.

Elstitkár erre azt válaszolja, hogy neki tudomása nincs errl ; azonban

óhajtja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum is delegáljon lehetleg egy zoológust és

mineralógust a Mesterszótárt-készit bizottságba, e célból fel fogja kérni a Múzeumot,

ha a Választmány ezt elrendeli. Azonkívül felkérendnek tartja a m. kii\ Földtani

Intézetet is két tag küldésére. LóczY Lajos vál. tag, mint a m. k. Földtani Intézet

igazgatója megjegyzi, hogy maga is szívesen részt vesz a szótártkészitö munká-

latokban ; azonban célszerbbnek tartaná, ha elbb elkészít munkálatokat végezne

egy szkebb bizottság.

PÁLFY MÓR dr. választmányi tag ugyanezen a véleményen van. Már a múlt

évi tanácskozások alkalmával is az volt a cél, hogy csak geológiai szakszótárt ké-

szítsen a bizottság ; ezért tehát fölöslegesnek tartja, hogy a bizottságba zoológuso-

kat s botanikusokat is meghívjanak.

Többek hozzászólása után a választmány akként határoz, hogy — mieltt a

Természettudományi Mesterszótárt-készítö bizottságot összehívná, — elbb elkészít-

bizottságot küld ki, hogy az a geológiai helyesírás elveit megállapítsa.

A bizottság elnökségével megbízza Szontagh Tamás dr. másodelnököt, s a bizott-

ság tagjaiul kiküldi : 1. Lóczy Lajos, 2. Maüritz Béla, 3. Pálfy Mór, 4. Papp

Károly, 5. Schafakzik Fekenc, (i. Trkitz Péter urakat.

A választmány felkéri a nevezett bizottságot, hogy munkálatait minél elbb
kezdje meg, s errl véleményes jelentést tegyen a választmánynak.

Több tárgy nem lévén, elnök a választmányi ülést este félkilenckor berekeszti."

Eluöklö m á s o d e 1 u ü k mefíállapítja. hogy a választmánytól kikül-

dött bizottságnak mind a hat tagja megjelent, ami nagy öröm-

mel tölti el, minthogy ily módon remény van arra, hogy már a mai ülésen

egységes megállapodáshoz juthatunk. Bejelenti azután, hogy az elnökség már
elkészít munkálatokat is készített s felhívja Papp Károly dr. bizottsági el-

adót, hogy ezt a munkálatot terjessze el.

Az eladó erre bemutatja a következ tervezetet

:

oTisztelt Bizottság ! Hogy a Geológiaf Szakszótár készítésébe alaposan

belefoghassunk, szükséges bizonyos általános elvekben megegyeznünk. Tudva-

lev dolog, hogy a mai írásmód liosszú történeti fejldés eredménye, amely

sokféle író és tudós írásából fejldött ki s épen ezért nem egységes. Hiába
való törekvés tehát teljes következetességet kívánnunk a helyesírásban, mert az

írást az él nyelvérzók irányozza, amely évrl-évre fejldik, s gyakran a leg-

ellentétesebb módokat mutatja egymás mellett.

38*
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Épen ezért mi se ragaszkodjunk valami általános régi sablonhoz, hanem

olykép igyekezzünk magyarul írni, amiként manapság a legtöbb író és szak-

ember ír. Hiába erltetnénk például a Magyar Tudományos Akadémia klasz-

szikus írásmódját, amikor manapság az élet egész más irányt követ. Epeu a

természetvizsgáló az, aki nem ragaszkodliatik az elavult formákhoz, hanem a

fejldés, haladás zászlaját lobogtatja a kezében. Ezért a helyesírásban se ma-

radjunk el korunk fejldésétl, hanem írjunk olyképen, amiként legjelesebb

íróink s hírlapjaink írnak, s amiként a mai nemzedék iskoláinkban is

tanulja a magyar helyesírást.

A helyesírásnak általában két fajtája van, ú. m.

1. a kiejtés szerint vagy hangok szerint való (fone-

tikus) írás és

2. a szóelemz vagyis az etimologikus írás.

Az összes magyar nyelvtanok megegyeznek abban, hogy a magyar helyes-

írás elssorban a kiejtésbl indul ki, mert az egyszer, ragtalan toszok liang-

jait általában híven fejezi ki állandó jegyekkel. E mellett azonban nagy tért

enged a szóelemzésnek is.

A helyesírás szokás és a divat dolga ; s így bizonyos korok szerint változik.

SxMONTi Zsigmond kimutatja, hogy hazánkban a c hangot eleinte c-vel írták,

azután cs-vel, c/í-val, /s-vel, a Magyar Tudományos Akadémia fennállása óta

állandóan c:-vel írja. A mai hivatalos iskolai helyesírás ismét az egyszeríí

c-t alkalmazza.

Az utolsó évtizedekben Európaszerte a helyesírás egyszersítésével foglal-

koznak. Hazánkban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1903-ban elren-

delte az összes magyar iskolákban az egyszersített iskolai helyesírást, amely-

nek 1909-ben megjelent bvített kiadását, Simonti Zsigmond: j Iskolai
Helyesírását vau szerencsém bemutatni.

Az egyszersített iskolai helyesírásban négy fontosabb újítást találunk,

ú. m. 1. a C2 helyett az egyszer c-t; 2. a val-vel ragos alakok rövidített

írását, pl. kalapáccsal; 3. az aki, ami, ahogy, szóval a vonatkozó névmások

egybeírását ; 4. a jövevény szóknak kiterjedtebb magyaros írását.

Úgy hiszem, hogy bizottságunk nyelvészeti feladatokkal nem óhajt fog-

lalkozni, s így a három els pontról nincs mit vitatkoznunk.

Hátra marad tehát a negyedik pont : az idegen szavak, SiMONTi-val szólva

a jövevényszók írása.

Az idegen szavak írása körül igen sokféle vélemény küzd egy-

mással. Elre bocsátom, hogy a rég meghonosult szavakat mindenki magya-

rosan írja, például : paradicsom, zsold, rózsa. Csak arra nem tudunk meg-

egyezni, hogy az újabb korban átvett szavak közül miket tartsunk meghono-

sultaknak, s miket ideiglenesen befogadott vendégeknek. Vájjon tehát így

írjuk-e fdozófia, fizika, konkordáns és (illü, vagy philosophia. physika, con-

cordáns és phyllit ?

Ezekre a kérdésekre minden lényeges pontban megfelel Simonti Zsigmond :

a Helyes Magyarság cím 1 903-ban megjelent munkájában, amely-

nek 98. oldalán ezeket írja :
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«Az idegen szók írása sok és heves vita tárgya. Aki e dologban véle-

inéuyt akar magának formálni, elször is azt gondolja meg, hogy a rengeteg

sok idegen szónak, amely irodalmunkat elárasztja, a felére sincs szükségünk.

Aki minden szükség nélkül alkalmaz idegen szót, aki az orvoslást szanálásnak,

a tervezést kontcniplálásnak, síz emlékiratot inemoranciumnak, a mozzanatot

momentumnak, az emlékmvet monumentumnak, a tehetséget talentumnak

nevezi, aki a beszéd helyett szpicset mond, aki szán zsén beszél : az nem
javítja és nem szépíti nyelvünket. Ellenben a mveldés szem-

pontjából igen káros az idegen szók járványa, mert a megértést nagyon meg-

nehezíti. Hiszen az olvasók nagy része diákul sem ért, hát még a sok francia

angol, olasz kifejezést hogy értse meg? De viszont ha szükségünk van az

idegen szókra, akkor ne neliezítsük meg az olvasó közönség dolgát a sokfele

idegen írásmóddal, hanem írjunk a magyar olvasónak min-

dent magyarosan: gimnázium, fíllokszéra, telefon, kolera, kvóta, dele-

gáció, ne pedig gymasium, phylloxera. telephon, cholera. quota, delegatio

!

Persze e mellett a ritkábban elkerülket, az idegen fogalmak, az idegen

intézmények nevét írhatjuk eredeti alakjukban, de húzzuk alá és nyomassuk

dlt betvel ; hasonlókép az olyan mszókat, melyek csak szakmunkákban

szükségesek s a nagy közönség elé úgysem kerülnek. A tulajonneveket is zavar

elkerülése végett célszer meghagyni eredeti alakjukban. De különben ne tá-

laljuk az olvasó elé százféle nép írása módját, hanem írjunk a magyarnak

magyarul és magyarán.

«

Ezen általános irányú bevezet után idézem ugyancsak Simonyi Zsig-

mond : Iskolai Helyesírásának legújabb kiadásából, a jeles nyelvész-

nek egy közbees mérsékelt álláspontját (az 1909. évi kiadás 13. oldalán) :

oAz idegen szóknak egy részét magyarosan, más részét az idegen írás-

mód szerint kell írni. (1.)

1. Magyarosan a) azokat, amelyek a nép nyelvében is közhaszná-

latúak pl. fillokszera, finánc, doktor, b) azokat, amelyek az irodalomban köz-

használatúak, pl. akadémia, múzeum, fizika. Ez utóbbiak közül a teljesen

magyaros írástól csak azokban térünk cl, amelyekben eh vagy x van ; ezt a

két idegen bett megtartjuk, pl. technikus, monarchia, expedició, c) a nem
latin vagy görög betkkel író népek nyelvébl való szavakat és a szláv és oláh

szóknak eltér betjegyeit, pl, cár, khán. kalifa zsivin. szetreászka, ciné,

mintye.

2. A z idegen írásmód szerint í r j u k : «^ az idegen fogalmak,

intézmények, szokások nevét
;

pl. reuaissauce, cercle ;
— a nem közkelet tu-

dományos és egyéb mszavakat, pl. praetor. quasstor, circulus vitiosus — c)

minden idegen nyelv idézetet, pl. conditio sine qua non, audiatur et

altéra pars.»

Ezzel a mérsékelt állásponttal szemben ugyancsak a nevezett tudós az

említett munkájának 14. oldalán már ismét szélsbb álláspontra helyezkedik,

amikor a következkép ír: oNem ügyelhetünk a magyar írásban arra, hogy

a görög eredet szót egyszer i-vel, másszor y-nal, egyszer í-vel, másszor

í/i-val, egyszer A-val, másszor /c/i-val kellene írni. Azért legcélszerbb, hogyha
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magyarosan írjuk nemcsak a rég meghonosultakat : krónika, iskola, doktor,

gimnázium, kollégiuiti, hanem így írjuk az iijabban átvetteket is : klór, fizika,

litográfiia, sovinizmt^s, sablon. Mert a sokféle idegen nyelv helyesírását még
legmveltebbjeink sem tudják biztosan s helyén kí\iil is .(/-okát és í/i-kat

írnak.

»

Az én véleményemnek az utóbb idézett széls állásjiont felelne meg
legjobban, s ha már klórt és sovinizmust írok, úgy következetesen reneszánsz-t

és kvesztor-t is kell használnom. (2.)

Teljesen osztom Szabó József felfogását, aki a Magyar Tudományos

Akadémiában már csaknem két évtizeddel ezeltt kifejtette nézetét «Az ide-

gen szók használás mód ja» cím tanulmányában (Eladta a ÜL
osztály ülésén 1891 október hó 19-én). Csaknem teljesen a Szabó JózsEF-féle

helyesírási alapon szerkesztettem 1909-ben a Földtani Intézet kiadásá-

ban megjelent Múzeumi Vezett, amelyben körülbelül minden geológiai

szó elfordul.

Mieltt a részletekbe mennék, még egy dolgot kell itt fölemlítenem.

Kazinczy iskolája a latin eredet szóknak nálunk meghonosult alakjai helyett

a rövidebb németes, franciás formákat használta, ]>\. /ilozóf, ppdagóg, geológ

alakokat a filozófus, pedagógus és geológus helyett. Amik a németbl, fran-

ciából jöttek át a magyar nyelvbe, azok rövidített formában honosultak meg.

így a klór, pint, továbbá az ív (us) kéjízös latin mellékneveknek rövidítése

pozitív, negatív, relatív. Ezekrl azt mondja Simonyi Zsigmond : Helyes
Magyarságának 96. oldalán, hogy « hiú és céltalan törekvés ezeket vissza-

csavarni eredeti klasszikus alakjukra ós azt mondani : Jdóruin, pintész, pozi-

tivus, negatívus. Mert éjien ilyen jogon lelietne a méter metrum, az advent

adventns, az angyal pedig angelwt, a püspök, cpiskopus és a pünkösd pen-

tekostc !i>

Ebben azt hiszem, hogy az újabb kolozsvári természettudományi iskola

dioritis-porfintis-iéle szavaira is meg van a válasz. Apáthy István túlzott

klasszikus írásmódja se hogysem illik bele korunk egysze-
rsít irányzatáb a.

'

Ha ezek után Simonyi Zsigmond és Szabó József lielyesírásának elveit

röviden összefoglaljuk, úgy a következ kép áU elénk :

1. A magyar írás 40 önálló betje közül közép « -val fejezi ki a

magyar fonetika a francia en-t : ankét (enquete)

:

2. a latin és görög szavak ce, oe betje már az egyszersítés miatt is

e-vel írandó, így a latin s német Aetna helyett a magyarban az olaszos Etnát

írjuk. Aesthetica szintén az olasz mintára esztétika lesz. A haematitot hema-
titnak s ugyanígy az eocén, oligocén, miocén, pliocén szavakat az angol mintára

egyszer e-vel írjuk. Kirívó németesség a görög és latin eredet szókban a német
a használata, pl. pádagogia, a lielyes pedagógia helyett.

' A mai magyar természettudományi mnyelv alapelveit behatóan fejtegeti

SziLY KÁLMÁN a Természettudományi Közlöny XLII. kötetének 1910

május 1-i számában. Ezeket az alapelveket általában bizottságunk is elfogadja.
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3. Az idegen szavak y/-ját i-re változtatjuk, jil. gjqis helyett

gil>Met, trachyt helyett trachilot, typus helyett iipitítt írunk.

4. A francia «», caii hangzókat ó-val írjuk: htirn, vii'ó, idiüó.

5. A francia cu helyett J-t írunk, likr.

6. Ugyancsak a francia oii-i ?(-val használjuk, a tour helyett tehát lúr-i

írjunk.

7. Az egyszer c-t általánosan fogadjuk el a ez, vagy tz helyett. Ter-

mészetesen LóczY, B.\KCZY stb. tulajdouuevekbeu meghagyjuk az eredeti régi

írásmódot, st pl. a Révai -féle nagy lexikon még a helységnevekben

is meghagyja a oi-t, így : Czcglcil, Mi^kolcz, Várz. Az idegen szavakban ellen-

ben a f-t A'-val írjuk, pl, akccnliif. Hisz már a németek is széltében hasz-

nálják a r lielyi'tt a A'-t. Az ásványtani A'«ícíí-ban meg van pl. a A" is, c is,

ahol már az írással jelezhetjük a kiejtést. A kémiai knkiniii Ca szimbólumát

természetesen senki sem bolygatja.

8. A cli betíí a legkényesebb. Mert például az arab eredés cJiemiát a

norvég kéiiiiánnk írja, az olasz c/i-val írja, de iigy ez, mint a spanyol ember

A--nak hangoztatja. Egyformán helyes tehát akár chéiina, akár kémia; követ-

kezetesebb leeud azonban a kémia írása. A traclnt szót az olasz A--nak ejti

ki, tehát a magyar is mondhatná íraA:it-nak, de elterjedtebb a trachil. Szabó

József a eh meghagyása mellett van, annyival is inkább, mert a eh a régi

magyar nevekben is megvan, pl. Bzéchenyi, Cholnoky stb.

9. A görög jih-t írjuk /'-fel, I'ü>ioHí, por/ir, amorf.

10. A A--t általában használjuk a c helyett, kolléqa, korál, továbbá q

helyett a francia s-zavakbau, pl. ánkct, likr.

11. A q bett lehetleg csak a személy, geográfiai s paleontológiái nevek-

ben hagyjuk meg. pl. Qiuiriicro, ellenben a többi idegen szóban A-ü-val írjuk

:

kvártól'j, kvarc, kvan-il, mert így jobban kvadrát a magyarnak. Szabó József

ugyan azt mondja, hogy luigyjuk meg a nemzetközi fy«-t a kvarcban, mert a

magyarban úgy is meg vau a k o v a szó. Csakhogy sajnos a mai középiskolás

fiúnak már önkénytelenül is kvarcra jár a tolla.

12. Az s szintén kényes bet, amelyet hol s-nek. hol ss-nek írnak az

idegen eredet szavakban ; de s o k k a 1 mag y a r o s a b b a diszkrét, s mi)tixz-

ter féle szavakban az sz.

13. A t bet egyszeren sokkal magyarosabb, mint //í-val; tehát liipcr-

sztén, riolit egyszer <-vel írandó, épúgy, amiként Teréziát ma már senki sem

írja Theresiá-uBik.

14. Az :c betre a geológiában meglehets szükségünk van, azért hagyjuk

meg, már azért is, mert sokkal egyszerbb, mint a ksz, teliát legyen cxpedieió

és oxigén.

15. A z bett itt-ott az x helyett írjuk, pl. a fizika szóban,

16. A zs bett a francia ;/ helyett a s.syoíí/'Íí- féle szavakban használjuk.

17. Az idegen tulajdonnevek írását illetleg a latin betkkel író

népek tulajdonneveit változatlanul hagyjuk; az orosz, török,

perzsa, arab, szóval a keleti neveket magyarosan íi'juk, tehát nem Tscheeny-

BCHEw, hanem Cseknisev.
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A tulajdomieveket magyarosan a keresztnév hátratételével írjuk : Cotta

Bernát, Hadeb Ferenc. Egyes kiváló emberek neveit ugyan a magyar nyelv-

szokás egészen az eredeti formában fogadta el, pl. Leonardo da Vinci, de ezt

a kivételes szokást nem lehet általánosítani. Helytelen tehát az az újabb szo-

kás, hogy minden sveici hegymászónak keresztnevét az eredeti alakban írják.

Amely keresztnevet magyaiTa fordítani nem tudunk, azt az eredeti formában

tartjuk meg. de mindig a vezetéknév után tesszük.

A tulajdonneveket mindig nagy kezdbetvel írjuk, tehát a nemesi el-

neveket is. Helytelen újabb szokás a nemesi elönévuek kis betvel való írása,

mert Sárombeeeki Nagy Ferenc ép olyan jelleg szó. mint akár Pávay-Yajna

Ferenc vagy Szinyei-Merse Zsigmond.

A magyar nyelv a személyek neveiben elre a legfontosabb nevet, s

azután a kevésbbé fontosat teszi. Ezért a gróf, báró vagy dr. jelz is hátra

jöu. Ahol azonban több jelz összetorlódik, ott az öröklött jelzt a név elé,

s a szerzett jelzt a név után tesszük. Tehát : báró Nopcsa Ferenc dr.

18. A földrajzi tulajdonneveket az illet ország helyesírása szerint s így

a magyar községeket is a Hivatalos Helységnévtár szerint írjuk.

Azonban az ismertebb külföldi városok nevét magyarosan is írliatjuk,

mert például a Budapesti Közlöny is állandóan Bécset és nem Wü-nl

használ. Magyar nyelven íi't közleményünket úgy sem érti meg semmiféle

náció, s ezért nagy baj nem származik abból, lia itt-ott Bécs vagy Velence vau

is a magyar szövegben, mert a német vagy francia fordítás úgy is a helyes

földrajzi nevet fogja használni ! (3.)

19. Csillagászati munkákban az égi testeket Föld. Nap, Fias-

tyúk nagy betvel szokás írni ; ugyanilyen jogon a geológiai Föld, lú-éta,

Jura, Triász képzdmények is nagy betvel volnának írandók, st az ásvány

s kzet nevek is. Azonban áz újabb szokás a kzet s ásványneveket, st a

geológiai képzdmények nevét is kis betvel írja.

20. A kövületneveket mindig latinosan írjuk és pedig a nemi

nevet mindenkor nagy kezdbetíível, míg a faji nevet kis betvel. Csak akkor

íi-juk mind a két nevet nagy betvel, ha a faji név személ^'röl van elnevezve,

pl. Megalodus Lóczyi Hörnes. A kövületnóv és a szerz neve közé vesszt

tenni teljesen fölösleges, mert ez nemcsak hogy zavart okoz, de a nyomdai

költséget is drágítja.

»

K

Ezzel a tervezettel kapcsolatban eladó bemutatja a m. k. földtani inté-

zetnek 1886. évi megállapodását, amely csaknem 20 esztendeig állandóan

érvényben volt a m. k. földtani intézet kiadványaiban, s csak Halaváts Gyolá-

nak a szerkesztéstl való visszalépésekor sznt meg. Ez az érdekes megálla-

podás a következkép szól

:

«Je>iyzkönyv. Felvétetett lt<86 április hó 13-án a m. k. földtani inté-

zetben tartott értekezleten. Jelen voltak: Böckh J.ínos m. k. osztálytanácsos, a tn

k. földtani intézet igazgatója ; Hofmann Károly dr. m. k. fögeológ, Peth Gyula

dr. és Halaváts Gyula m, k. segédgeológok.
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Elnökl osztálytanácsos úr megnj'itván az i'i'tekezletot, konstatálja azon tényt,

hogy a geológiai irodalomban eddig nincs egységes helyesírás s mert kívánatosnak

tartja, hogy a m. k. földtani intézet kiadványaiban a helyesírás egységessé tétes-

sék, az értekezlet ily irányú szabályok megállapítását tzi ki.

Ennek folytán behat/', élénk eszmecsere után a következk határoztattak.

A m. k. földtani intézet kiailványaiban a jövben a következ helyesírási

szabályok lesznek következetesen keresztül vieudk :

1. A geológiai, petrografiai és mineralógiai mnevek álta

Iában kis kezdbetvel írandók (pl. jiira, gránit, oíigoklasz stb.) ; s csakis

egyes, kivételes esetben, ha azt a szerz ersen kívánja, engedhet meg a nagy

kezdbet.
"l. A paleontológiái nevek, azon esetre, ha azok mint egyes egyedek

nevei a szokásos ketts névvel, vagy a sp. jelzvel, akár csoportosítva jegyzékben

vagy egyenként a szövegben fordulnak el, mindenkor nagy kezdbetvel
(pl. Cerithium margaritacentn , C.ongeria sp.) ; ha azonban a szövegben, az elbe-

szélés szoros tagjaiként, nemi vagy családi nexfek gyanánt fordulnak el, ezek

kis betvel írandók (pl. ganztcropodák, congeriák stb.);

3. A paleontológiái fajnevek a latinos ortografiával írandók.

4. Az idegen nyelvekbl átvett mnevekben, azon esetre, ha azok személytl,

tartománytól vagy helynévtl erednek, az illet név helyesírása szorosan
betartandó (pl. Brochantit, aiiuilanicii emelet stb.)

5. Az átvett mnevek, amennyiben az elbbi pont alá nem esnek, kivétel

nélkül kihangzás szerint írandók (pl. gips7, kvarc, trcichü, tektonika, paleontológia

porfir, konglomerát, konkréció, brecscsia, triász, eocén slb.).

Jegyezte Halaváts Gyula. Látta Böckh János, Hofmann Káeoly, Pethö Gyula.

A m. k. Földtani Intézet 193— 188ö. sz. ügyirata.

Ehhez a megállapodáshoz ISSö április hó 23-án hozzájárultak Gesell Sándor,

Telegdi Róth L.\jos (aki az .5. pontot nem egészen helyesli), Kalecsinszky Sándor

(akinek az 1. és -5. iionttal nézeteltérése van) és Schafakzik Ferenc (aki az 1. és

5. pontnál némi változtatást i'hajtana).*

A bemutatott megállapodások az eladó szerint csaknem teljesen egyez-

nek a tervezetben kifejtett elvekkel, s így a bizottság is elfogadhatja mind az

öt pontot.

A mszavak megmagyarosításának kérdésérl az eladó föleleveníti

Szabó JozsEF-nek 1861-ben tett nyilatkozatát, amelyet mérsékelt és bölcs irá-

nyáért még ma is követhetünk.

Szabó József* ugyanis az 1861 június 3-án tartott nyelvtudományi

osztályülésben a következ akadémiai «vóleménynyilatkozat» elfogadását

ajánlotta

:

•Kívánatos, hogy minden tudományok mszavai (termino-
lógia) a jelzendö tárgyak jelentését szabatosan kifejezöleg B a nyelv szabályai

kell tekintetbe vételével megmagyarfttassanak. Ellenben a tudományok terjeszthe-

tsége érdekében nem kívánatos, hogy a tudományok m ne vei (nomen-
klatúra, onomasztikon) általában megmagyaríttassanak.»

* Magyarítása Természettudományokban, s különösen annak gyakorlati jelen-

tsége. Olvasta a M. Tudom. Akadémiában május 13. 1861. Szabó József m. Akad.

Lt. Hivatalos kiadás. Pest, 1861. 1—24. oldalú füzet.
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Szabó szerint (9. old.): a tudományt nem a szókért mveljülí, a nyelv csak

közlekedési eszköz levén, itt fdolog a tudomány saját érdeke, s kell hogy ez adja

az irányt. Majd ezeket mondja (23. old.): A természetbúvár állása ketts: egyik

nemzeti s honi, a másik ossz világi. Amannál fogva szent kötelessége

a nemzeti s honi érdeket elmozdítani ; emennél pedig bizonyos határon tul ö a

tudomány egyetemes haladásának bajnoka, aki összvilági színvonalon áll.

Szabó József ezeket az elveket a követkei mottóban foglalja össze :

Mottó : (iMagyarítsuk a kifejezéstant (terminoló-

giát), de ue legyünk túlzik a nevezéktanban (nomen-
klatúrában), n

A nagy magyar geológusnak félszázaddal ezeltt tett eme lelkes szavaival

zárom javaslatomat, kívánva, hogy minél elbb egyöntet megállapodáshoss

jussunk a magyar geológiai helyesírásban.

»

Az eladott tervezettel kaiícsolatbau Szontagh Tamás dr. bizottsági elnök

megemlíti, hogy Schafaezik Ferenc dr. úrral együtt már is résztvett egy termé

szetrajzi szótár készítésében. Nevezetesen a Középiskolai Mszótárban
pontfül-pontra átnézte a természetrajzi szavak helyesíi'ását. Ez a munka szintén

SíJioNYi elvei szerint készült.

LóczY Lajos az ügy tisztázása végett néhány kérdést vet föl. Az eladói

tervezetben nincs szó a mellékneves képzkrl, hogyan írjuk pl. ezt: erupciós

vagy criiptivus ?

Schafaezik Feeenc szerint sem az egyik, sem a másik nem helyes

;

hamem az eladó, illetleg Simonti Zsigmond felfogása szerint egyszeren

(';'í(/iií(í'-nak kell írnunk.

Lóczy Lajos kérdezi, hogyan írjuk ezeket : konglomcrálos vagy konglo-

nicráiiimos : viilkános vagy vulkánikus ; uepluui vagy neptunlkiis ; paleozoós

vagy paU'ozóikiis :'

Az eladó szerint egyszersít írásmódunk alapján. — minthogy a gyök-

szók : konglomerát, vulkán, ncpiuii és paleozoikum — ilyképen : konglonie-

rátos. vulká)>os vagy vulkái}i, ucpiuni és paleozoós — képzdmények.

LóczY Lajos felveti, hogy devon vagy devoni képzdmény-e a helyes

;

szerinte: decoiii, mert ha /«c/ÍHÍ-emeletrl beszélünk, úgy következete-

sen : devoni és reeoarói képzdményekrl kell szólanunk. Különben csak a

nehézségekre akar ezzel a néhány kérdéssel célozni, a nélkül, hogy állást

foglalna.

Schafaezik Ferekc ajánlja, hogy egyezzünk meg az x, eh és q betk
írásmódjában is. Szerinte az x és eh bizonyos esetekben megmaradhat, mint

önálló bet, azonban a cj-t állandóan kv-val írjuk. Ezt a bizottság egyhangúan

elfogadja.

Szontagh Tamás elnök felteszi a kérdést, vájjon a bizottság általánosság-

ban elfogadja-e az eladott tervezet elveit.

A bizottság az eladott tervezetet általánosságban egyhangúlag elfogadja,

s ennek alapján rátér a részletek megvitatására.
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A Földtani Közlöny 39. kötetének tárgymutatójában igen sok példát>

találunk a geológiai szavakra. Ez a tárgymutató annyival tanulságosabb cél-

jainkra, mert LöEENTHEY Imke dr. ftitkár úr az akadémikus helyesírás szerint;

szerkesztvén a kötetet, a tárgymutató is ezt az írásmódot mutatja. Fkép az

ásvány, kzet- és a földtani nevek lajstroma tanulságos, amelyek közül az.

alábbi szavak kerülnek részletes megvitatás alá.

A bizottságtól elfogadott írásmódot az els rovatban a tlült (kiírziv) betk-

kel írt szavak mutatják, míg a rendes (kurreut) szedésü szavak a régies, aka-

démiai módon írvák, illetleg a kolozsvári természetvizsgálók írásmódját tün-

tetik föl.

Abrázio, abrasio.

Akadémia, accademia

AI,iiiH, achat, achates.

Alppsek. Alpok. (4.)

Alvcolinny: Diészku, alveolina-mész.

Amctiszl. amethyst, amethystos.

Attifthól, amphibol, ampbibolou.

Atiilihólox ncfelin-hazunit. amphibol-

ucpbelin-basanit.

Amiá»t, amiant, amiantus.

Aitimóaiak, ammoniacam.

Analóg, analogus.

Andezit, andesit. audesitis.

Andezil-breccsa, andesit breecia.

Andenek, Andok. (5.)

Aii'ih'zU, auglesit, anglesitis.

Aniiidfit, auhydrida.

Afíorlit, anorthit.

Anliklináiis, anticlinale.

Arzén, arsen.

Aszfalt, asphalt, asphaltus.

Azbeszt, asbest, asbestos.

Barit, baryt (súlypát).

Bazalt, basáit, basaltes.

Bécüi medence, Wieni medence.

fíeril, berylL berillus.

Biotitos unilibol, biotit-amphibol.

Bórsav, boriurasav.

Brcccsa, breecia, brekcsia, breccsia.

Brlozoás márga, bryoza-raárga.

Campilli rétegek, eampilci rétegek

(mert a lielyscg : Campill).

Cement, ctementum.

Ciklus, cvclus.

Cink, tzink. ziuk, ziucum.

Cinóber, cinobrium, ciuobriom.

Cirkon, zirkon, circonium.

Defláció, deflatio.

Delfin, delphin.

Dendrit, deudritis.

Diabáz, diabas, diabasis.

Diasz, dyas.

Diorit. dioritis.

Diorit-jiorfirit. diorit-porphyrit, diori-

tis-porphyritis.

Diszkordans, discordans.

Egirin, asgirin.

Ekvátor, cCquator.

Eieolit-szienit, elaeolith syenit.

Eocén, eocffu.

Ejjidot, epidoton.

Erózióg völgy, erosionalis völgy.

Eriipciós, eruptiós.

Ernpliv, eruptivus.

Elna, Aetna.

Eurázid, Eurasia.

Escakt, exaktus.

Fanerogám, phanerogám.

FillU. phyllit, phyllitis.

Flis, flysch (kárpáti homokk).

Foszfor, phosphor, phosphorus.

Foszfát, phosphat.

Fúldigáz, földgáz, mocsárgáz, metán.

Geográfus, geogi-aph.

Geológus, geológ.

Gipsz, gyps, gypsum.

Glaukofán, glaueopbau.

Glaukonit, glaucouit.
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Gleccser, gletscher (jégár).

Glohigeiiuás (igijng, globigeriua-

tályag.

Gneisz, guájsz, gueiss. gneissum.

Grafit, graphit, graphitis.

Gi'ánát, granat, granatu.s.

Gránit, granito.

GranitO'dioritos porfirít, granitodio-

rites porphjrit.

Granvakhc. grauwacke.

Gyalu, Dealu, Dsálu (a hegy oláh

neve).

Hiacint, hyacinthe, hyacinthus.

Higroszkóp hygroskóp, hygi-oscopium

Hidrogén, hj'drogenium.

Hidrografia, hydrographia.

Hidrokémia, hydrochemia.

Hipersztén, hyperstheu.

Hiperszténes migilos andezMufa, hy-

perstheu-augit-andesittufa.

Hippuritos mészk, hippmitmész.

Homogén, homogeneus.

Induktív, inductiv, inductivus.

Izoklinális, isocliuale.

Izomorf, isomorph, isomorphus.

Kalcédon, kaltzédon, chalcedon, chal-

eedonius.

Kalcit, calcit, calcitis (leghelyesebben :

niészpát).

Kalkopirit, chalkopyi-it.

Kamhrium, cambrium.

Karhon, carbon,, carbonium (kszén-

korszak).

Karneol, carneol, carneolus.

Karniai, karni, ki'ajnai emelet.

Kenozói kor, kainozoicum.

Kémia, chemia.

Klinométer, cliuometer.

Klorid, elilorid, chlorida.

Klárit, chlorit, chloritis.

Kohált, kobalt, cobaltum.

Kokkalit, coccolith.

ÍTongíénás-rétegek, Congeria-rétegek.

Konglomerát. conglomeratum.

Ko)i kordans, concordaus.

Konkrét, coucret, eouci-etus.

Kontincnx, coutineus.

Korál, korall, corallium.

Korrázi. corrasio.

Korrekt, correctus.

jfiTréío-korszak, creta, cretaceum.

Krhíoideás mészk, crinoidea mész.

Ktiptogám. ki-yptogám, cryptogamius.

Krizolit, chrysolith, chrysolithos.

Krizopráz, chrysopras, chrysoj)rasos.

Krisztallografus, crystallograph.

Króm, chróm, chromium.

Kukurbéta, Cucurbata (hegytet neve).

Kvarc, quartz, quarzum.

Kvarcos porfir. quarzporphyr.

Leiikoxén, leucoxen.

Lidii, lydit.

Li)nnokvarcit. limuoquarzit.

Lsz. ICBSS.

Malachit, malachytis.

Mangán, manganum.

Melafir, melaphyr.

Metán, methan (földigáz).

Mikroszkóp, mikroskóp, microscopium.

Min eralógus, miueralóg.

Miocén, miocaen, miocán.

Molibdén, molybdan, molybdeua.

Molasz, molasse.

Muszkovit, muscovit.

Múzciim. museum.

Nafta, uaphta.

Negatív, negativus.

Neolit, ueolith.

Nitrogén, nitrogenium.

NoriJnnni. Noriai, Nori-emelet.

Niunmiditos mészk (gyöke: num-
mulit), nummuliteses mész.

Obszidián, obsidian, obsidianus.

Oligocén, oligoeaeu, oligocán.

Oligoklász. oligoklas, oligoklasis.

Opál, opalus.

Ortoklász. orthoklas, orthoklasis.

Oxid, oxyd, osyda.

Oxigén, oxygeuium.

Paleolit, paloeolith.
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Paleontológufi, palaeontolog.

Paludináa-rétcg, paludina-rótcg.

fenejdéx, peueplain.

Permi korszak, perm v. pcrmiai korszak.

PilirH, picrit, picritis.

Pii^it, pirít, pyrit, pyi'itis.

Piroxén, pyroxén, pyroxenon.

Plagioklasz, plagioklas.

Plató, plauteau (helyesen : fönsik).

Pleisztocén, pleistocaen (dilúvium).

Pliocén, pliocaen.

Porfir, porphyr, porphyrites.

Pozitív, positiv. positivus.

Produktív, prodvictiv, productivus

.

Raetia. Eliatia, Katium.

Riolit, rhyolith.

Rioiitbrcrrsa, rhyolithbreccia.

Rtibin, riibiiius.

Smarof/d, smarr.gdus.

Sotzkui rétegek, Sotzka-rétegek.

Szafir, saphyi-, saphyrus.

Szanidin, sanidiua.

Szarmáciai szarmata (emelet).

Szekréció, secretio.

Szelenit, selenites.

Szenon, senonien, emelet.

Szepíf/nas-agyag. Reptaria-agyag.

Szericit, seriéit.

Szfulerit, sphiüerith.

Szidcrit, siderit (leghelyesebben : vas-

pát).

Szienit, syenit.

Szi)ikli7iáli><, synclinale.

Szilnr. siliu-.

Szirtes mészk, szirtmész.

Szitti/a-emelct, scytha emelet.

Sztdfát, sulphat, sulphas.

Tektó)iik}is-\ö\gy, tektonikai völgy.

Tercier, tertiár (harmadkorszak).

Terrasz (terasz), terrasse.

Típusos, typikns.

Topáz, toims, topazius.

Trachit, trachyt, trachytis.

Tran szgresszió, tran sgressio.

Tnasz, trias.

Tufa, tuff.

Turmalin, turmalinus.

Vulkáni, vulkáuos, vulkánikus hatás.

Vizmut (vagy bizmut), wismuthum.

Zcolit, zeolith, zeolithus.

Az itt felsorolt szavak mintájára fogja a bizottság a Geológiai Szakszótárt

kidolgozni. Az egyes szakok szavait, kifejezéseit a feldolgozó szakemberek röviden

meg is magyarázzák, úgy hogy a teiTbe vett szótár nemcsak a szavakat s

kifejezéseket, hanem fogalmukat s rokonszavaikat is megmagyarázza. Az ily-

módon kidolgozott helyesírás azután kötelez lesz a Magyar-

honi Földtani Társulat összes irataiban, s a Földtani Közlönyben,
azonkívül a m. k. Földtani Intézet összes kiadványaiban. (6.)

Az egyes szakok kidolgozását a következkép osztja fel a bizottság

:

1. az ásványkémia, ásványtan és közetten körét Maueitz Béla dr. ; 2. a bánya-

geológiát és a sztratigrafiát Pálfy Mób dr. ; 3. az általános földtant Schafarzik

Ferenc dr. ; 4. a hegyszerkezettant (tektonikát) Lóczy Lajos dr. ; 5. az slénytant

Papp Kíroly dr. ; 6. a talajtant és az agrogeológiát Treitz Péter fogja kidolgozni.

Az elnök megköszönve a bizottsági tagok szíves közremködését, s a

nagy munkálioz kitartó muukakcdvet és sikert kívánva, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten. 1910 december hó 10-én.

Papp K.íuoly dr.

a bizottság eladója.

LóczY Lajos dr.

Maotíitz Béla dr. Treitz Péter

SzoNTAGH Tamás dr.

n liizottsáe elnöke.

Pálfy ^Iór dr.

ycH.iFARZiK Ferenc dr.

a geológiai szakszótárt készít bizottság tagjai.



5Ü0 TÁRSULATI ÜGYEK.

Kiegészítés.

A szóbanforgó jegyzökönyvet véleményezés végett bemutattuk Simonyi

Zsigmond dr. úrnak, a budapesti egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. r.

tanárának s a Magyar Nyelvr szerkesztjének, aki erre a következ levélben

volt szives válaszolni

:

«Igen tisztelt Elstitkár Úr ! Nagyon köszönöm a szives bizalmat, s itt

küldöm vissza a jegyzkönj-^-et néhány megjegyzéssel. Örömmel üdvözlöm mind

a szakszótárak tervét, amelyekre olyan éget szükség van (kár, hogy a rég

készül növénymszótár oly soká késik), mind pedig a helyesírásra vonatkozó

megállapodásaikat. Ezekhez elejétl végéig liozzájárulhatok.

Megjegyzéseim a következk :

(1.) Az iskolai helyesírásban említett közbees, mérsékelt álláspont tulaj

-

donkép nem az én álláspontom, hanem a hivatalos hel.yesíi-ás szószerinti szövege.

A Közoktatási Tanács ebben nem akart annyira menni, mint én.

(2.) Az utóbb idézett széls álláspont tulaj donkép az én álláspontom is.

(3.) Az ismertebb külföldi városok magyaros írásmódja nagyon helyes.

(4, 5.) Alpok. Andok tudákos nyelvigazítás. Alpesck a régi megszokott

alak. Furcsa a Eévai-lexikonbau alpi gazdaság, alpi ibolya stb. e. h. alpesi.

Olyan okoskodással hiba volna ez is : akták, noteszek, mert acía és notes már

többes szám. S még nagyobb hiba volna Egyiptom és paradicsom, mert hisz

Acgyptum és paradisum már tárrp/esct a latinban ; az alanyeset : Aegyptus,

paradisus.

(6.) Hogy a jövben úgy a földtani társulat, mint a földtani intézet

a bemutatott megállapodások szerint fog írni, azt nagyon helyeslem.

Kiváló tisztelettel, Budapesten 1911 június hó 4-én, kész híve:

Simonyi Zsigmond. »

B) Társulati jegyzlvönyvelí.

!• Jefjyzöliönyv az 1911 június 7-éii tartott szaliülésröl.

Az ülés a m. k, földtani intézet eladótermében délután ö t'rakor kezddik.

Elnök : Schafaezik Ferenc dr. megyetemi tanái-. Jelen vannak : Diamant

Jen és Halaváts Gyula vendégek. Azonkívül : Ascher Antal, Balogh Margitka dr.,

DicENTY Dezs, Illés Vilmos, László Gábor, Machan Ottó, Maros Imre, Méhes

Gyula dr., Palkovits József, Papp Károly dr., Pálfy Mór dr., Pavay-Va.txa

Ferenc dr., Schréier Zoltán dr., Siegmeth Károly dr., Strömpl Gábor, Szontagh

Tamás, Telegdi Both Károly, Telegdi Rqth Lajos, Treitz Péter, Vizek Vilmos,

Zimanyi Károly dr. tagok.

Elnök az ülést megnyitván megemlékezik a társulatot a napokban ért csapá-

sokról. Nevezetesen f. évi június hó I-én meghalt Kalecsinszky Sándor ui. kir.

fövogyész Budapesten, s alig X'^'"
iiapra rá, június hó 4-éu Karlsbadban Uhlig
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"Viktor bécsi egyetemi tnnár. Mind a két férfi oszlopos tngja volt társulatunknak,

mindkett a SzADÓ-éreru tulajdonosa, tehát a legmagasabb magyar geológiai kitün-

tetés birtokosa. Sajátságos véletlen, hogj' mindkét kiváló férfi 54 éves korában,

rövid idközben követte egymást a sírba.

Elnök felhívja az elstitkárt az új tagok bejelentésére, amire Papp K.üíoly dr.

el.sölitkár névszerint felsorolja a f. évi május 3-iki választmányi ülésben megválasz-

tott hat új tagot. Elnök üdvözli Papp Károly dr. elsötitkárt nemrég kapott ki-

tüntetése alkalmából.

Ezután elnök felkéri Kormos Tivauar dr. rendes tagot, hogy a Toscanai

pliocéu-csontokról s a barauyavármegyci preglaciális faunáról bejelentett eladásait

tartsa meg.

Erre Kormos Tivadar dr. állami geológus hosszabb külföldi tanulmánj'-

útjának egyik részletérl tartott beszámolót és a tle Toscanában gj'üjtött igen

becses pliocén-csontmaradváuyokat mutatta be, amelyek semsei Semsby Andor dr.

frendiházi tag nagylelkségébl a kir. földtani intézet gyjteményét fogják gaz-

dagítani. Ezután egy baranyamegyei preglaciális faunát ismertetett Kormos dr.,

mely az angolországi Norfolk grófságban elforduló (iforestbed« faunájával egyids

és azzal származástani kapcsolatban van. Ez a fauna újabb bizonyíték arra nézve,

hogy a pliocén és a pleisztocén idszak egymással fokozatos átmenetekkel össze-

függnek s köztük éles határ nem vonható. Eladó a bemutatott csarnotai leletek

kapcsán kiemeli, hogy az. amire a puhatest fauna eddig nem adott felvilágosítást,

most már a gerincesek segítségével megállapítható. Kormos eddigi tanulmányai

szerint ugyanis egy preglaciális, egy glaciális és egy posztglaciális id-
szak teljes biztossággal megkülönböztethet.

ScHAFARZiK Ferenc dr. elnök hozzászólásában örömét fejezi ki a felett, hogy
eladónak sikerült a mag5'arországi pleisztocén idszakot három szakaszra tagozni.

Minthogy erre eladónak fontos bizonyítékai is vannak, az tanulmányai nagy
haladást jelentenek a hazai pleisztocén kor ismeretében.

Ezután elnök felkéri Telkgdi Roth Károly dr-.t, hogy a) Újabb pliocén csont-

lelet Ajnácskn s b) Eger vidékének harmadkori rétegei cím eladásait mutassa

be. Telegw Roth Károly dr. az ajnácskoi Kvágógödörbl kikerült (Kormos Tiva-

dar dr. közelít meghatározása szerint) Rhinoceros ctrus >is Falcon, alsó állkapcsát

mutatta be a szakülésnek, valamint ugj'ancsak az ajnácskoi csontos árkokból szár-

mazó MuítlodoH ari'CitSPiisis Cuoiz. et JoB. fogat és egyéb csontokat s az Ando)itfi

nov. sp. szép példányait ; ismertette továbbá a leletek geológiai elfordulási körül-

ményeit.

Azután Eger vidékének ó-harniadkori képzdményeivel foglalkozott, amelyek-

bl Leoányi Frioves úr ajáudéka folytán szép kövületanyag került a m. kir. föld-

tani intézet birtokába. A kéjizdmények DK-i, az alaphegység felé mind meredekebb
dléssel fölülrl lefelé itt a következk: 1. alsó oligooén (kiscelli) agyag jellemz

foraminifera faunával, az érseki téglavetben ; 2. alsó oligocén (budai) márga
Pecten Bronni Mag.-bI, sok halmaradvánnyal és növényi maradványokkal, a Kis-

Egcd aljában az út mellett ; 8. a Kis- és Nagyeged mészköve és márgája, mely a

Kiscgeden 45" alatt DK-uek dl júrakorú mészkövön fekszik. Ebbl származik a

kövületek legnagyobb része, a részletes helyszíni tanulmányok még hiányoznak.

A budai márga alatt a Kisegeden, továbbá Noszvaj mellett glaukonitszemeket

(apró nummuliteseket) tartalmazó márga van Clypeaster Breunigi Laube, Oatrea

gigantica Sül., Oxlrca (Grgphaea) ürongniarti Bronn, Pecten hiarritzensis d'Arch.,

Pecten corneus Sow., Spondi/lua sp.. Puma sp.. Arca sp., Crassatcltíi sp., Plenrotu-

tnaria sp., Calíjpfrnea cf. slrÍGtclIa Nvst., í>7r.))n''iís sp., /íosfiV/iO'/d sp., Ficida
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</'. priabonensU Opph. fajokkal, melyek jórészt a budavidéki orthopliragminás

mészk és a priabonai rétegek alakjaival közösek. Úgy látszik, a Kiseged c glau-

konitos mészmáigája csak lokális fácies, mert a LEGÁNYi-féle kövületek között el-

fordulnak glaukonittól mentes mészk anyagú Schizastcr vicinnlis ka., Spoiidylus

Buchi Phil., Rostellaria gonioj)hora Bkll., Ranina Reussi Wood. köbelek, — való-

színleg a Nagyegedröl, hol a glaukonitos márga úgy látszik hiányzik, — melyek

ugyancsak a budavidéki orthophragminás mészk szintjét jelzik. St a Chama cf.

vicentina Füchs, Venus Arjíaunie Brong. sp. (egy a solymári hárshegjd homokk-
bl származó példánnyal azonos), Hemicanlium difficile MicaT. a/f'., glaukonittól

mentes mészkanyagú kmagok a vicensai Gomberto, Laverda és Saugonini rétegei-

nek legjellemzbb alakjai, tehát az alsó oligocén egyik fáciesét jelzik. Többnyire

nnmmuliteseket is tartalmazó mészkanyagú kmagok : Natica caepacea Lam.,

Natica sif/aretina Lam., Liicina mutabiUs Lam., CrassatcUa cf. curata Desh. min-

den bizonnyal a mélyebb rétegekbl, jellemz középs eocén alakok.

A gazdag kövületanyagból fölemlítend még két fúrókagyló, ú. m. a Lithndo-

mus hortensis Vin. d. Regn. kmagja és Lilhodomus sublithophayus d'Orb. ciff.

lenyomata sárgás zoogén mészkben. Az egri vincellériskola kútjából glaukonitos

homokkben lév gazdag és gyönyör megtartású fauna került Lrenthey tanár

úr birtokába, ennek földolgozási jogát ö önmagának tartja fenn. Egyelre semmit

sem tudunk még e faunáról, de eladó valószínnek tartja, hogy a nevezett el-

fordulás az Egeden lév rétegsor valamelyik tagjának lokális fáciese. Kocsis János

(a Földt. Közi. XXL és XXX. kötetében) az egervidékiektl legnagyobbrészt eltér

fácieseket mutatott ki Kisgyr és Diósgyr vidékén. A Bükk hegység déli oldalának

paleogén képzdményei tehát a budavidékiekhez való föltn hasonlatosságuk és a

fáciesek gazdag váltakozása miatt különösen érdekesek és eladónak legközelebb

folytatandó részletes kutatásai elöroláthatólag szép eredményeket fognak hozni.

Telegdi Eoth Károly eladásához hozzászólott Kormos Tivadar, aki hozzá-

szólásában sajnálatának ad kifejezést azon, hogy az ajuácski csontok legnagyobb

része eddig Bécsbe került. Annál örvendetesebb ez a szép lelet, amelyet hozzászóló

az aruóvölgyi Rhinuceros í'íríf.fcjfs-szal azonosnak tart. A Bhiiiocerus Schleiermaclicri

régebbi típust képvisel és Ajnácskön aligha fordul el. A pannóniai és levantei

emeletek szintezése a gerincesek segítségével sokkal biztosabban eszközölhet, mint

a gerinctelenekkel.

ScHAFARZiK Ferenc elnök eladja, hogy néhány éve ö maga is járt Ajnács-

kön bold. Pethö GyuLÁval, amikor is fleg a bazaltokat tanulmányozta, de

egyszersmind a csontos árkokat is. Kiemeli, hogy a csontok nemcsak a legalsó

homokrétegben vannak, hanem a bazalttufa közé telepedett homokrétegben is.

Anodonta cserepeket tartalmazó homokot ö is ismert a magasabb rétegekbl, való-

színnek tartja, hogy az eladó által bemutatott és Pávay Elek gyjtötte szép

Anodonta példány is a homokból való és nem abból a tufarétegbl, honnan eladó

az példányait gyjtötte, erre enged következtetni a kövületet kitölt kzetanyag.

Az eladás második részére vonatkozólag megjegyezte, hogy a Bükk-hegység

paleogén képzdményeivel bold. Hantken Miksa is foglalkozott, de munkája nem
látott napvilágot. Késbb Kocsis János folytatta a dolgot, de az tevékenysége is

megrekedt. Örül, hogy eladó ehhez a szép föladathoz fogott és különösen az

oligocén képzdmények taglalása és a budaiakkal való párhuzamosítása engednek

szép eredményeket remélni.

Elnök ezután felkéri Pávay-Vajsa Feeevc dr.-t eladásának megtartá-

sára. Páv.ay-Vajna Ferenc dr. a fényes kavicsokról igen érdekes szabad eladás-

ban számol be. Az eladó kísérleti eredményeivel bizonyítja be, hogy a hazánkban
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is nagyon sok helyen elforduló fényes kavicsok egy részének fényességét a széltl

tovasodort homok idézte el a iiliocéiiben és pleisztocénben. Ugyancsak eredménye-
sen kísérletezett arra vonatkozólag is, hogy a közetfelületekre hulló homok lapokat

ás éleket formálhat azokon. Fosszilis és recens madaraktól származó gyomorkavi-
csokat mutat be, amelyek sziatén fényesek a gyomorban lefolyó nagy súrlódás

következtében.

Végül a pleisztocénbl származó fényes kavicsokon kívül még egész sorát

mutatta föl a fels -krétából, mediterrán, szarmata és pannóniai emeletek üledékei-

bl, amelyek egyrésze valószínleg nem deflációs kavics. Ezekre vonatkozó meg-
figyeléseit és kísérleteit az eladó még nem fejezte be s fontos eredményeket vár

a klimatológiai és fácies viszonyokat illetleg.

PÁVAY-Vájna Ferenc dr. eladásához hozzászólt Schafarzik Ferenc elnök,

aki a felr.njzolt homokejt készülékre vonatkozólag kérdést intézett az eladóhoz,
hogy a homok hatásának erejét nem-e lehetne fokozni, s a természeti viszonyoknak
megfelelbbé tenni ? Továbbá, ha az eladó tanulmányait még szándékozik foly-

tatni ebben az irányban, tanulmányozásra felajánlja a József-megyetem ásvány-

kzet gyjteményében lev fényes zátonyközet-darabokat. Ezeket Pékár Gyula
ajándékozta a nevezett gyjteménynek és a Nílus úgynevezett Ezerszigetének kata-

raktjaiból valók.

Az eladó megköszöni a felajánlott tárgyakat és megjegyzi, hogy a homok
esését fokozni nem állott módjában, de majdnem fölösleges is, mert így állandóan

sok homokot lehet a kzetfelületekre hullatni s ez pótolja a természetben nagyobb
ervel, de csak idnként és kevesebb mennyiséglien hulló homok munkáját.

2. Jcíiyzköiiyv az 101 1 június hó 7-iki válas/.lmányi ülésrl.
Az ülés a ni. k. földtani intézet eladó termében estéli fél nyolc órakor kezddött.

Elnök : Schafarzik Ferenc dr. megyetemi tanár. Jelen vannak : Ascher
Antal, Papp Iíároly, Pálpv Mór, Szontagh Tamás, Telegdi Eoth Lajos, Treitz

Péter, Zlmányi Károly.

Elnök a jegyzkönyv hitelesítésére Pálfv Mór dr. és Treitz Péter választ-

mányi tagokat felkérvén, felhívja az elsötitkárt titkári jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elstitkár a következket jelenti

:

"Tisztelt Választmány! Van szerencsém jelenteni, hogy az 1911 május 3iki
választmányi ülés óta rendes tagokul jelentkeztek :

1. Gábor Ignác nevelintézeti tulajdonos Budapest, ajánlja a titkárság.

2. Fenichel Samu vállalkozó Nagyenyed, ajánlja a titkárság.

3. Fodor Sándor gyáros Budapest, ajánlja : Szontagh Tamás dr. másodelnök.

4. Oklhofer Gydla vegyész s forrástechnikus Budapest, ajánlja : Szontagh
Tamás dr. másodelnök.

.5. Marx és Mérei mszergyárosok Budapest, ajánlja a titkárság.

fi. Martián Julián nyg. honvédszázados és gyáros Naszód, aj. a titkárság.

7. Wksze[.szky Gyula egyetemi tanársegéd Budapest, ajánlja: Emszt Kál-

mán dr. r. tag.

»

A felsorolt urakat a választmány egyhangúlag rendes tagoknak választja.

Elnök jelenti, hogy Ilosvay Lajos dr. választmányi tag úr a mai ülésrl

kimentette magát. Tudomásul szolgál.

Szontagh Tamás dr. másodelnök üdvözli Papp Károly dr. elstitkárt azon

alkalomból, hogy felsége t a Ferenc József-rend lovagkeresztjével kitüntette.

Elsötitkár köszöni a szíves üdvözlést.

Elnök szomorúan jelenti, hogy a napokban társulatunkat kétszeres vesz-

FüUlani KuilOny. XLl. kt. 1911. 39
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teség érte Kalecsinszky Sándor dr. örökít s választmányi tag és Uhlig Viktor di-.

rendes tag elhalálozásával.

1. F. év június 1-én 54 éves korában meghalt Kalecsinszky Sándor dr., tár-

sulatunk választmányi tagja és a Szabó JózsEF-emlékérem tulajdonosa. Társulatunk-

nak lSS-2 óta rendes, 1902 óta örökit tagja, azonkívül választmányi tagunk is

volt. Haláláról választmányunk nevében gyászjelentést adtunk ki, amelyre számos

részvétiratot kajítunk, többek között a Salgótarjáni Kszénbánya E.-T.,

az Északmagyarországi Egyesitett Kszénbánya és Iparvállalat E.-T., az Eszter-

gom-Szászvári Köszénbánya K.-T., a Felsömagyarországi Bánya- és Kohómü B.-T.-

tól B Hegeds Károly udvari tanácsostól, aki a m. k. állami fels ijjariskola igaz-

gatósága s tanári kara részvétét küldötte. Ravatalára választmányunk nevében

koszorút helyeztünk a «Szabó-érem tulajdonosának, a Magyarhoni Földtani Társulat

választmányai felirattal és sírjánál Schafarzik Ferenc dr. elnök maga mondott

megindító gyászbeszédet.

Béc.sbl kapjuk a következ megható részvétet: «Eduárd

Suess. Wien II/2, Afrikanergasse 9. Telephon 17,71.3. 28. Juni, 1111. Hochgeehrte

Herren ! Mit tiefem Bedauern habé ich die Nachricht von dem Hinscheiden Ihres

ausgezeichneten Dr. S. Kalecsinszky erhalten. Seine Untersuchungen über warme

Seeu sichern ihm dauernd eine Stelle in der Geschichte unserer Wissenschaít. Die

Schrift ist zu wenig bekannt geworden. Wáre ich nicht so alt, s6 würde ich Sie

bitten, mich bei dieser traurigen Gelegenheit zur Publication (Republication) des

wesentlichen Inhaltes zu bevollmáehtigen. Ich bin aber gar nicht mehr leistungs-

áhig ; so soUte wohl einer Ihrer Herren in Budapest dem Verblichenen in irgend

einer deutschen oder französischen wiss. Zeitschrift diese letzte Éhre und zugleich

der Wissenschaft einen Dienst erweisen. In vorzüglicher Hoehachtung : Sdess.h

Az Olasz Geológiai Társulat elnöksége a következ résztvétiratot

intézte a választmányhoz :

nKoma (Via S. Susanna 1.) VI. "20. 1911.11 Presideute della Societa Geologica

Italiana invia l'espressione della piü profonda condogiiánza.»

2. Elhunyt továbbá Uhlig Viktor dr., a bécsi egyetemen a geológia tanára

június hó 4-én Karlsbadban, ugyancsak 54 éves korában. Temetése épen a mai

délután van Prágában. Uhlig tanár 1891 óta társulatunk rendes tagja s 1903 óta

a Szabó JózsEF-emlékérem tulajdonosa volt.

Uhlig Viktor elparentálására a választmány a jöv évi közgylés alkalmá-

ból Schafarzik Ferenc dr. elnököt kéri föl, aki ezt el is fogadja.

3. Kalecsinszky választmányi tag halálával megüresedett 1 választmányi

tagsági hely. Minthogy alapszabályaink 18. §-a szerint a társulat ügyeit a 12 vá-

lasztmányi tag intézi, indítványozom, hogy régi gyakorlat szerint a csonkán maradt

választmány pótlására méltóztassék behívni az 1912. év végéig, az 1010 febr. 10-iki

közgylésen, a be nem jutott tagok közül legtöbb szavazatot nyert Timkó Imre

r. tagot, aki la Földtani Közlöny 1910. évi kötetének 67. oldalán közölt és hitele-

sített jegyzkönyv szerint) 21 szavazatot kapott.

A választmány a megüresedett választmányi tagsági helyre Timkó Imre m.

k. osztálygeológust behívni elrendeli.

4. JiüCKH János szobrára a mai nappal bezárólag készpénzben begyült

3861 K 80 f, amely összeg a Pesti Hazai Els Takarékpénztár Baross-téri fiókjában

van elhelyezve. A szépen haladó gyjtés örvendetes tudomásul szolgál.

Szontagh Tamás dr. másodelnök, mint a gyjt bizottság elnöke, a szépen
beérkezett adományok láttára elérkezettnek hiszi az idt arra, hogy a szobor készí-

téséhez hozzáfogjunk. A -sálasztmány szkebbkör bizottságot küld ki a szobor
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Ügyében s ennek elnökéül Szontaoh Tamás dr. másodelnököt, s tagjaiul Schapaezik

Ferenc elnököt, Telegdi Eoth Lajos választmányi tagot s Papp Károly dr. els-

titkárt küldi ki. A szolior-alap lehetleg egészében a szoborra fordítandó, az eset-

leges fölösleget azonban a földtani társulat vagyonához vagy valamely alapjához

lehet csatolni.

5. SzoNTAGH Tamás másodelnök jelenti, hogy a SzABÓ-érem odaítélésére ki-

küldött bizottságnak mind a hat tagja elfogadta a megbízást.

Ezekután elstitkár a következket jelenti :

6. «A beérkezett ügyiratok közül van szerencsém benyújtani Posneb és Fia

átiratát, amely szerint Magyarország geológiai térképébl 75 drbot talált s ezt

darabonkint 4 K árban hajlandó átengedni. Az elnökség határozata alapján a

szóbanforgó térképeket 300 K árban megvásároltam s darabját a magyarázó szöveg-

gel együtt 2á K-ban állapítottam meg.» Tudomásul szolgál.

7. "Treitz Péter vál. tag úr kívánságára a nemrég május hó ^8. és 30-ika

között észlelt porfelhk ügyében a najjilapokban felhívást intéztem a közönséghez

8 eddigelé 9 válasz érkezett. Teeitz Péter a porfelhk vonulásáról kimerít tanul-

mányt tervez.)) Altalános örvendetes helyesléssel tudomásul szolgál.

8. "A geológiai szakszótárt elkészít bizottságjegyz-
könyvét kiszedetve, ezt a bizottsági elnök úr felhatalmazásával elküldtem Simonyi

Zsigmond egyetemi tanár úrnak, a Magyar Nyelvr szerkesztjének, aki számos

megjegyzéssel kísérte a tanulmányt s a megállapodásokhoz elejétl végig minden-

ben hozzájárult." Örvendetes^tudomásul szolgál.

9. A Magyar G az da s z ö v e t s é g jún. 2l-iki kecskeméti nagygylésére

a választmány a Társulat képviseljéül Tkeitz Péter választmányi tagot kéri fel,

aki ezt cl is fogadja.

10. A földtani társulat június 4—6-ika között, a pün-
kösdi ünnepekben, Lóczy Lajos dr. úr vezetésével, sikerült kirán-
dulást rendezett a Balaton vidékére. A kirándulás rendezéseért

Szontaoh Tamás dr. indítványára a választmány Lóczy L.\jos választmányi tag

úrnak jegyzkönyvi köszönetet szavaz. Ugyancsak jegyzkönyvi köszönettel adózik

a választmány Semsey Andor dr. tiszteletbeli tag urnák a kirándulás anyagi támo-

gatásáért.

Több tárgy hiányában elnök az ülést esti 8 órakor berekeszti s a választ-

mányi tagoknak kellemes nyaralást kíván.

39*
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A kecskeméli földrengés.

Folyó évi július hó 8-á, szombaton hajuali 2 óra után hatalmas földrengés

reszkettette meg a Duna-Tisza közét. Szabadkától csaknem Vácig minden község

megérezte a rengést, amelynek legnagyobb ereje azonban Kecskemét és Cegléd

között mutatkozott. Kecskeméten hajnali 2 óra 6 perckor három ers lökés

rázta meg a földet, dübörgés és csattogás kíséretében. Több mint ezer ház

megsérült s temérdek kémény ledült. Kecskemét büszkesége : a remek városháza

is megrongálódott, s a benne lev múzeum is sok kárt szenvedett. Kada Elek

polgármester féltve rzött kincsei : a prehisztorikus edények és urnák össze-

vissza töredeztek. Tudvalev, hogy Kecskemétet mintegy öt év óta gyakran

megkeresi a földrengés. A július 8-iki rengés sem jött egészen váratlanul.

Emlékezzünk csak vissza, hogy a jiínius 21-iki kecskeméti nagy-gylésre készü-

ld gazdákat, már a múlt hónapban, földrengéssel ijesztgették az antí-agrárius

lapok.

A Nagy-Magyar-Alföld sülyedése, amit Lóczy Lajos egyetemi eladásaiban

húsz év óta hirdet, feltarlóztathatlanul halad elre, s a tektonikus erk meg-
megrázzák alföldünk peremét, jelezve, hogy a geológiai folyamatok nemcsak
a múltban történtek, hanem a jelenben is kérlelhetetlen következetességgel

mködnek

!

A földrengés tüneményeinek s utóhatásainak tanulmányozására Lóczy
Lajos dr. egyetemi tanár, mint a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, már
harmadnap Kecskemétre utazott és Kada Elek polgármester, Kacsóh Pongrác
tanár, Ballenegger Eóbert és Ebthly Antai támogatásával azon iparkodik,

hogy a szomorúan nevezetes rengésrl úgy geológiai, mint fizikai szempontból

minél tökéletesebb képet nyújtson a tudománynak. Ezekrl a vizsgálatokról

Közlönyünk legközelebbi számában kimerít ismertetést hozunk.
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Von Prof. Dr. Anton Koch.*

— Mit dei- Tafel III. —

1. Eiiie neu entdeckte Doloinilscholle.

Meine erste diesjahrige Exlvursion machte ich mit der geol. Spezial-

karte der kgl. ungar. geol. Anstalt in der Hand, über den Eochusberg

an das westlicbe Ende des in —W Eichtung streichenden Eückens

des Franzensberges. Der Name dieser Gegend ist Törökvészdül,
und beiliiufig in der Mitte derselben ragt eine kleiue felsige Spitze

empor, welche zwar keinen Namen noch trágt, aber treffend « Török-

vészorma (= Spitze des Törökvész))) genannt werden kann. Von dieser

Spitze hat man auf die unter sicb ausbreitende Pasarét (Paschah-

wiese) und Lipótmezö (Leopoldfeld) eine schöne Aussicbt. Auf der

erwáhnten geol. Spezialkarte ist diese Spitze als obereozáner Num-
mulitenkalk bczeicbnet ; zu meiner Überrascbung aber ragt hier das

Grundgestein unsere.s Gebirges, ein rötlicber, kurz klüftig-körniger, ty-

pischer Dolomit in Form kleinerer und gröBerer Felsklippen empor.

Indem ich die Ausdehnung dieser Dolomitklippe in Schritten bemaB,

fand ich, daB selbe in einer, beiliiufig in der Eichtung von SSW gegen

NNO streichender Ellipsisform sicli ausdehnt, derén gröBerer Diameter

100, der kleinere 50 Schritte miBt.

Ich konnte nicht glaul)en, daB diese ziemlich auffallende Dolomit-

scholle, welche unter der Nummulitenkalk- und Bryozoenmergeldecke

des Franzensbergrückens sicherlich weiter gegen zu streicbt, den auf

alles gerichteten Blick weil. Dr. Kául Hofmanns, der die Spezial-

aufnahme des Ofner Gebirges im Jahre 18G8 bewerkstelligte, entgangen

1 Vorgetragen iu der Fachsitzung der Uugarischen Geologischen Gesellschaft

am .5. April, 1911.
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war ; ich dachte eher darán, daB bei der Eeduktion der Original-

aufnahmskarte der Kartograph diesen kleinen Dolomitfleck in der Karte

übersehen babé. Und wirklich überzeiigte ich micb, indem ich in die

Originalaufnabmskarte weil. Dr. Karl Hofmanns in der geol. Austalt

Einsicht nabm, da6 ein der fraglieben Dolomitscbolle entsinecbender,

5 mm langer und 2'5 mm breiter Fleek an entsiirecbender Stelle der

Karte genau eingezeicbnet ist. Ich kam spater noch darauf, da6 diese

Dolomitscbolle aueh aiif jener geologischen Karte des Oíner Gebirges

eingezeicbnet sei, welcbe im Maíostab 1 : 66.240 der Arbeit Wilh. Zsig-

MONDYS "Der artesisehe Brunnen des Városliget in Budapest, 1S78» bei-

gelegt ist. Es ist diese Karte eine genaue Kopie der Originalaufnahme

Dr. K. Hofmanns. Dieselbe Karte batte dann ein Jahr spater aucb Prof.

Dr. JosEF Szabó seiner bloiS in ungarischer Sprache ersehienenen Be-

scbreibung der geologischen Verbáltnisse von Budapest (in den Aibeiten

der Wanderversammlung der ungar. Arzte u. Naturforscber im Jabre

1879) beigegeben.

Nacbdem ich diese Tatsacheu bervorgehoben, gebe ich noch jener

meiner Hoffnung Ausdruck, dalo in einer neuen Ausgabe der geolo-

gischen Spezialkarte der Umgebung von Budapest die in Eede stehende

Dolomitscbolle nicht mehr feblen wird; und gebe ich auch meinem
bescheidenen Wunsche Ausdruck, daB die aufs Neue zu edidierende

geol. Spezialkarte in etwas gröBerem Mafistabe ausgefübrt werde, wie

die jetzige; so dafi aucb die einen kleineren Piaum einnebmenden geolo-

gischen Bildungen daiauf genügend auffallend und genau verzeicbnet

werden können.

2. Vorkoimnen des Mogalodus Anipezzaiius n. í. K. Hökn.

in der Gegend von líndapest.

(Siehe die Abbilducg 1, a—c der Tafel III.)

J. BuiisÁK Hörer des Piidagogiums brachte vor zwei Jahren einen

schönen, mittelgroBen Megalodussteinkeru meinem Brúder Feanz, Pro-

fessor am Pádagogium, welchen dei-selbe am nördlichen FuBe des Gellért-

berges, in einem Haufen Dacbsteinkalkes, welcher für Bauzwecke bie-

her gefrachtet wurde, gefunden batte, ohne zu erfahren, aus welchem

Dachsteinkalkbruche diese Steine hieher gebracbt wurden. Mein Brúder

schenkte dieses interessante Megalodusexemplar meinem Institute, welches

ich bestimmte und dessen Fundstelle ich in allén Dachsteinbrücben der

Umgebung von Budapest zwei Sommer hindurch vergebeus nacbgespürt

habé. Ich konnte leider keine Spur dieser Art raebr auffinden, obgleich

einzelne, dem Kalke dieses Fossils ahnlich rosarot gefárbte Dachstein-
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kalkbiinke, unter den vorheri-scbcnden milcbweifien und gelblieliweifien

Bilnken, in jcdem gröCeren Dachsteinkalkbmehe vorkommen. Trotzdem

muB ich es für böehstwahrscbeinlich balten, daíi dieser interessante

Megalodussteiukern wirklich aus irgend einem Dacbsteinkalkbruche der

Ofener Clegend stammt, und mit dem in die Stadt verfiaebteten Brueh-

steinen bis zum Gelléitberge und dórt in die Hánde eines darán Inter-

essé íindenden kam.

Unser Esemplar ist ein beinaLe vollstándiger, unversehrter Stein-

kern einer mittelgroBen Megalodusscbale, an welebera nur die Spitzen

der Bufkeln und der Stirnrand verletzt sind. Die bervortretenden,

dickcn Spuren des miicbtigen Scblofiapparates sind inmitten der Lunula

gut zu seben; die Einzelnbeiten sind jedoch verwischt.

Das Gestein dieses Exemplares ist, wie schon erwábnt wnrde, ein

rosaroter, dicbter Daebsteinkalk mit splittei-igen Brucb ; die Oberflácbe

des Steinkernes ist aber zum grötíten Teil mit einer dünnen Kruste

kristallisierteu Kalkspates überzogen, durcb welche die líosafarbe des

Kalkes bindurcb blinkt. Fleekweise ist der Steinkern aucb durch Eisen-

oxydbydrat röüiebgelb gefárbt. Spuren von scbwacben Anschlagen deu-

ten darauf bin, da(3 der Steinkern hin- und liergeworfen wurde.

Dieses Exemplar bestimmte icb nacli der Monographie, betitelt

((Materialien zu einer. Monograpbie der Gattung MegalodusD,' und fand,

daf) es mit einer, aus dem Ampezzotal bei Col de Fuoco in den oberen

Scbicbtcn des I'aebsteinkalkcs gefundener netien Art, welche er unter

den Namen MeqaUnlníi Ainpezzamis u. f. beschrieb, übereinsnmme.

Erklíirung der Figuren

:

Taf. III. Fig. i (i) von der Seite geseben.

« I b) von vorne geseben.

« 1 I-) von binten geseben.

Das Originale R. IIöunks' war nur der Steinkern einer halben

Scbale. an welcbem jedoch die die Art kennzeicbnenden Hauptmerkmale

gut siehtbar sind. Die Matíe unseres vollstíindigen Exemplares sind:

Líinge von den Buckeln bis zum Stirnrand der Scbale Hl— 17 cm
die gröí'ite Breite.. _ „ _ ^ 10 «

die gröBte Dicke _.. ._ ... _ .... _. _ 9 »

Breite der Luiiulavertiefang .. _ _.. 7 «

Damit vermehrt .sich nun die Zahl der au.s der rhátischen Stnfe des

ungariseben Mittelgebirgcs bekannten Megalodusaiten mit einer neuen,

' Denkschrifteu der k. .\l<a(l. d. Wiss. Jíath Naturwiss. KI. Wien 1880.

XLII. Bil. 11. 1 4. Taf. VII. Fis. 4.



600 D! ANTON KOCH

interessanten Form. Spáter bescháfiigte sicb auch Prof. Fr. Frech '

mit dieser Art, derén vollstándigere Exeroplare er, vou Dr. E. v. Moj-

sisovjcs gesammelt, in der k. k. geol. Eeichsanslalt vorfand. Dieses

Exemplar stammt von der Feonesalpe )jei 8ct. Cassian, und ist deshalb

wertvoller, als das Originalexemplar von Ampezzotal, weil das Innere

der Schalen, und somit der Bau der Schlofizahne und die Muskel-

eiudrücke gut sichtbar sind, was wir leider auch an dem Exemplar

von Budapest vermissen.

3. Eine Halilheriuinrippe aus doni oberolifjozaiieu Saiid

von Töi"ökl)álint.

lm Jahre 1908 hatte der Práparator meines Insiitutes an deui

bekannten oberoligozánen Fundoi-t bei Törökbálint (tiefer Graben am
westlichen Piande des Dorfes), die Bruchstücke einer gro6en Eippe aus

dem fossilführenden Sand lierausgezogen. Es gelang ihm diese Brucb-

stüeke zusammenzufügen und zu verkitten, so dafi wir nun eine bei-

nahe vollstándige, unversehrte Piippe ver uns liaben; nur das distale

Ende ist etwas abgebrocben. Die Form dieser Eipjie, derén elliptischer

Querschnitt und diclite Beschaffenbeit laBt keinen Zweifel aufkommen,

dafi es nur die Eippe eines Halitberiums sein könue. Da nacb meinem
Wissen aus Ungarns oberoligozánen Scbicbten nocb keine Halitherium-

reste bekannt sind, verdient dieses erste Vorkommen jedenfalls eine

Erwáhnung und kurze Besjn'ecbung.

Halitberiumrippen und derén Bruchstücke sind bereits von vielen

Fundorten und aus versehiedenen Scbicbten unseres Vaterlandes be-

kannt. In Siebenbürgen findet man sie háufig im mitteleozánen Grob-

kalke und auch in den Perforataschichten ; auch aus den unter- und

mitteloligozánen Schichten kamen Bruchstücke zum Vorscbein. Bekannt

sind solche ferner aus dem Budapester (Szépvölgy) obereozánen Orbi-

toidenkalk, aus dem untermediterranen Saudstein des Nógráder Komi-

tates; eudlich auch aus dem sarmatischen Kaik von Sóskút. Die letz-

teren Eippenbruchstücke gehören jedoch sehr wahrscheinlich nicht dem
Halitherium sondern dem jüngeren Metaxytberium an.

Die Mafie der bei Törökbálint gesammelten Eippe sind die fol-

genden : Lángé der EijDise, obne des abgebrocbenen Endes 44 cm

;

Querschnitt des Gelenkendes ist elliptiscb, dessen gröBerer Diameter

4-5 cm, der kleinere 3 cm.

' Neue Zweischaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. Resultate der

wissensch. Erforschung des Balatonsees. I. Bd. 1. Teil. Budapest 1904. S. Ií3.

Fig. 137-138.
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Daa distale Ende der Eippe ist stavk einwárts gebogen und liier

etwas abgeplattet und verbreitert, so dafi die Diameter des ellip-

tiscben Durelischnittes 5"20 uud olO cm messen. Das Ende verengt

sicb dann.

Nur einer Eippe nach die Art bestimmen zu wollrn ist natürlicb

nicht zulássig, und will ich es auch nicht versuchen, trotzdem Prof. 0. Abels

ausgezeichnete Monographie der Sirenen ' mir vorliegt. Nur so viel

liefie sic-b sagen, daC man wabrscbeinliclier die in den oligozánen

Sfbicbten verbreitete UalUherium Srhvizi KAUP-Art, als eine in den

jüngeren Scbiehten andersorten nachgewiesenen Metaxytherium-Art vor-

liegen könne. Wenn vielleicbt, spáter nocb Zábne oder audere Skelet-

teile dieser Sirene bei Törökbálint vorkommen sollten, so wird sicb

die Bestimmung der Ait sicher ergeben.

4. Eine neiieGasteropodcncjattiiiujaus <lem olierolkjozáneii

Saiulc von Törökliálint.

(S. Abbiia. 2 a—b. der Tafel III.)

An demselben Fumlorte wuide auloer den gewobnten Mollusken-

rosten, welclie scbon öfters aufgeziiblt wurden, im Sande ein mittel-

groBes, auffallend dicksL-Iialiges Scbneckengebáuse gefuuden, welche man
ibren Hauptmerkmalen nacb in die Familie der Strombidae versetzen

muí5. NeuesteS bescbaftigte sicb M. Cossmann eingehender mit den

fossilen Formen der Slroml)idae, diese in Gattungen, Unteigattungen

und Sektioueu einteilend." Diese Studie vor Augen lialtend konnte icli

konstatieren, daíJ die Sclmecke von Törökbálint mit keiner der bisber auf-

gestellten Gattungen der Fam Strombidaj vollkommen übereinslimmt.

Jedenfalls stebt dieselbe am nácbsten za der in den oberkretazeiscben

8cbicliten verbreiteten Gattung l'Ktpiellus (Conrad 1861); abei- aucb von

dieser weicht unsere Form liotriicbtlicb ab. Die Merkmale dieses Genus

der Kroidcbildungen sind nacb P. Fjscher'* die fulgenden : <iDie Schale

ist im jungen Altér spiudelförmig, in entwickeltem Altér ovoid. Die Lippen

bilden einen aufgedunsenen Lappén, welcber vorne und binten aus-

geschnitten ist. Der Kanál ist verlángert und ausgebogen. Aucb der

innere Lippenrand ist dick, aufgedunsen und zieht entlang der Spira

bis zur Spitze liinaufn.

1 Die Sironeu di'i- meJiterranea Tertiürbildungeu Österreiehs. Abliaiull. der

k. k. gcol. Reichsaustalt. Bd. XIX. H. 2. Wien, 1'.I04.

- Essais de Paléontologie coniparée. fi. Livraisou. Paris IUDÍ. p. 1—4'i.

Pl. I-VII.
•'' Manuel de Couchologie. Paris 1SS7. p. CTO.
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Diese Charakteristik pafít auch auf die Sclmecke von Törökbálint ;

es finden sich jedocli an dieser auerdem noeh solche Merkmale, welche

auf andere Gattungen der Strombidae binweisen. So Tor allém Anderen

auf der flügelartig ausgebreiteten Aufienlipjíe der letzten Windung, eine

deutliebe Spur einer fingerartigen Yerlángerung als Fortsetzung der

Knotenreibe, welcbes Merkmal auf das Subgenus Dilatilabnim des Genus

Stroinbus, aber aucb auf das Genus DicntoniochUiis (Digitilabrum') er-

innert. In Bezúg auf die ziemlicb dicbten Querrippen der Spirawindun-

gen ist unsere Scbnecke deni Gen. Puriielhi ábnlieb. Die Eeibe von

groBen Knoten der letzten Windung ist ein Kennzeicben vieler Strom-

biden. Diese Knoten sind eigentlicb aus einem hervorragenderen grófién

und aus einem damit vereinigten kleineren Knoten zusammengesetzt,

und übergeben gegen die Sjjira zu allmahlig in die Querrippung.

Es erinnert unsere Form ferner aucb an die grofie Form des

Ai ori'hais (CJicnopuí) speciosa Schloth. sp. var. Mai-geiini, welebe

Beyeich aus dem norddeutscben Oligozán bescbrieben und abgebildet

bat.' Weil aucb in dem obeioligozánen Sand von Törökbáiint das Vor-

kommen des Chenopufi speciosus Schloth. sp. nacbgewiesen ist, könnte

eventuell die neue grofie Scbneckenform davon abgeleitet werden. Bei

der spezielleren Vergleichung finden ^vir jedocb so viele Abweicbungen

zwiscben der von Beykii'h besclniebenen Varietát und der der Form

von Törökbálint, dafi man mit Berubigung beidé nicbt vereinigen könnte,

um so weniger. da zwischen dem typíscben ChoiOj^iis spcriosus und der

neuen Form in Törökbálint nocb keine Übergange bekannt sinil. An
den Exemplaren aus Deutscbland der genannten Varietát zieben, auf

dem letzten Umgang eine zweite, ja auch eine dritte Knotenreibe, oder

Kiele bis zum Lippenrande, dergleichen man an der neuen Form von

Törökbálint keine Spur bemerkt; so aucb nicbts von den dicbten und

scbarfen Lángsfurcben, welebe die Obertlácbe des Che)wpiiíi spec.iof:i<s

bedecken. Endlieb ist aucb die Gröfie, dann die Dicke und Aufgediin-

senbeit der Lippenílügel l)edeutender bei der neuen Form von Török-

bálint.

M. CossMANN in seiuem oben zitierten Werko (S. 73) reibt diese

Art in die Familie Aporrhitidac (H. et A. Adams), Gattung Arrhoges

(Gabb. 1868), welebe dem Gen. Chenopiis am nácbsten stebt.

Es ist daraus klar, dali unsere Törökbáliuter Form die Merkmale

zweier Familien, der Strombidítc und der Aporrhiiidac in sicb ver-

einigt, die Merkmale der Fam. Strombidae sind dennocb bervorragender.

Unter den beute noch lebenden Strombidae, welebe mir im ungar.

' Die Conchylien des norddeutschen Tertiárgebirges. Il-tes Stück. Zeitschr.

d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. VI. 1854. p. 497. Taf. XI. Fig. 1, 2, 3 und fi.
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Nationalmuseum Herr Dr. Ludw. Soós zu zeigen die Freuntllicbkeit

hatte, fand ich eine einzige Art, welcbe in einiger Beziehug unserer

fossilfn Form álmlicli ist. Es ist das die aus der Gegend von Finisterre

d. Neu-Guinea stammende kleiue Art Slroiiibus minhnus L., welche

die ziemlieh dicken, aufgedunsenen Lippen ebenfalls aufweist, von

welcht-n die innere beinalie liis zur Spitze der Spira binaufziebt ; und

an den Wiudungen die allmabbg in Querrippen übergehende Knoten-

reibe. Die áulSere Lippe ist jedocb nicbt so stark flügelartig und be-

sitzt keine Spur eines fingerartigen Fortsatzes ; wesbalb die Art jeden-

falls dem Genus Stroiiibiis angebört.

Man ersiebt aus allém dem, daB die Merkmale unseren fossüer

Sebneekenform von Törökbálint am meisten zwiscben jenen der Genus

Pi(ijiiclh/s und Stroiiibiis scbwanken, so jedocb, daíj man sie mit Be-

rubigung in keines der beiden Genus versetzen kann. Nocb weniger

lai3t sie sicb in die übrigen nabe verwandteu Geseblecbter versetzen.

Von dem oberkretazeiscben Genus Pui/nellus trennt es aucb das be-

deutend jüngere geologiscbe Altér, und nábert es mebr dem lebenden

Genus Slro)iibns.

Nacb all diesen Betraebtungen sclieint es mir am zweckmassigsten,

weuu icb unter dem zusammeugesetzten Namen Strombopiiípiclltis ein

neues Genus für unsere Törökbálinter Form aufstcUe und dessen Cha-

íakteristik folgend formuliere : «Im entwickelten Altér ist die dicke

Scliale ovoid. Stark ausgebreitete, an den Eiindern aufgedunsene au6ere

und innere Lippen, hinten mit breitem, mondförmigeu Querscbnitt, vorne

mit schmalem und karzen einwarts gekrümmten Kanál. Der innere

Lippenrand ziebt bis zur Spitze der Spira binauf. Die Knotenreibe des

letzten Umganges gebt in den Flügel an einem fingerartigen Fortsatz

iiber, welcber bis zu dem Eande ziebt. Die Flíicbe der Spira ist mit

ziemlicb dicbten Querrippen verziert').

Die einzige Art dieses neuen Genus in Hinsicbt auf den finger-

artigen Fortsatz benennend, wiire nun der Name unserer Sebneekenform

:

SlroiiiliojiugDelhia dUjilolubrum niilti.

Tafel III. Fig. 2 n) von vorne geseben.

<| - b) (I binteu geseben.



REPORT CONOERNÍNG THE MANGANESE DEPOSIT IN GODINESD

by Charles de Papp.

On the east of the village of Zám, -wliich lies by tlie river Maros, on

the boundary of tlie villages of Tomasesd, Godiuesd and Petresd, there are

important mangauese and irón deposits, where pvospectiug lias already been

done, on a smaller scale.

At tbe time of the independence war, there esisted at Zám somé small

mines which gave an excellent irón ore rich in manganese. But later on, they

abandoned those mines and only now are people turning their attention

towards them again. But questions as to concessions whifh were not yet

regulated, prevented regular working and only last year. in the summer,

could Messrs. Leopold Perl and Albbhít Kronemer acquire an extensive field.

This field lies at the boudaries of Godinesd, about a mile east of the railway-

station Z<ám, but it extends alsó int the territory of Petresd.

This field comprises two parts :

first : 345 liectares of land on which Messrs. Pebl and Kronemer hava

the exclusive right to prospect

;

secondly : 213 hectares of totál ownership (claims).

The right of prospectüig. given first to Messrs. Somodi and Bementik,

has been annuled by the tribunal of Marosillye tlie 12'"' of August 1910, by

deeree No. 3971.

The development of the mine is thus not hindered by auybody.

I. Geological condilions.

I have discussed in detail the geological structure of the mentioued

territory in my report which appeared in the Annual of the Geological lusti-

tute of Hungary in 1902, under the title «Die geologischeu Verháltnisse der

Umgebung von Zám».

Among the various rocks which are fouud there, the most prominent

are melaphyre, augitical porphyrite, and their tuflfs. The eruptive rocks of

ancient times form rounded and bald mouutaius. In the valleys, one finds

everywhere outcrops of brown iron-stone and mangauese. Leaving aside the

later eruptive rocks, I mention only that ou these mountains of melaph_\T.'e

there occm's limestone which, just as the melaphyre, is erossed by pykrit and

porphyrite. The later eruptions and tlie eruptious of andesite and basáit have

caused the mineral riches of this region. Same reports have alread.y been
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made on the rich miuerals of this region. As l'or instance, iu the spring of

last year I made a report on behalf of the geological Institute of Hungary

(lg"* May 1910 No. 280), on the irón and manganese ores of Godinesd,

Petresd and Tomasesd. Later on, the 22"' June Mr. Jules Bauer, mining

engineer, investigated the manganese deposits of Godinesd. Still later, 17"* of

August 1910, Mr. Ignace Balogh, priváté engineer in Budapest, made a

detailed report on the irón and manganese ores of Godinesd.

Those reports contain a desoription of all the copper, irón and manga-

nese ores of>that region and describe alsó in detail the geological conditions

of it. It is therefore unnecessary for me to go again int further detail.

I will mention only that- during the pást ten years, I have had many
opportunities to study the metal-bearing points of Zám, Petresd, Almáséi and

Almásszelistye, and that the rich copper bearing ore of Almásszelistye has

been mined almost before my eyes, and under my directions. On sinking the

shaft the sediment at lUO m was found to be much richer than at the

surface. So the supposition, as to the lodes becoming less as one goes deeper,

is here without foundatiou. The lodes do not decrease at the depth but con-

tinue in the strike direction and iu the depth.

To íind these lodes, one has only to direct the prospecting with the

knowledge of the natm-e of the groimd.

Let US uow study the manganese deposits of Godinesd.

II. Descriptioii of the outcrops.

A) The manganese deposits a t M o u n t a i n M e r u 1 u j

.

The most eastern manganese deposit lies at 14 km east of the station

Zám, on Mount Meruluj, at an altitude of 520 m above sea-level. On the

upper part of the valley Meruluj (in the field of Juon Nikora), has been found

in two places rich manganese ores. In both places the existence of the lode

has been proved, having a thickness varying from 1 to 1'50 m. The lode

passes through tuffs of melaphyre and continues in the depths, T\hich is

proved by the fact that the same ore has been found at the bottom of the

vaUey. The is first class pyi-olusite. According to the assay of Mr. K. Emszt,

assyer of the geological Institute, the ore contains :

Silicia (SíO,) .^ _ _ „ - _ 7-36

Alumine (AZ^Og) .„ .- - _ ^ 4-39

Oxidé of Irón {Fi^O^) __ ... .. ....
6-07

Manganese oxides {MnO~MnO,)_ 74-82

Lime oxidé__„___„ OSa

Magnesia __.__...___ ~ —
Sulphur (S) _.__„_- 0-17

Water (H^O) „ ._ „ _ ... _ 5-81

The yield in metallic manganese is 57"96.
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Fig. 44. Nests of mangauese of Zauoga.

B) The d e [i s i t s o f G o r g a n a.

At the bottom of tlie chief valley of Godine.sd, imderueath the summit
Gorgana, and at tlie contact of the limstone, there occuis a lode somé meters

tliiek, of wliich one méter is very rich witli ore.

Opposite that poiut, on the northern slope of the valley, aud at au
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altitude of 4.50 m there has beeu driven a gallery of 20 m long. That deposit

lies at 11 km from the railway-station Zám,

C) Deposit b e t w e n K o 1 1 o 1 u 1 u j and M e r u 1 u j.

Opposite the grotto of Godinesd, at thf altitude of 371 m above sea-

level, thre is a crossiDg of two secondary valleys, those are Valea Koltoluluj

and Valea Meruluj. The first oue strikes uorthwest, the second one NE.

Between the two streams there is an outerop of ore wliich, we think, can be

followed at the length of oue kilométer.

Considering jiow that at the two ends of that outerop the two men-

tioned streams flow at au altitude of 400 m and tliat the summit of th&

mountain is at 500 m we see, tliat there remains a workiug zone of 100 m high.

The make it sure, we will consider only 50 m. The width of the lodo

at the outerop is 2 m witli at least 1 m full ore. Admittiug now 4 as specific

weight we have here 1000 . 50 . 4 = 200,000 tons of ore.

1>) Outerop in the t r e n c h Z a u o g a.

At the Southwest of the Mine Meruluj, near the branching mark at the

altitude of 401 m lies tlic trench Zanoga. That point is located at 3 km NE
of tlie churcli of Godinesd and 12 km from tlie station Zám. The outcrops

oeeur in the trench Zanoga, which opens int the principal Valea Meruluj.

Here I have seen two drifts, one above the other at a verticai distance of

;i0 m and a horizontal distance of 60 m.

a) The lo wer drift lies 410 m above sea levél, that is 10 m above

the boltom of the valley. Its length is 8 m and it strikes NE. At the be-

ginning of the drift, the ore occured in a nest, but that nest has been al-

ready exhausted ; further ou, the ore disappears entirely, and leaves only a

brown shale at its stead. Toward the west of the gallery, I saw a lode-like

flat formation which tliey had tried to work. It was in a diteh 20 m SW
from the opening of the gallery, but the stuff was mixed. This flat lode,

which is set in melaphyre, has crossed the main lode (which has there a

dip of 70°). just by the gallery and there was the little nest just mentioned,

which gave 5 tons of ore.

h) The upper drift, 30 m above the first, strikes alsó NE, and is

10 m long. I had that falleu-in gallery cleared, but I did not find manga-

nese in it.

The ore was found in a little shaft before the opening of the drift,

where two lodes with a dip of 35° and 85° crossed. The shaft is full of

rubbish, but we may suppose that the ore will continue there, in the depth.

lu the gallery there is a dioritic rock, therefore it is useless to drive further,

because towards tlie north we can have no hope to find mangauese.

The mass of ore will rather be found before the opening of the gallery

and under the waste-heap. ün the waste-heap itself there was about one ton of ore.
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I value tlie tonuage of ore contained in those nests to be about 1500 tons.

The ore, after the assay of Mr. K. Emszt, contains 39'2C% of MnO^
that is 30'69 of metalic manganese. It is a second class ore. In another sample

there was 64 26% of MnfK< or 41 '57 of Mn that is a first-class ore.

Fig. 45. rian ami scctioii of the mine La Dsiii.

The pockets of ore are in a rangé on the southern slope of the moun-
tain, and it has the same strike as that mountaiu, that is EW. Thereforeit

would be advisable to drive a gallery imdemeath the trench Zanoga.

Tliat gallery sliould strike East imderneath the mount Zanoga, towards

the point where He the barns of Michael Kkizsán. One coiüd commence the

Földtani Közliiny. XLI. köt. i9ll. 40
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gallery at the begimiiug of the trench, at the western end of the lower clrift.

so as to leave enough space for a waste-heap. That gallery ought to be driveii

300 m under the mountain. which could be thus prospected at a great depth.

fty M i n e L a D s i u.

The manganese mine of La Dsiu lies at 900 m SW írom tlie foimer

mine, on tlie eastern side of the trench Valea Koltojuluj, or Valea Szkerta-

nyeszkuluj, on the slope of Mount Dsiu, 518 m high. The mine lies 540 m
above sea-level, it is in reality only a great ditch, in which one can see, on

the eastern and western walls, a nice manganese-bearing lode. That lode is

2 m thick of which 1 m is pure ore. and the other méter is ore mixed with

quartz and melaphyre. The lode strikes SW—NE, more oxactly í^ 5°, Its dip

is 70° NW, The same lode, towards the SW, crops out again in the trench

about 30 m lover. A rational prospecting plán should thus be followed. In

the Valea Szkertanyeszkuluj, there should be driven a gallery 150 m long

and with a strike towards 4'' 5° that is, from SW to NE. One should alsó

prospect the lode with a little rise of 30 m. That gallery would show us

whether the lode is worth working at the levél of 30 m. Along that levél,

one could put up somé rises. (See plán Fig. 45.)

In the ore of that outcrop, Mr. K. Emszt found 2í)'32''o Miiü^, that is

21 '51% of M>i. Mr. Szilágyi, in another sample, taken from the mine. found

62-16% of MnO^, that is 48% metalic manganese.

The visible part of the lode is about 60 m long and 8 m high, verti-

cally. If we take 1 méter for its width, the quantity of ore will be 480 m^
that is, with a specific weight of 2'5, a tonnage of 1200 tons of ore. yielding

from 40 to 50% of manganese.

After the prospecting work is finished, it is possible that the quantity

will be greatly increased.

F) The manganese ore o f t li e Mine «H o p e »

.

This place, which is alsó called outcrop of the Brook Bojlor, lies one

kilométer NW of the church of Godinesd, under the mount Bojuluj which is

460 m high, and lies in the trench Pareubojlor which has an eastern direction.

The gallery was driven at 400 m above sea-level. The lode strikes towards

17" 10° that is about EW and dips 85° N.

The lode is visible on a verticai height of 15 m. Its width varies from

0'8 to 1'2 m. The íilling of the upper part of the lode is a brown melaphyre-

tuff, impregnated with manganese.

In the depth, the manganese becomes purer. Towards the east, the lode

has been prospected by a trench ; at 100 m W of that point, and about 30 m
higher, there has been a trench dug which has given out manganese of good

quality. It is therefore towards that point that one has to direct the pro-

specting.
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Fig. 46. Ontcroji of maugauese ores of Dsiu.

That claim. of 180,4-65 m"-, has beeu conceded April SS"" 1904 under

No. 12,671, to Mrs. Géza Tóba (widow) born Amelie Süveg. The claim has

the namc of dHopen (in hungarian «Keméuy»). By decree No. G528, and
dated August 1" 1910, the Tribunal of Gyulafehérvár has transferred that

concessiou to Blessrs. Leopold Perl and Albert Keonemer inhabitants of

Budapest. The society of the Smelting Works of Eimamurány—Salgótarján

40*
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(Ltcl), hais paid (document No. 11,661 Feb. 6, 1907) 690 80 krowns for 25 tons

of ore, taken from the mine «Hopei).

According to that document. it has been sent from Zám to Likér : Üa

the waggon n° 35,079, 10 tons of second-class ore, at 30-70%, on follo-

wing basis :

80—32% +9— 12 heller, at l\ 1" = 170-00 krowu

On the waggon n° 172,706, 15 tons of first-class ore at 39,72%,

on foUowing basis :

4.3-47% ±10 heller at 3" 79" = 555-00

Deduction because less than 43% :

2-2S . 10 . 150 34-20 520-80

totál paid, krowns 690-80

A sample taken from the mine aHopeo contaiued, according to the assay

of Mr. JuLES Szilágyi (n° 18,379, May 3'' 1910):

Insoluble in acids _ „ 20-40%

Irón oxidé [Fi-Jl^] _ 7-20 «

Bioside of Manganese [MnO.^ _ 71-20 «

which eorresponds to 54% of metalic manganese.

Considering the lode has having oue méter width, 150 m length and

5 m heigth, that would give 750 m^ of ore. tbat is, with a specific weigth

of 4, a tounage of 3000 tons of manganese ore.

G) De p sit of Orzána.

On the higher part of tbc valley Bojiüuj, on the slope Orzána, one a

nice outcrop of 5 m long and 1 m thick, containing first-class ore. The quartz

bearing lode continues still further and shows a fiUing of manganese 60 to

80 centiméter thick. The place is 450 m above sea levél, and 1 1 km distant

from the Station Zám. That deposit lies 1-50 km westward from the mine

La Dsiu, and 1110 m northward from the mine «Hope». Its location is very

favorable for working.

//j t h e r D e p o s i t s.

M. Balogh, priváté engineer and J. B.web, mining engineer, hava in the

summer of 1910, during their prospecting, discovered manganiferous Irón Ore

in six different locahties. Taking 50 m as length for those sis outcrops, 10 m
as theii- depth, and 1 m as their width. that gives us 50 . 10 . 1 . 6=3000 m*

of ore, or, with a specific weigth of 2-5, a tonnage of 7 500 tons.
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Fi^. 47. Iiepiisit of Tomasesci

III. Tlic Qiiality of the MaiKjanesc Ores.

Tlic stuff of the deposits A). B), C), D). EJ, F), G), lli is a pyrolusite

of good quality ; it luis a stell-grey colour iu alf the deposits, but in the out-

crops it has au earthy appearanee aud is overcovered with a crust. Wheu that

clust is takeu ofl'. oiie sees a very pure pyrolusite. The ore of Godinesd

—

Tomasesd contains very little foreigu luatter. Its yield iu silicates, barite,

copper and sulphur is very small, and it forras therefore an excellent mate-

riül for tlie workiug of irou and steel.
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Furthermore, that ore is very adaptable to the proouction of chlorine

and calcium chloride, as it always contains the reqiiired 60% of MnO^, and

as it does not contaiu any noxious alumínium carbonate. Occasionally the

yield in irón is high, which is not desirable, but, luckily, the deposit is of

such a natiu-e that it is easy to distinguish the pure from the impiu-e. In

picking out the irón-bearing ore, one would get an excellent matériái for the

•working of ferromanganese and spiegeleisen.

As it has already been mentioned, the ore of Godinesd—Tomasesd—

•

Petresd is a pyrolusite with 40% to 50% of Mn. The metál exists there under

the form of MnO^. A sample of lower quality from the mine Zanoga con-

tained, according to the essay of K. Emszt, 39-62% of 3/hO», that is 30-69%

metalic manganese. It is a second-clas ore. Another sample has given 02-26

jV/íOj = 41-57 metalic Mn. That is a first-class ore.

In the mine «Hope», Mr. J. Szilágyi has found :

lusoluble in acids = 20%, Fc^Og = 7-20%, MnO,^ = li-m% (metalic

Mrt = 45%^ But alsó wholesaling it, according to the testimony of the

Smelting Works of Eimamurány—Salgótarján (_lmtd) it has béén sold

:

10 tons second-class ore with „. _ 30-72% Mn
15 a first-class « « . _,. 39-72 « «

The best ore of all is the pyi-olusite yielded from the deposit of the

valley Meruluj (described under A) which contains according to the essay of

M. K. Emszt, 7-3% of Si(\, 6-07% of Fe^O^, 4-39% of Ak^^O^. 0-85% of

CaO, 0-17% of Sulphur, 5-81% of water, aud 74-82% of MnO,, that is 57-96%

of metalic manganese.

As the theoretically pure pyrolusite contains 63-2% of manganese, we

can see liow pure this ore is, in the valley of Meruluj.

Euumerated deposits coutain chiefly pyrolusite, that is to say a soft ore.

It is the best of all manganese ores. It is not always pure, it is sometimes

assoeiated with limonite, but that does not matter much, because tbey can

easily be separated.

Besides the pyrolusite, in somé deposits, tliere are alsó other manganese

ores, such as manganite, polyanite and wad. But pyi-olusite predominates.

Pyrolusite is a very important miueral for Industries. It is used, not

only in the making of the combinations of manganese, but alsó in the making

of oxigén, chlorine and chlorates.

It is used alsó in the decoloration of glass and tinting it in violet, for

decoloring enamel and dying stuff. It is alsó used in matches and fire-works.

Of course, of all the enumerated uses, the one for chlorine is the most im-

portant. In beating the ore with muriatic acid, it produces chlorine. In this

respeat the presence of carbonates in noxious, but the ores of Godinesd cou-

tain only somé traces of it.

The most important role played by manganese ores is in the making of

irón and manganese alloys. About Vio of the manganese ores in the world

are employed in making specular pig-irou and ferromanganese. An irón ore
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in whieh the yifld in maugimeso iw the "',7 of the yield in irón can be iisecl

for the makiug of ferroraanganese.

Recapitulation.

It appears from the above said conditions that the mines of Messrs.

Perl and Kbonemer in Godinesd in the province of Hunyad, contain big

deposits of mauganese.

The ii-on-bearing ores continue alsó under the territory of Petresd.

üesides the irón and manganese ores, there are alsó in these mines lodes of pyrit

and chalcopyrit ; but iu this report I have only described the manganese ores.

Manganese outcrops have been foimd in twelve places, and have been

described in detail in the former pages.

The mine <iHopeo in the valley Bojlor, is the nearest to the statiou

Zám (9 km), and the deposit of the valley Meruluj is the fiirthest distant

(14 km). We must alsó notice, besides the mentioned deposits, there has been

discovered near Tomasesd in the Valea Toruluj, fine manganese deposits,

nearor to Zám. The last mentioned ore contains according to the assay of

M. K. Emszt, 40:21"/o of raetalic manganese.

We thus see that it will be possible to extend westward from the mines

of Messrs Perl and Kronemeb.

As for the prospective ore-quantity, we find, if we put together the

valuations above stated :

A— C) Between Meruluj and Koltoluluj

D) In Zánoga „ ,,. _.

KJ In the mine La Dsiu ,. _ _..

F) In the mine (iHope» (valley Bojlor

G—}l) Deposits of Orsaua and 6 others

together „_

We can thus hope to produce two hundred tliirteen thousand, two

hundred tons-of manganese ores.

As for the quality of the ore, wo have shown tliat the greatest part is

an excellent pyrolusite, or manganite and polyanite. At the summit of the

mountain we have soft ores mixed with earthy ores (wad) and limonite. The

yield in metalic manganese is at least 30% ; at an average it varies from 40

to 50%, and in the pyrolusite of the valley Meruluj it reaches 58%.

In conclusion, tlicre are sccond-class ores in the mines of Messrs" Perl

and Kronemer, but the first-class ores, with 40—50% of manganese prevail

and alternate alsó with tliose of 50—58%.
In basing myself on theso facts I consider tlie mines of Messrs. Perl

and Kronemer in Godinesd as having the elements with which to found a

mine ou a large scale, and thiit min will have a great future amoug the

manganese works of Hungary.

Budapest, November 23" lÜlO.

_



PYRITAUSDERGEÜBE "VIEREVANGELISTEN" BEIDOGNÁCSKA

von Dr. Kael Zimánti.

Die im Folgendeu beschriebenen Pyrite sammelte ich im Sommer des

Jahres 1904 mit dem Herrn Berginspektor Géza Bene für die mineralogische

Abteilung des imgarischen National-Museums in der «Vier Evangelistenn Grube,

wo sclion lange lier nicht gearbeitet wird. Die goniometrische Untersuchung

der Kristalle wurde mit der gütigen Erlaubnis des Herrn Prof. Dr. Josef

Keenner im mineralogiscben Institut der Universitát ausgeführt.

Die Grube liegt am linken Ufer des kleinen Ri.ssova-Baclies, etwa V2 km
entfernt von der ((Vinere Mare» Grube.

Der Pyrit findet sich auf Klüften eines sehr quarzigen Ki'istallinen-

schiefers, derén Wánde gewölmlich mit rostbraunem Limonit überzogen sind.

in diesen sind die Pyi'itkristalle teils auch eingebettet. Das Gestein ist sclion

teilweise verandert, sein Hauptgemengteil ist Quai-z. mit viel weniger Feldspat

und kleinen Serizitscbiippclien. In der Náhe der Kliifte ist das Gestein von

feiuen Pyritáderchen durcbsetzt und mit Pyritkörnern impregniert. Die gröBeren

Kliifte werden von einer sehr veránderten Breccie erfüUt, auf welcher eben-

falls PyritkristaUe sitzen ; die Breccie besteht aus Bruchstücken von Quarz-

kristallen, einem verwitterten Feldspat, Limonit und Pyrit.

Das Vorkommen ist nicht so massenhaft wie auf « Vinere Marea, die

Kristalle sind kleiner und auch weniger flachenreich, sie sind meistens von

mittleren Gröfio (von einigen Millimetern bis zu 2 cm). Oft sind die Ki-istalle

von einer dünnen, leicht ablösbaren Limouitrinde bedeckt, seltener von einer

fest anhaftenden erbsengelben oder lichtbraunen, drusigen Einde überzogen

;

unter letzterer findet man niclit selten ein sehr dünnes Limonithautchen,

welches sich an die glatten Fláchen oder derén Unebenheiten unmittelbar

ansetzte. Die dieht und unregelmáBig aneinander gewachsenen, kaum unter-

scheidbaren Kristállchen dieses drusigen Überzuges, findet man auch an den

Wánden der kleineren Spalten und Löchern der Gangausfüllung. Nach der

Untersuchung erwies sich dieses Mineral als Eisenkarbonat, welches auf meiu

Ersuchen der Dir. Kustos Herr Josef Loczka qualitativ untersuchte, er konnte

nebeu viel Fo wenig Mn, Ca und Mg nacliweiseu.

Die Pyi-itkristalle sind nicht von solcher mannigfaltiger Kombination wie

die von «Vinere Mare».^ Als gut ausgebildete Formen wurdeu nur die fol-

genden beobachtet

:

«{100}, o{lll}, e{210}, .s {321}. í{421}.

1 Földtani Közlöny. 1910. XL. Bd. 591. p.
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AuBer dieseu kommen aiif deu Fliiclien von s{321} oft oscillatorische

Sti'eifen vor, derén Indices, weun bestimmbar. nicht einfach sind.

Beinahe an jedem EJristall sieht man den treppenförmigeu Aufbau der

glatteu imd gut sp'egeluden Flaelienelemeute ; ist die Eiefiing der Flácbeu

fein und wird sie aucb von vizinalen Streifcheu hervorgerufeu, danu erbiilt

man ein bandförmiges Eeflexbild von dicht aneinander gereibten Sigual-

bildern. Die ghittesten Flácbeu liabeu die Formen n {111}. r {210} imd <i {100}.

hauptsáchlicb wenn dieselben kleiuer sind.

Die Flácben des Oktaeders sind uacb drei Eichtungen parallel deu

Kantén [» : .s] gestreift oder alíernieren mit s{321}.

Sind die Flacben von a {100) klein oder schmal, so spiegeln sie aus-

gezeicbnet. meistens sind sie uacb drei Eicbtungen parallel den Kanteu [e : a]

und [í : ii] gestreift ; beim treppenförmigeu Aufbau lagern die langlicben,

symmetrischeh Sechsecke sehr zierlich übereinauder, dereu Seitenflacbeu von

e {210} und I {4-21} gebildet werdeu. Ist das Hexaeder vorwaltend, so sind

seine Fláchen grob gestreift.

Wenn die Pentagendodekaéderflacben gestreift sind.' wird dies durch

ff{10O] bervorgerufeu. die kleinen oder schmalen Flacben babeu tadellos glatte

Oberfliicben.

Die groBen Flfieben von t;{321} sind uacb den Kantén [s : o] und [.s : t]

gesti-eift. oft alteruieren sie mit den Flacben von <{4-21} und o{lll}. Nicbt

selten sielit man auf deu groBeu Flácbeu in der Zone [321 : 421] liegende

schmale Streifen. welclie baudförmige Eeflexbilder liefern, iu welcben einzelne

scbiirfere Stellen gut eiustellbar sind ; wegen den schwankendeu Wiukelwerteu

und meistens liobeu Indices kaun man diese Formen nicht als definitive be-

trachten. Diese Dyakisdodekaéder v^areu :

{18 . 10 . 5}. {742}, {10 . 6 . 3}. {16 . 10 . 5},

von welcben R {742} an dem Pyrit von Waldenstein und Ötösbánya (früber

Kotterbacb) bekannt sind
; {10 .6.3} beobachtete ich in derselben Eutwicke-

lung aucb an dem Pyi-it von der «Vinere Mare» Grube.

<{421} bat parallel den Kantén [ii : í] geriefte Flácbeu, welche oft scliou

bei geringer GröBe uur scliwacbeu Glanz habén.

Die Kombiuatiouen sind meistens durch Vorwalten der Form s {321}
dyakisdodekaédrisc h,* die übrigen Kombinationstypen sind o k t a-

edrisch, hexaedrisch und M i 1 1 e 1 k r i s t al 1 e, bei welcben o {111}

und e{210}, oder "{111} und s {321}, oder o{lll}, s {321} und c {210} im
Gleichgewicbte eutwickelt sind.

Die geraesseueu und berechneten Winkelwerte sind folgende :

» Földtani Közlöny. 1910. XL. Bd. 591. p. V. Taf. 1. Fig.



618



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

tisztviseli

az 1910—1912. évi idközben.

FUNKTIUNÁRE DEE UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Prásident) : Schafarzik Ferenc dr., m. kir. bányatanácsos, a kir. József-

megyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia

levelez tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja.

Másodelnök (Vizeprásident) : Iglói Szontagh Tamás dr., királyi tanácsos és

m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.

Els titkár (I. Sekretár) : Papp Károly dr., m. kir. osztálygeológns.

Másodtitkár (II. Sekretftr) : Vogl Viktor dr., m. kir. ü. oszt. geológus.

Pénztáros (Eassier) : Ascher Antal, megyetemi quasstor.

A választmány tagjai (AusschuBmitglieder)

/. A Budapesten lakó tiszteletbeli tagok :

(In Budapest ivohnhafte Ehrenmitgliedcr.)

1. Semsei Semset Andor dr., a Szent István-rend középkeresztese, frendiházi

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.

2. PuszTASZENTGVóEGYi és Tetétlbni Daeányi Ignác dr., V. b. t. t., nyg.

m. kir. földmívelésügyi miniszter, a Magyar Gazdaszövetség elnöke és

országgylési képvisel.

3. Sárvári és Felsvidéki gróf Széchenyi Béla, v. b. t. t., frendiházi tag,

m. kir. koronar.

4. KocH Antal dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára,

a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja.

//. Választott tagok

(Gewdhltc Mitglieder.J

1. Franzenau Ágoston dr., nemzeti múzeumi igazgatór, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia levelez tagja.

2. HoRusiTZKY Henrik, m. kir. osztálygeológus.

3. Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, megyetemi ny. r. tanár, ország-

gylési képvisel és a kir. Természettudományi Társulat ftitkára.
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4. Krenner J. Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja.

5. Lóczi LóczY Lajos dr.. tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani

Intézet igazgatója ; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, és a Magyar

Földrajzi Társaság elnöke ; a román királyi 11. oszt. Koronarend lovagja.

.

6. LöEENTHEY Imre dr., egyetemi ny. rk. tarár, a M. T. Akad. levelez tagja.

7. Madritz Béla dr., tudomány- és megyetemi magántanár.

8. Páltt Mór dr., m. kir. fó'geológus.

9. Telegdi Eoth Lajos, m. k. fbányatanácsos-fgeológus, az osztrák császári

lU. oszt. Vaskoronarend lovagja.

10. Treitz Péter, m. kir. fögeológus.

1 1

.

TiMKÓ LíKE m. kir. osztálj-geológus.

12. ZiMÁNYi Károly dr., nemzeti múzeumi r, a M. Tud. Akadémia lev. tagja.

A MAGYARHON r FÖLDTANI TÁRSULAT SZABÓ JÓZSEF-EMLÉK-

ÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.

VEKZEICHNIS DEE ]\IIT DER SZABÓ-MEDAILLE DEE ÜNGAPJSCHEN

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN AEBEITEN.

1900. Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszo-

nyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani

petróleum tartalmú lerakodásokra.
A három székmegyei Sósmez éskörnyékének geoló-

giai viszonyai, különös 'tekintettel az ottani petró-

leum tartalmú lerakodásokra. Mindkettt írta Böckh János
;

megjelent a m. kir. Földtani Litézet Evkönyvének XL és XII. kötetében,

Budapesten 1894 és 1895-beu.

1903. Die Geologie des Tátr agebir ge s. L Einleitung uud
stratigraphischer TeilII. Tektonik desTátragebirges.
íi-ta dl-. Uhlig Viktor; megjelent a Denkschriften der mathematisch-

naturw issenschaftlichen Ivlasse der kaiserlicheu Akademie der Wissen-

schaften in Wien LXIV. és LXVIH. köteteiben, Wienben 1897 és

1900-bau.

1906. I. A szóvá tai meleg és forró konyhasós tavakról, mint

természetes höakkumulátorokról. 11. Meleg sóstavak és hakkumulátorok

elállításáról. íi-ta Kalecsinszky Sándor; megjelent a Földtani Közlöny

XXXI. kötetében, Budapesten 190 l-ben.

1909. Die Kreide (Hyperseuon-) Fauna des Pete rwardeiuer
(Pétervárader) Gebirges (Fruska-Gora). írta dr. Pethö Gyula; meg-

jelent a Palaeontographica LII. kötetében, Stuttgart, 190G-bau.
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Szerkeszti üzeuetek.

A Magyarlioui Földtani Társulat választmánya 1910 április lni 6-án tartott

ülésén kimondotta, liogy nem szívesen látja azt, ha a szerz ugyanazt a munkáját,

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai

vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja.

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány-

nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kívánságaikat munkájuk benyúj-

tásakor velem közölni sziveskedjeuek.

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet ai'ra utasított,

hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerz határozott kívánságára készíttessek.

A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkint ö korona ; a feliratos

boríték ára pedig külön térítend meg. Egyebekben a társulat választmányának a

régi határozatai érvényesek.

Az írói díj 10 oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért GÚ korona,

ismertetésért -ÖO korona. Az angol, francia vagy olasz nyelv fordítást 5(1, s a német

nyelvt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó tí-án tartott választmánj-i ülés

határozata értelmében a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két

íven fölül lev résznek — nyomdai költsége a szerz 1^0 K-t kitev tiszteletdíjából

fedezend.

Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerz úgy az eredeti kéz-

iratot, mint a fordítást pontos kelettel lássa el.

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat

tiszta ív papiroson, b csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szíves-

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely ; ezt annyival

is inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer-

kezeti javítást el nem fogadok.

Kelt Budapesten, 1911 július 30-án.

Pupp Károly dr.

eUtitkár.

Zui* (|efl. Keiiiilnisuahnie.

Der AusschuB sprach in der Sitzung am (i. April 1910 aus, dafi er es nichií

gerne sieht, wenn der Verf. eine Ai'beit die im Földtani Közlöny erschien, in

demselben Umfan^e auch in einer anderen Zeitschrift publiziert. Es werdeu deshalb

die Hon. Mitarbeiter höfliehst ersucht, diesen BeschluB beachten zu wollen.''

Separatabdrücke werden fortan uur auf ausgesprochenen Wunsch des Ver-

fassers verfertigt, u. zw. auf Kosten des Verfassers. Preis der Separatabdrücke 5 K
á 50 St. und pro Bogén. Die Herstellungskosten eines allenfalls gewünschten Titel-

aufdruckes am Umschlage sind besonders zu vergüten.

Das Honorar betrágt bei Originalarbeiten 60 K, für Beferate 50 K pro

Bogén. Englische, französische oder italienische Übersetzungen werden mit 50 K,

deutsche mit 40 K pro Bogén honoriert. Für Arbeiten, die mehr als zwei Bogén
umfassen, werden die Druekkosten des die zwei Bogén überschreitenden Teiles aus

dem lt!0 K betragendeu Honorar des Verfassers in Abzug gebraeht.

Budapest, den ;iO. Juli 1911.

Dr. K. i\ Papp
erster Sekretar.



f Güll Vilmos síremlékére kibocsátott gyiijtiv. 25—1910. Magyarhoni

Földtani Társulat 1910 februáriue hó 10. Rövid, de küzdéssel teli életen át élvez-

hette csak Güll Vilmos a becsülést és tiszteletet, amely kartársai, barátai és tiszteli

részérl jutott neki osztályrészül. E tisztelet és elismerés jeléül társulatunk emléket

óhajt állítani boldogult titkára sírjára, hogy jeltelenül ne enyésszen el tudományunk
küzd katonájának halópora.

A kegyeletes célra ujabban a következ adomány érkezett a titkári hivatalhoz :

Noszky Jen késmárki liceumi tanár 2 K.

Beérkezett összesen 367 korona, mely összeg a Magyar Tisztviselk Takarék-

pénztára Eészvénytársaság (Rákóczi út 54. sz.) betétkönyvében van elhelyezve.

Kelt Budapesten, 1911 július hó 20-án, a titkárság.

Felliivás és kérelem!

Másféléve elmúlt, hogy Nagi/ítúri Böckh Jáiiott, a magyar geológusok vezére és

a magyar királyi Földtani Intézetnek 26 éven át nagyérdem igazgatója örökre

eltávozott körünkbl.

Böckh Jáno.'í tulajdonkép bányász volt, aki már fiatal korában belátván a

földtannak a bányászatra való fontosságát, a rokon geológusi pályára lépett át.

Negyven évi lankadatlan munkássága, nagy tudása és tehetsége a magyar földtani

tudományokban korszakot alkot. Mert nemcsak hogy magasra fejlesztette a m. k.

Földtani Intézetet, hanem hazánkuak úgy a tudományos, mint a gyakorlati élet terén

is kitn munkása volt. Példás életében önzetlenségeért, kifogástalan jelleméért és

jóságáért általános tiszteletben és szeretetben részesült. Mindezekért méltán meg-

érdemli, hogy emlékét megörökítsük és hogy Böckh János mellszobra a magyar

királyi Földtani Intézetet díszítse. Kérjük erre szíves adományát. Az adományokat a

Földtani Közlöny ha.^ábjain nyilvánosan nyugtatjuk.

Kelt Budapesten, a Magyarhoni Földtani Társulat 1911 februárius hó 8áu tartott

közgylése alkalmából.

Aufruf vind Hitte!

Anderthalb Jahre sind verflossen, seit der Altmeister der ungarischen Geologen

und 26 Jahre hindurch hochverdíente Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt,

Johann Böckh de Nagysúr, für immer aus unsereni Kreise schied. Johann v. Böckh

war eigentlich Bergmann, der schon in seiner Jugend die grosse Wichtigkeit des

Einflnsges der Geologie auf den Bergbau einsehend, die verwandte geologische Lauf-

bahn betrat. Seine vierzigjáhrige unermüdete Tátígkeit, seín grosses Wíssen und sein

Talent bezeichnet in der ungarischen geologischen Wissenschaft eine Zeitepoche.

Denn nicht nur, dass er die heutige geologische Anstalt begründete, war er auch

sowohl auf wissenschaftlichem, wie auch auf dem Gebiete des praktischen Lebens

ein hervorragender Vorkampfer unseres Vaterlandes. In seinem musterhaften Lében

wurde ihm seiner Uneigennützigkeit, seines intaktén Charakters und seiner Gut-

herzigkeit zufolge, die allgemeine Hochachtung und Liebe zuteil. AU diesem naoh

ist er voUauf dessen würdig, dass wir sein Andenken auf die Art verewigen, dass

eine Büste Johann c. Böckh's die Ráumlichkeiten der kgl. ung. Geologischen Reichs-

anstalt schmücke. Zii diesem Zweoke bitten wir um Ihren freundlichen Beitritt.

Beitráge quittieren wir öffentlich in den Spalten des Földtani Közlöny.

Gégében zu Budapest aus der am 8. Február 1911 abgehaltenen Generalver-

sammlung der ungarischen geologischen Gesellscbaft.

A Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége és tnlasztmánya nevében :

Szontagb Tamás dr. Papp Károly dr. Schafarzik Ferenc dr.
másodelnök. titkár. elnök
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A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak árjegyzéke.

MeyrendeUietük a Magijiirhoni Földtani Tánidat titkári hivatalában, Budapesten, VII.

Stefánia-út 14. xz., laijtj Kilián Frigyes utóda ei/i/eteiiii kmiyvkereskedejidben, Budapesten

I V., Váci-utca 32. sz.

Verzeichnis der Publikationen der TJngar. Geolog, Gresellschaft.

Dieselben simi entweder direkt durch das Sekretarial der Gesellscliaft, Budapest,

VII., Slefánia-út 14. ; uder durch den Universitatsbuchhdiulhr Friedrich Kiliáns Nach-

folijer, Budapest, 1\'., Váci-utca 32., zu beziehen.

1. Krster Uericlit iler geulogiNcheii Gesfllscliafl íür Uii^arii. 1852 5 kor. — fill-

2. Arbeiteii der geologisdien (jlesellsviiaft fiir IJngarii. I. Bd. 1856... 15 « —
A niagyarlioni földlaiii túrsalat iiiiiiikáliitai. I. kötet. 1S56 Elfog-yott—VergrifFen

3. . « . • . II. kötet. 1863. _.. ... 15 « —
4. . . « . . III., IV. és V. kötet.

1867—1870. Köttíteukéut — pro Bánd .. _ ... __. ... 10 « —
5. földtani Kiizlöiiy. I—IV. évf. 1871— 1874. Kötetenként — pro Bánd 15 « —
6. . . V—IX. « 1875— 187.9. Elfogfi-ott—Vergriffen.
7. • « X. • 1880. Köteteultéut — pro Bánd-. _ .__ 15 « —
8. • • XI. . 1881. ( FIiáni/os— Defekt) — ___ 2 « —
9 • . XII. • 1882. Kötetenként — pro Bánd _._ 10 « —

10. . . XIII. . 1X83. (Hiányos — Defekt) ... ... 2 . —
11. • • XIV. 1 1884. Kötetenként— pro Bánd ___ 4 « —
12. • " X\'. 1 1885. « « 6 n —
13. . . XVI. . 1886. « « .__ -__ ... 12 . —
14. . XVIIXXXVII.« 1887-190!).. « ... ... 10 . —
15. Nldtimi Értesít 1—ni. « 1880— 1883.« . — .._ 4 . —
16. A Magyarlioiii Fiildtaiií Tárf<ulal 1852—1882. évi összes kiadványainak

lietlisoi'os lai'taluunniilatúja. — (Geueral-Iude.x sáiiitliolier Piibli-

kiitioueu der Uuf;ar. Geol. GeseÜBciiaft von den Jaliren 1852— 1882) 3 t —
17. Mulató a Földtani Kiizlönv XXIII—XXXII. kötetéhez. Dr. Cholnoky

Jen. I!M)3. ... ^ ..." _._ _. ._. ... ... .._ _. 5 . —
18. Register zu den Biinden XXIII—XXXII des Földtani Közlöny. Dr. E.

V. Cholnoky. 1903. ... _ . .-. ... ... ... ... ._. ... _.. 5 • —
19. A magyar korona urszúgai földtani viszuiiyainak rövid vázlata. Buda-

pest 1897. _,_ ..- ... ... _._ ... ... ... 1 . 20
20. (i'eologiscli-montanistisclie Studien der Erzlagerslatten von Rézbánya

in S. O.-Uugarn von l'\ Po.sepny. 1874. ... — . ... ... . „. 6 « —
21. Az erdélyrészi medence harmadkori képzdményei. II. Neogén

csoport. Dr. Kocli Antal. 1900. ._. ... . _ _._ -. _._ __ ... 3 « —
22. Die Tertiürbildungen des lieckens der siebenbiirgischen Landesteile.

II. Neogene Abt. Dr. Anton Koch. 1900... .. ._. __, __. ... 3 « —
23. A .Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves története. Dr.Koch Antal 1902 — « 60

(iescliiehte der nintzigjührigen Tiitigkeit der. Ungar. Geologischen
(ieselischaft. Dr. Anton Koch 1902. ... ... ... ... ... ... ... — « 60

24. A Cinnamomum nem története. 2 térképpel és 26 táblával. Dr. Staub
Móric. 1905.,.. ... ... _. ... ... ... ... ... ... 10 » —
Die Geschichte des (Jenus Cinnamomum. Mit 2 Karten und 26 Tafeln.
Dr. Moritz Staub. 1905. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 « —

2.5. A selmeczi bányavidék érctelér-vonulatai. (Die Erzgáuge von
Scliemnitz uud dessen Uiugebung.) Sziuezett nagy geológiai tér-

kép. Szöveggel együtt. Gt-olog niont. Karte iu GroBformat . ... 10 • —
26. Néhai dr. Szabó József arcképe . ... ___ ... 2 t —
27. Xagysúri Böckh Jánoi. Giill Vilmos és Melezer Gusztáv arcképei ... 2 « —
28. L. V. Lóezy—K. v. I'app : Die im Uugarischeu Staatsgebiete vorban-

denen Eisenerzvorráte. (Sonderabdruck aus «TheIron Ore Eesources
ofthe Worldi, Stockholm 1910.) Mit einer Tafel und 24 Texttigaren 10 « —

29. A kissármási gázkút Kolozsmegyében. Irta Papp Károly dr. Két
táblával és hat ábrával Budapest 1910. ... ... ... ... ... ... 2 • —

30. Soorce de mélhane á Kissármás (Comitat de Kolozs), par Cliarles

de Papp. Avec les planches I, II, et les figures 10 á 15. ... ... 2 • —
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Magyarország geológiai térliépe

1 : 1,000,0CX) mórtékben

magyar és német nyelv magyarázó szöveggel együtt 22 koronáért kapható a

Földtani Társulat titkári hivatalában (Budapest, VII., Stefánia-út 14), vagy

Kilián Feigyes utóda egyetemi könyvkereskedésében (Budapesten, IV., Váci

utca 32).

Geologisclie Karte von Uiigaru

ím MaBstabe von 1 : 1,000,000

ist mit ungai'ischem und deutschem erklárendem Teste bei dem Sekretariat

der Ungarischen Geologischcii Gcselkchaft (Budapest, VII, Stefanie Strasse

No 14), sowie bei der Univ. Buehhandlung Fr. Ktlian's Nachfolger (Budapest,

IV, Váci utca No 32} zu beziehen. Preis 22 Kronen.

Carte Géologiqiic tle la Hongrie

á réchelle 1 : 1,000,000

avec texte esplicatif en hongrois et allemaud. en vente eliez le secrétariat de

la Société Géologique de Hongrie (Budapest, VII, Stefánia-út 14) ainsi que

chez la libraii-ie univ. Fn. Kilián Succ. (Budapest, IV, Váci utca 32). Prix

22 couronnes.

A magyar királyi államvasutak igazgatóságától azt az értesítést vettük, liogy

a folyó évi május hó 1-tl érvényes nyári menetrend tartama alatt a Budapest

nyiigoti p. u.-ról este 10 óra 15 p.-kor Báziásra, és Báziásról d. u. 4 óra 28 p.-kor

Budapest nyugoti p. u.-ra indított hálókocsi július hó 1-töl augusztus hó 31-ig

bezárólag Jassenován át Oravicáig, illetve Oravicáról fog közlekedni.

Menetrendváltozás a hölak—nemsó—lednicrónai h. é. vasúton. A hölak

—

nemsó —lednicrónai h. é. vasúton az érdekeltség kívánságára a személyszállító

vonatok ismét az elz, azaz folyó évi május hó 1-je eltt érvényben volt menetrend

szerint fognak közlekedni. Ennek folytán a délutáni vonat Hölak—Trencsénteplicrl

közvetlen csatlakozással a Budapest fell odaérkez gyorsvonathoz korábban, azaz

már d. u. í'2 óra 20 perekor indíttatik; a déleltti vcnat ellenben Hlak—Trencsén-

teplicrl késbben, vagyis d. e. 9 óra 12 perckor indul és így annak a Zsolna

felöl d. e. !) óra 3 perckor oda érkez személyvonathoz lesz csatlakozása.

Gyorsvonat megállitása £>•</ fi Womrfson. A Boszuabródból éjjel Sóra 18 p.-kor

induló és Budapest keleti p. u.-ra délután 1 óra 40 perckor érkez gyorsvonat

f. é. július hó 1-tl kezdve Érd állomáson délután 1 óra 1 perckor utasok fel- és

leszállása céljából egy percnél rövidebb idre rendesen meg fog állíttatni.

.4 magyar királyi államvasutak igazgatósága.





A III. TÁBLA MAGYAEÁZATA.

Koch Antal dr. : Ujabb földtani és slénytani megfigyelések a Budai hegységben.

1. a—c. ábrák. Megalodus Ampezzanits Hörnbs B. kbele a felsö-triasz dachsteini

mészkbl, Buda vidékérl. In. oldalról, 16. elülrl, le. hátulról tekintve;

eredeti nagyságának felére kisebbítve.

2. a— 6. ábrák. Strombopugnellus digitolabrum n. sp. fels oligocén homokból

Törökbálintról. 2a. elülrl, 26. hátulról tekintve, természetes nagyságában.

ERKLAEUNG DER TAFBL III.

Dj'. Anton Koch : Neuere geologische und paláontologische Beobuchtungen im

Budaer Gebirge.

Fig. 1. a— c. Megalodus Ampezzanus Hörnes R. Steinkern aus dem obertriadischen

Dachsteiukalke der Umgebung von Buda. la. seitwarts, 16. von vorne, le.

von hinten gesehen ; auf die Hálfte der Originalgrösse verkleinert.

Fig. 2. a—-6. Strombopugnellus digitolabrum n. sp. aus oberoligozánem Sandsteine

von Törökbálint. 2a. von vorne, 26. von hinten gesehen, in Originalgrösse.



Földtani Közlöny XLI. köt. III, tábla.




