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— Az I. táblával és a 10-ik ábrával. —

A Földtani Közlöny 1911. évi XLI. kötetének 1— 2. füzetében rész-

letesen ismertettem a kálisókutatások történetét hazánkban, kezdettl

fogva addig az idpontig, amikor Mály Sándor miniszteri tanácsos úr,

a magyar állami bányák fnöke, a kémiai vizsgálatok körébl a geoló-

giához fordult segítségért. Szószerint közöltem azt a szakvéleményt,

amelyet Lóczy Lajos dr, egyetemi tanár úr, a Magyar Földrajzi Társa-

ság elnöke, 1907 április 3-án a m. k. pénzügyminisztériumhoz intézett,

s amely korszakos jelentés alapján meg is indultak Erdélyben a geoló-

giai kutatások.

Az igazság kedvéért meg kell említenem, hogy a m. k. Földtani

Intézet is foglalkozott a kálisók kérdésével, minthogy azonban az inté-

zet akkori vezetségének nem nagy reménysége volt abban, hogy a

kálisók meg lennének hazánkban, azért a kérdés tanulmányozását kez-

detben udvariasan a kémikusok körebe utalta.

Hogy azonban a m. k. Földtani Intézet már akkor is éber sze-

mekkel kisérte a kálisókutatások kérdését, bizonyítja a következ esemény.

Az 1900. év tavaszán Szontagh Tamás dr., akkorában m. kir. f-

geológus úr ajánlatára boldogult Böckh János, a m. kir. Földtani Intézet

igazgatója megbízott, hogy az erdélyi Mezséget utazzam be, s a víz-

hiány orvoslására valami módot ajánljak. A megbízatást Eedi Kálmán dr.

és Pazar István urak társaságában el is végeztem és háromhetes uta-

zásomról terjedelmes jelentésben számoltam be. Az 190G július lí2-én

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 191-2. évi december 4-én tartott

szakülésén.
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kelt jelentésem * végs soraiban a következket írtam : "Bármennyire

kétséges is a Mezöszentmibálytelkén ajánlott 800 méteres fúrás ered-

ménye, mégis kérjük a mélyfúrás elrendelését. Mert ez a fúrás föltárja

a Mezség földtani szerkezetét a mélységben ; utat mutat arra, bogy

egyáltalában van-e remény valaba az erdélyrészi medencében artézi

vízre ; eldönti, bogy a sót tartalmazó agyagrétegek s a sótömzsök foly-

tonos vonulatban vannak-e meg a medence mélységében, esetleg világot

vet az értékes kálisókra is, amelyek után már évek óta kutat a kincstár,

st talán a szenet, petróleumot, vagy a földi gázokat tartalmazó rétegek-

rl is bírt bozand : egyszóval sok olyan dolgot fog földeríteni, amikbez

fontos közgazdasági érdekek fzdnek, de amiket most még csak a

geológus szeme sejtbet.

»

Amikor ezeket a sorokat boldogult Böckh jANosnak felolvastam,

szelíd mosolygással a következket mondotta

:

— Hogy sósvizet és esetleg földigázt adbat ez a fúrás, azt nem
kétlem, de bogy a többi kincset is megtalálják, azt nem biszem. Az Ön
által rajzolt szelvény pedig éjDen arra mutat, bogy maga sem nagyon

bízik abban a sok kincsben, st talán csak buzdítani akarja a magas

kormányt a fúrásra

!

— De — jegyeztem meg bátortalanul — majd csak elöboz vala-

mit ez a fúrás ; vagy kálisó lesz ott, vagy petróleum

!

— Engedje meg tisztelt doktor úr megjegyeznem azt, — válaszolta

a megboldogult, — bogy még egy barmadik eset is lebetséges, s ez

pedig az, bogy sem kálisó, sem petróleum !

A szóbanforgó szelvényt, amelyet 1906 nyarán rajzoltam, s amely-

nek kapcsán Böckh János és Szontagh Tamás dr. urakkal sokat tanakod-

tam az erdélyi kálisókról, a 10-ik ábrán mutatom be.

Akkor idben Koch Antal tanár úr nyomán - még mindannyian

a felsmediterrán emeletbe soroztuk a mezségi rétegeket, s azt bittük,

hogy vastagságuk mintegy 600 méterre rúg. Ezért körülbelül 500 méter

mélységben vártuk a sótelepeket, Koch Antal tanár úr szintezése nyo-

mán a mezségi rétegek alsó szintájába sorozván azokat. Altalános véle-

mény szerint akkor idben a sótelepeket folytonos vonulatban képzeltük

az Erdélyi Medencében ; azonban Böckh János és Szontagh Tamás urak

már akkor is kétkedéssel fogadták a folytonos sóvonulat elméletét, s

miként a szóbanforgó szelvény tanúsítja, magam is csak az elméleti sós-

* Papp Károly—Pazar István : A Mezség vízhiányának orvoslása 10 ábrá-

val. Különlenj'omat a «Bányászati és Kohászati Lajiok* 1907. évi október hó 1-i

19-ik számából.

^ Koch Antal dr. : Az Erdélyrészi Modenco harmadkori képzdményei.
IL Neogén-csf)port. Budapest, 1900. Kiadja a Magyarhoni Földtani Társulat 53—85.

oldalakon.
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agyag vonulatát képzeltem folytonosnak, de magukat a sótömzsöket már

akkor négy elszakított helyzetben ábrázoltam, embrionális antiklináli sok-

kal burkolva azokat.

Amikor Lóczy Lajos egyetemi tanár úr ajánlatára 1907-ben Mály

Sándor pénzügyminiszteri tanácsos úr a kálisókutatásokkal megbízott,

mellém osztván segédkezésül Böhm Ferenc és Budai Ern bányamérnök

urakat, 1907 július 20-án a désaknaisótelepek körül azzal a tudattal kezd-

tük vizsgálatainkat, hogy itt a legnyugodtabb település sótömzsöket talál-

juk. Nagyon meglepdtünk azonban, amikor a nyugodt helyzetnek tar-

tott désaknai sótömzsben szeszélyesen gyrdött, hurkosán átforgó réte-

geket láttunk, st a sóbányába viv Lajos-tárna félkilométeres hossza-

ságában magát a sós agyagot is 70° DK dlés padokban mérhettük.

Körülnézve Désakna vidékén, a dacittufa kfejtkben 60—70° dlés
padokat találtunk, konstatálva, hogy az oláh templom köri a dacittufa-

padok ÉK felé, míg az Erdkútnál DK felé dlnek, tehát hogy az egész

désaknai sótömzs egy hatalmas boltozat tengelyében helyezkedik.

A Désaknától keletre fekv Szásznyires határában a Bandó-patak

kösósziklákon folyik. A sóházzal szemben lev ksósziklákat dacittufa

borítja 30° dlés padokkal, s az ellenkez oldalon : a Pusztabérc nev
szakadék 50° dlés homokklapokat mutat. Az ellenlejtes dlésekbl

konstatáltuk, hogy a szásznyíresi sósziklák is egy antiklinális tengelyé-

ben vannak. Néhány hetes vizsgálataink után jelentettük Lóczy Lajos

tanár úrnak, hogy az Erdélyi Medence északnyugati csücske nem olyan

nyugodt, mint képzeltük; mert ahol a legkisebb sótömzs jelentkezik, ott

mindjárt meredek boltozatba ugranak a mezségi rétegek. A sótömzsöket

lépésrl-lépésre kutatva, a sajó völgyi, szászpénteki, görgényi sósziklákon,

a szovátai s parajdi sómezkön mindenhol megállapíthattuk, hogy a

sótelepek zónájában ersen gyrdöttek a rétegek.

Erdély keleti peremén arra is rábukkantunk, hogy a márgás agyag-

rétegeknek tekintélyes csoportja nem a felsömediterránba, hanem rész-

ben a szarmáciai s részben a pannoni ai-pontusi emeletbe tartozik. Neve-

zetesen Beszterce és Szováta között mintegy 80 kilométer hosszaságban

a szarmáciai és alsópontusi rétegeket kövületekkel sikerült ' kimutatni.

A Besztercétl keletre es Kusma határában: CerilJtiiim jdctuni Bast,

Cerithiuin rubiginosum Eichw., Cardium ohsoletutii Eichw., Tapes

grefjaiia Partsch és még számos kövülettel a szarmáciai emeletet; míg

Déda-Ratosnya, Görgényüvegcsür, Köszvényesremete és Szováta községek-

ben a Congeria Banatica Hörnes, Limnocdrdium Síjiinioisc, Limno-

cardiuiu Winkleri Halaváts, Linnuievx vclulinu^ Desh. és még számos

* Tapp Károly : A kálisó és a kszén állami kutatása. A. m. k. Földtani

Intézet 1907. évi jelentése, á45— 246.
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más fajjal az alsópontusi rétegeket konstatáltam. A Déda mellett lev
Oalonya pusztán, ott, ahol a Maros a Hargittát elhagyja, egész világo-

san láttuk, hogy a 10°-val EK felé dl, kövületes alsópontusi már-

gákra a Hargitta andezittufája borul, amibl kitnik, hogy a Hargitta

kitörése az alsópontusi idk után történt, s hogy ennek tufája az Erdélyi

Medence idsebb rétegei közé nem kerülhetett.

A mezségi rétegek tufái tehát keletrl semmi szín alatt nem ered-

hettek, hanem fkép a Medence északi részén lev Csicsóhegy riolitos

dacit vulkánjából, és esetleg nyugatról az Érchegység riolit s dacit ki-

töréseibl kerültek a mezségi rétegekbe.

A Mezségnek a sótelepektöl határolt bels része javarészben a fels-

mediterrán emeletbe tartozik. így a nagysármási I. sz. fúrás 482 m
mélységébl Macira triangula Een,, az 544 m-böl Lucina Dujardini

Desh. került ki, továbbá több Tellina-keLgylóhéjtöreáék, amelyek két-

ségtelenné teszik, hogy itt felsmediterrán-üledékekkel van dolgunk.

A Mezség felszíni rétegei, különösen a magasabb fekvés homokos

padok azonban valószín, hogy_ szarmáciai képzdmények. Az Erdélyi

Medence déli felében a szarmáciai s pontusi-pannoniai rétegek alkotják

legnagyobbrészt a felszínt, míg a délkeleti öblökben a lignittelepeket

tartalmazó levantei kéj^zdmények uralkodnak. Amikor 1908-ban Nagy-

sármáson az I. sz. fúrást 027 méterben befejezték és a II. sz. fúrással

Kissármáson a tüneményes földi gázforrást megütötték, az a vélemény

alakult ki bennem, hogy az Erdélyi Medencében összefügg sótelepet

hiába keresünk. Ezt hangoztattam a III. sz. fúrás kitzésekor is a kö-

vetkezkép : '* ((Bármennyire kívánatos is a Medence közepén néhány

igazi mélyfúrás, de ha kálisó után óhajtunk kutatni, az eddigi tapasz-

talatokból okulva, ajánlatosabb lenne, ha egj' kutatófúrást a sótestbe

mélyesztenénk. A keletgácsországi példák azt mutatják, hogy kálisó

mindenütt lehet, ahol sótelep van; nemcsak a konyhasó fölött, hanem

•ezalatt is. Szem eltt tartva ezt, nagyon ajánlatos volna az Erdélyi

Medence peremén valamelyik sótestnek az átfúrása. Koch Antal tanár úr

kimutatta, hogy a felsmediterrán korszakban az Erdélyi Medence északi

€S nyugati szegélye már kiemelkedben volt, s a beltenger a Medence

déli felére visszahúzódni kezdett. Ezekbl Ítélve a Medence déli része

a kálisóképzödésre kedvezbbnek látszik. Azonban tekintve azt, hogy

délen a felsmediterrán rétegek fölött még hatalmas szarmata, st pon-

tusi-pannoniai képzdmény is van, a fúrásnak itt sokkal nagyobb mély-

ségnek kell lenni, mint északon. Becslésem szerint Marosvásárhely ós

Dicsszentmárton tájékán a mezségi rétegek teljes feltárása 2000 méte-

^ Papp Károly dr. : A kissármási gázkút Kolozsmegyében. Földtani Közlöny

1910. évi XL. köt., 5—G f., 333. oldal.
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res mélyfúrást igényelne. Ezért szerint kezdetben a fúrásokat ajánlato-

sabb északon mélyeszteni, ahol kisebb mélységekkel is beérhetjük. Hogj^^

a LóczY Lajos dr. egyetemi tanár úr által 1907-ben kifejtett elvtl el ne

térjünk, azt ajánlom, hogy a legközelebbi fúrás a Mezség szélén tör-

ténjék. Sármáshoz a legközelebb es sótelepek Kolozson és Széken van-

nak, az elbbi 30, s az utóbbi 2G km-nyire a sármási mélyfúrástól.

Javasolom tehát, hogy a magas kincstár legközelebbi mélyfúrását a

kolozsi elhagyott sóbánya tövén, a fürd mellett lev Sósréten telepítse.

»

Minthogy eme nézetemmel kissé ellenkez álláspontra jutottam

úgy LÓCZY Lajos, mint Böckh Hugó tanár urak véleményével, azért Mály

Sándor miniszteri tanácsos urat kértem, hogy az egységes kutatások

érdekében a nagyarányban megindult erdélyi geológiai fölvételek alól

mentsen fel. Ez meg is történt.

Az 1010. év nyarán Böckh Hugó dr., Selmecbányái tanár úr veze-

tésével megindult az a nagyarányú kutatás, amelynek eredményeit Böckh

tanár úr az «Erdélyi Medence földigázt tartalmazó anti-

klinálisairób) cím alapvet tanulmányában* ismertetett. A geoló-

giai felvételek az Erdélyi Medencében, fkép a földigáz feltárását célozták

s az összes fúrások is erre irányultak, ami mellett a kálisókutatás

kérdése kissé háttérbe szorult. Az eddig mélyesztett 30 fúrás közül azonban

van egy, amely véletlenül az én javaslataim szellemében történt, t. i. a

Medence északnyugati csücskén a szentbenedeki fúrás.

Szentbenedek a Nagy- és Kisszamos egyesüléséhez közel, a

désaknai és a szásznyiresi sótelepek között, az egyik legterjedelmesebb

sóvonulat közepetáján fekszik. A fúrás a Kisszamos partján kb. 240 m t. f.

magasságú térszínen, gázömlések után történt, s tulajdonkép egy kézi

és két mélyebb fúrásból áll.

Az 1911 május havában mélyesztett VIIL sz. fúrás szelvénye a

következ : —4 m között alluviális agyag, 4—5 m között durvaszem

homok, 5— 14*5 m között felsmediterránkorú palás agyagmárga, ami

alatt 16 m mélységig aprószem homok következett. Ez alatt 30 cm-es

sós agyagréteget és 1G'30—28*60 m között ksót hatolt át a fúró.

A fehéres és szürke szín, nagykristályú sótestet sötét anhidrites és

agyagmárgás rétegecskék tarkítják, s amiként a gyrdött kösómagok

mutatják, a nagykristályú ksó legnagyobb dlése 50°. A 28*6—37*8 m
között szürke agyagmárga és 37*8—41 m között ismét aprószem homok

következett, majd a 41—43*4 m között mutatkozott anhidrites és sós

agj'agrétegecske alatt 43*4—73 m között tisztátalan bitumenes
ksó jelentkezett anhidrites agyagmárga-rétegekkel. A 73—73"1.") m

* Jelentés az Erdélyrészi Medonco földigáz elfordulásai körül eddig végzett

kutató munkálatok eredményeirl I. rész, Budapest, l'Jll.
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között lev anhidrites homokkö-rétegecske alatt 73-15—92-80 m között

dacittufa következett szenesedett növényi maradványokkal s homokos

márgarétegekkel tarkítva, a 92*8—97*9 között dacittufa, s ez alatt a

108-6 m mélységig kékesszürke palás agyagmárgában mozgott a fúró.

Ezt a fúrást 108-r; m mélységben beszüntetve, 1911 augusztus

havában a Szamos jobbpartján a IX. sz. fúrást kezdték meg és pedig

75 m-ig kézi fúrással, majd e mellett közvetlenül 1911 november havá-

ban mélyfúrással. Az összevont szelvénybl a következ kép áll elénk.

AUuuiuiiL

— 1-20 m réti föld,

1-20— 2-80 « homokos agyag.

Dilurmni.

2'SO— 3-20 « kavics gázzal,

3-20— 5*70 « agyagos homok,
5-70— 6-60 « kavicsos agyag.

Felsnieditcrrdn.

6-60— 44"63 « szürke palás agyagmárga,

44"63— 59-59 « agyagmárga dacittufarétegekkel,

59-59— 61-50 « ksó és gipsz,
61-50— 64-70 « palás homokk gipszrétegekkel,

64-70— 65-— « agyagmárga,

65 — 69-30 « dacittufa,

69-30— 75-45 « szürke laza homokk,
75-45— 76*60 « sós agyagmárga,

76-60— 88-20 « ksó,
88-20— 99*90 « agyagmárga gipszrétegekkel,

99-90— 119-50 « dacittufa,

119'50—278*30 « szürke palás agyagmárga,

278'30— 300-70 « homokos sós agyagmárga,

300*70—306-30 « homokos agyagmárga kemény homokkrétegekkel.

A szentbenedeki fúrások tehát egy fels vékony és egy alsó ksó-
telepet konstatáltak, sajnos, káliumsó nélkül Az ezen fúrásokban meg-

ütött ksót sokfélekép értelmezték, de bármikép fogjuk is fel ezt, az

tény, hogy a sótelepet itt átfúrták anélkül, hogy a káliumsónak nyoma

mutatkozott volna.

Ezekután tehát azt kell mondanunk, hogy a káhsókutatások kér-
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dése még ma is olyan bizonjialan, mint hat évvel ezeltt. Az Erdélyi

Medencében végzett 30 fúrás közül sótestet egy fúrás sem talált a szent-

benedelvin kívül. Pedig a Medence belsejében most már tekintélyes mély-

ség fúrások vannak. így Nagysármáson az I. számú fúrás 627 m, a

Illa) sz. 974 m ; a IV. sz. fúrás Szászrégenben 894 m mély ; az V. sz.

fúrás Marosugrán jelenleg 1282 m, tehát hazánknak ezidöszerint a leg-

mélyebb fúrása. A VII sz. fvirás Dicsöszentmártonban 515 m mélységet

ért el. A X—XXIX. fúrások a földigázok céljából mélyesztve, nagyobb-

részt csak 100—300 m mélység között vannak.

A kálisók utat ások kérdésében a geológusok tábora je-

lenleg két csojíortra oszlik : az egyik a kételkedk, a másik

a bízók csoportja.

A) A kételked geológusok érvei a következk : Az Erdélyi

Medence felülete magas fensík, amelynek harmadkori rétegei nyugodt

településben húzódnak mérföldeken át. Nagyobb arányú rétegzavargások

csak a medence peremén vannak, ahol különösen a gipsz- és a sótele-

pek környéke szemmel látható gyrdéseket mutat. Ha Erdély sótelepein

végig járunk, azt látjuk, hogy azok köröskörül a miocénmedence szélein

helyezkednek. így ha délnyugatról kiindulunk, Vízaknáról észak felé

Balásfalván és Kisaknán át Marosujvár sóbányájához jutunk, innét Torda,

Kolozs és Szék hatalmas sómezin át a désaknai sóbányákhoz érünk. Északon

a szásznyiresi és a sajóvölgyi sósziklák bukkannak el, majd a sajómagyarosi

sótelepek délkelet felé a bilaki, szászpénteki s agörgénysóaknai sótömzsökben

folytatódnak. A Hargitta peremén a szovátai, parajdi, sófalvai sósziklák,

a székelyudvarhelyi sósforrások tnnek el, míglen a homoródvölgyi só-

sziklákon át vissza délnyugatnak fordulva. Khalom és Szentágota só-

szikláit érintve, ismét Vízaknára jutunk (L tábla). Ahol a legkisebb só-

sziklácska is kibukkanik, azon a rétegek azonnal fölemelkednek és köpeny-

szerén burkolják a sótestet, legyenek ezek a fedrétegek akár mediterrán,

akár szarmáciai, akár pannoniai-pontusi képzdmények. Ha ezek a só-

burkok hosszanti irányban megnyúlnak, úgy az antiklinálisok támadnak.

Ezek az antiklinálisok a gipsz- és a sótelepek fölött 50— G0° meredek

dlést is mutatnak, míg magjuk : a gipsz vagy a só szeszélyes gyrdé-

sekben sokszoros hurkokat láttat. Ha azonban a gipsz- és a sótelepek-

tl befelé a medencébe haladunk, a rétegzés mind lankásabb lesz. Mér-

földekre látszanak a hófehér dacittufa padok 5—0 fokos dlésben a

mezségi márgák között. Azok az antiklinális vonulatok, amiket a

medence belsejében Lóczy Lajos úr fedezett fel, majd Böckh Hugó úr

oly pontosan térképezett, mind nagyon lapos boltozatok. Ameddig a

szem ellát, s ameddig a fúr(') lehatol, valódi gyrdést az Erdélyi

Medence belseje sehol sem mutat. Mert azok a hurkok, iimiket az újabb

kutatók a Medence belsejébl rajzolnak, vagy a levegben vannak, vagy
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•olyan nagy mélységekben, ahova csak lelki szemeinkkel láthatunk.

A Medence tehát nyugodt település fensíkot mutat, amelynek felületén

a rogyások és csúszások uralkodnak. Ezek a rogyások nem véletlen

jelenségek, hanem egy vetdésekkel és törésekkel zavart, összetöredez

táblának a felületen való nyilvánulásai. Ezek szerint az Erdélyi Medence

úgy geograíiailag, mint tektonikailag különálló terület, amely lényegesen

különbözik a Kárpátok küls részétl, és pedig úgy a gácsországi, mint

az oláhországi vidéktl.

Összegezve az elmondottakat: az Erdélyi Medence nagy-
arányú gyrdéseket csak a miocén medence küls peremén, a

só és gipsz-tömzsök övében, mintegy 1 5—20 kilométer
szélességben mutat. Ettl a zónától úgy kifelé a paleogén rétegek,

mint befelé a neogén képzdmények egyaránt nyugodt településben

vannak.

Az a tény, hogy a 30 fúrás közül csak az egyetlen szentbenedeki

hatolta át a sótestet a Medence ENy-i csücskén, a többiben j^edig sónak

nyoma sincs, továbbá hogy petróleum-gázt eddigelé egy fúrás sem hozott

a felszínre, azt sejteti, hogy a Medence belsejében sem só, sem petró-

leum nincs. Az Erdélyi Medencében összefügg sótelep tehát aligha kép-

zdött, hanem az egykori miocén-tengeröbölnek csak a partjain, egyes

kis elzárt öblökben rakódott le a só. Ezt a véleményemet már 1908-ban,

gácsorsziígi utazásom után is hangoztattam, amikor a harmadik mély-

fúrást a kolozsi sómezö közepén azzal az indokolással ajánlottam, hogy

kálisót csak ott remélhetünk, ahol egyáltalán só is van. Azóta nem
ugyan a kolozsi, hanem a Désakna mellett lev szentbenedeki sótelepet

átfúrták, sajnos azonban, hogy káliumsónak itt nyoma sem volt. Hogy
az Erdélyi Medence gyrdései a gipsz- és sótelepek zónájához vannak

kötve, azt már Koch Antal tanár úr hangoztatta az Erdélyi Medencérl

szóló monográfiája II. része 73. oldalán. A sótömzsök körül a fedréte-

geknek burokszer elhelyezkedése olyan ismert jelenség, hogy az Erdélyi

Medencében egy-egy boltozatos rétegzésbl mindjárt sótömzsre gondol-

tunk, így TELEGDi EÓTH Lajos ^ a Szászcsanád (Scholten) és Sorostély vidé-

kén kimutatott antiklinálisból ezt következteti: «A mediterrán-rétegek

e feh-áncosodása alighanem a sótest ers gyrdésével függ össze és

minthogy az alsópannoniai rétegek közt indult meg. melyeket magával

rántott, természetesen csak a fiatalabb pontusi kortól kezdve mehetett

a rétegek e mozgatása végbe.

»

Hogy az Erdélyi Medence általában nyugodt település terület

és csak a gipsz- és a sózóna környéke mutatja a nagyfokú gyrdése-

* TELEGDI EÓTH Lajos : Az í>délyi'észi Medence földtani alkotása Baromlaka,

Nagyselj-k és Veresegyháza környékén. ]\I. k. Földt. Int. 1ÍIU8. Évi Jelentése 81. old.
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ket, ez KocH Antal tanár úr felfogása, s legújabban ehhez a nézethez

csatlakozik Gaál István dr. tanár úr is wAz Erdélyi Medence neogén-

képzödéseinek rétegtani viszonyairól)) írt munkájában.'*

Azok a geológusok, akik Erdélyt nyugodt medencének tartják, ter-

mészetesen úgy a káhsó-, mint a petróleumkutatások elé igen kétséges

reménnyel tekintenek.

B) De nézzük avigasztalóbb, abiztatóbb véleményt.
LóczY Lajos,^ Mkazec Lajos és Böckh Hugó^ tanár urak, az Erdélyi

Medencének legkiválóbb ismeri, több mint négy éves kitartó és fáradt-

ságos kutatásaik nyomán a következket mondják :

Az Erdélyi Medence gyrdésekkel zavart fennsik, amelynek bár

fels : szarmata és pannoniai-pontusi rétegei aránylag nyugodt település-

ben vannak, de a medence szélein a mediterrán -rétegek ersen gyr

-

döttek. Ezeket a gyrdéseket nem a só- vagy gijjsztelepek okozták, hanem
ellenkezleg a Kárpátok gyrdését követ pliocénkorú ráncolás emelte fel

átdöf, vagy domszer boltozatokba a sótesteket is. Ezek a sótestek azon-

ban mindig messzire elnyúló antiklinális tengelyeken vannak, az átdöfött

redkben napfényre kerültek a ksónak az antikhnális átdöf magját

alkotó részei. Nem kevesebb, mint 18 antiklinális vonulat húzódik végig

északnyugatról délkelet felé a Medencében, köztük a sármási—felsbajomi

antikhnális vonulat 160 km hosszú. Bár ezek az antiklinálisok igen lapos

boltozatok, de a mélységben a mediterránrétegek ép olyan gyrdöttek,

mint akár a sótestek körül. Az Erdélyi Medence antikhnális gyredezett-

sége tehát homológ-természet a romániaival, csakhogy míg Eomániában

a nagyfokú erózió szemmelláthatólag feltárta a gyrdött rétegeket, addig

Erdélyben a felszíni nyugodt rétegek alatt sejthet gyrdések még nin-

csenek feltárva. Az Erdélyi Medence mélységében folytonos sótelejDnek

kell lenni, raei-t hiszen az egész Erdély nem nagyobb, mint a Karabugaz-

öböl. Miként pedig a Kaspi-tónak emez öblében a beszáradó sósviz a^

konyhasó mellett Vö rész kálium- s magnéziumsót is tartalmaz, úgy az

erdélyi miocén- öbölben is le kellett egykoron rakódni a konyhasónak

s káliumsóknak. Minthogy azonban a káliumsók a j^artoktól csak nagyobb

távolságokra várhatók — mert a káliumsók csak a teljes beszáradás

után rakódhattak le — azért a fúrásokat a medence bels részeiben kell

telepíteni. Az Erdélyi Medence már Koch Antal tanár úr vizsgálatai

szerint is kelet, illetleg dél felé sülyedvén, azért a keleti, illetleg a

* KocH-Emlékkönyv, Budapest, 19l!2, 33. oldal.

- LÓCZY Lajos dr. : A romániai petroleumterület és ennek összehasonlítása

az Erdélyrészi Medencével. Földtani Közlöny 41. kötet, 1911, 5— (>. füzet, 38G— 419.

•' ]jöckh Hugó dr. ; Az Erdélyrészi ]\Iedence földigázt tartalmazó antiklinálisai-

ról. Kia<lja a in, k. Pénzügyminisztériiini. Budapest, 1911. I. rész. I —36. oldal.
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déli részeken van a legnagyobb remény a kálisóra ; ugyanitt várható

esetleg a petróleum is.

Ezekben ismertettem a kálisókutatások mai állását, s bár megval-

lom, hogy magam a kételkedk álláspontján vagyok, de lelkembl és

szivembl kívánom, hogy minél elbb csalódjam és hogy Mály Sándor,

LóczY Lajos és Böckh Hugó tanár urak elmélete nyomán a fúró minél

elbb megüsse az olyannyira vart kincseket.

ADATOK AZ ERDELYliESZI MEDENCE TEKTONIKÁJÁHOZ.

írta Halaváts Gyula.'

A 11— 13. ábrával.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1912. évi december 11-én tartott

szakülésén Cholnoky Jen dr. Néhány megjegyzés Erdély morfo-
lógiájához cím alatt elmondta tapasztalatait. Nagy sajnálatomra ezen az

ülésen nem lehettem jelen és csak elbeszélésbl tudok az akkor eladottakról.

Eszerint Cholnoky J. azt állította, hogy az erdélyrészi medence földtani alko-

tásában résztvev rétegek csak a medence szélén vannak összegyrve, a me-

dence belsejében azonban nyugodt vízszintes településben maradtak. Hát én a

medence délnyugati abban a részében, mely az országos részletes geológiai

fölvétel alkalmából nekem jutott osztályrészül, s melyet 1907— 1912 évek

nyarán jártam be, az ekkor tapasztaltak alapján nem ersíthetem ezt meg,

hanem ép ellenkezleg azt állítom, hogy a medence belsejében is ersen
gyrtek a rétegek. Amikor is szorosan ragaszkodom ahhoz a meghatározás-

hoz, mely szerint a medence szélének az a rész veend, mely az egykori párt

és a sótömzsök közé esik, míg a sótömzsökön túl lév rész már a medence

belseje.

Mieltt azonban a tlem fölvett medencerész tektonikai viszonyait tár-

gyalnám, szabad legyen a földtani alkotásában résztvev képzdményeket

röviden megismertetni.

A Szelistye, Vále, Szibiel, Orlát, Guraró, Paplaka, Eesinár, Kisdiszuód,

Czód, Kistalmács, Bojcza szebenvármegyei községek fekvésével adott ÉNyE—DKD
irányú vonal mentén, a dombságból hirtelen meredek lej tökkel kiemelked,

kristályos palákból álló hegység képezi az egykori partot, illetleg a medence

határát.

Az e parttól EK-re elterül medencében lerakódott neogénkorú képzd-

mények között legöregebb a Vízaknán sidk óta fejtés tárgyát képez ksó,

* Eladta a Magyarlioui Fültani Társulat 1918 január <S iki szakülésén.
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mely itt nagy ellipszisalakú tömzsöt formál. Fölötte sötétkék, fekete bitu-

menes agyag; majd barnászöld agyag homok közfekvetekkel ; sárgásbarna

homokos agyag ; sárga agyag következik, a mediterrán kort képviselve.

A mediterránkorú üledék azonban a szóbanforgó területen nemcsak Víz-

aknán van meg, hanem innét északra, a MAY. veszdi megállóhelyénél is

jelentkezik a felszínen, alkotva az általános térszínnél jóval magasabb domb-

hátat. A rétegsorozatot a megállóhely átellenében lév vízmosásban találjuk

jól föltárva. Kék és sárga agyagi-étegekkel váltakozó, vastagabb sárga homok-

rétegekbl áll itt az üledék. A homokban kenyéralakú homokkkonkréciók for-

dulnak el. A rétegsor fels részében világossárga dácittufapadok társulnak

hozzájuk, s a küzbetelepedett homok is világosszíníí és tufás. A dacittufák

tovább Ny-ra a dombhát D-i ereszén mindenütt nyomozhatok, st egyhelyütt

fejtették is a hassági út burkolására. Betegeinkbl itt csak 1 --2, közelebb meg

nem határozható apró kagylóteknö került el. Kelet felé Rüsz irányában még

egy darabig nyomozhatok, csakhamar azonban a fiatalabb rétegek alá buknak.

A part mentében Kisdisznód, Nagydisznód, Czód, Nagytalmács, Kis-

talmács táján találkoztam mediterránkorú üledékkel. A legalsó részt durva,

lejttörmelékhez hasonló, félig legömbölyített és szegletes darabjaiból a kris-

tályos paláknak álló vastag üledék képezi, melynek darabjait kristályos pala-

murva tartja össze, s benne lencseszer fészkekben sovány agyag, az ú. n.

kallóföld fordul el, melyet Czódnál és Nagytalmácsnál szabálytalan lyukakban

nyernek s a nagydisznódi takácsok darócaik kallózásánál használnak föl.

Fölötte nagy kavicsok összetömörülésébl létrejött konglomerátpadok következ-

nek. A kavicsok javarésze kvarc, aztán kristályos palák, de találkozik köztük

kristályos mészk legömbölyített darabja is. Szépen föl van tárva az üledék ez

a része a Nagytalmácsnál, a Szebenpatak balpartján égnek mered függélyes

lejtben, ahol is a meztelen konglomerátpadok fejei elnyösen hozzájárulnak a

vasút mente festiességáhez. Ezen konglomerátokra sárga, durva homokba ágya-

zott kavics, majd sárga homok, benne 1— 2 homokköréteggel, telepedett. Majd

vastagabban kék agyag következik, s erre fehér homok, mely fels részében

1 m-nél vastagabb dacittufaréteget zár magába. Sajnos, ebbl az üledékbl

eddig kövület nem került el s így osztályozni nem lehet, pedig valószínnek

tartom, hogy a mediterránkor akvitániai, burdigaleni és vindobónai emelete

benne van. Csak Kisnódról, a felskrétakori homokkövekhez telepedett sötét-

szín agyagból van pecten-cserepek társaságában Oslrea cocldeár Poli tekn,

ami a vindobónai emelet jelenlétére vall. Itt erre az agyagra kemény globige-

rinás márga, majd homok, kavicsrétegek következnek. Az üledék fels részé-

ben elforduló dacittufa a mediterrán korra jellegzö.

A mediterránra a szárma takorvi rétegek következnek. Jól föl van-

nak ezek tárva Vízaknánál, a vasút Vizahídján túl lév bevágásaiban. Hatal-

mas vastagságban kékes és sárgászöld, csillámos, íinoniabb-durvább homok ez,

melynek rétegei közt apró, egészen mogyorónagy kavicsrétegek is vannak, s a

vastag rétegek közt vékony agyagos szallagok jelentkeznek, melyek az üledéket

rétegessé teszik. Alsóbb részében néhány vékony riolittufarétegecske is telepe-

dett közéje.
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Szarmatakorú üledékkel a szóbanforgó terület délkeleti csücskében,

Fenyöfalvánál is találkoztam. Itt a legalsó részt sötét hamvaskék, palás agyag

képezi, melybe kék, finomabb és vékonyabb homokrétegek is vannak közbe-

telepedve. Az agyagon kék, aprókavicsos durvább homok nyugszik, benne

Cardiuiii ohsoletum Eichw., Ervilia podoUru Eichw., CeritJtium riihigino-

sum Eichw., C. piclum Bast. Majd kavics, vékony riohttufa, finomabb sárga

homok, homokkökonkréciókkal s ismét kavics következik.

A szarmatarétegekre a p o n t u s i korú üledék telepedett, melynek fel-

színes elterjedése nagy, úgyhogy a térkép túlnyomólag ennek a színével van

befestve.

Legalsó részét vastag, réteges kék agyag alkotja, melybl Vízaknánál,

Rüsznél, Szászújfalunál Congeria bunatika R. Hoeen., lÁitinocardium f^yriiii-

e)tze E. HoERN. teknöket gyjtöttem. Alsópontusi kora ekkép minden kétséget

kizáró módon meg van határozva, mely másutt is, ahonnét ismerjük, mindig

a pontusi kor legalsó részét képezi.

Az agyag fels részeibe homokrétegek kezdenek közbetelepedni, s ilyen

homokrétegbl Nagydisznódnál Congeria Doderlcini Brus., Mclauopsis Boiiei

Fér., M. wmtriffca Handm., .1/. stricturata Brüs., M. (Ijjrcdea) Martiniana

Fér., Xerüina Pilan Brus. került el. Olyan fauna, mely szintén az alsó-

ponlusi emeletre jellegzö.

Az agyag fels részébe telepedett, mindinkább vastagodó homokrétegek

átmenetet képeznek a felette következ, száz méternél vastagabb homokos üle-

dékhez, mely a szelíden hullámos, néhol azonban meredek ereszü dombhátakat

alkotja. A homok szürke vagy sárgaszín, csillámos, finomabb, majd durvább,

s a szóbanforgó terület nyugati részében fels rétegei közé eleinte vékony,

majd vastagabb sárga, kékszín agyagrétegek telepedtek, melyek a dombok

felsbb részét foglalják el, s az alatta lév homokon megcsúszva, sok helyütt

meredek falat képeznek. Szelindeknél az egyik ilyen csúszásban föltárt sárga

agyagból Congeria Markovid Brus., LimnocardiuniMayevi M. Horn., L. nu-

daluni Beüss, L. cfr. arraceuni Bb.vs., Lininaeus iwhilis Eeuss, házakat gyj-

töttem, s ekkép felsöpontusi korúsága nemcsak sztratigrafiailag, hanem kövü-

letekkel is be van bizonyítva.

Területem északkeleti részében a homok mindinkább durvább lesz, s

közben már aprókavicsos közfekvetek is jelentkeznek. Ha aztán az üledéket

dél felé nyomozzuk, azt tapasztaljuk, hogy a kavics mindinkább szaporodik és

durvább lesz. A kavicsot a községek közelében több helyütt útkavicsolásra

nyerik, legersebb Mohnál, a nagyszeben—szentágotai vasút mentén, a Kavics-

bánya megállóhelynél, hol már vastag rétegekben fordul el, s benne hordó-

nagy hömpölyök is vannak.

Területünkrl a pontusi kor végén leszaladt a víz, s a szárazzá lett

helyeken megkezdték a folyóvizek mködésüket. A levantei korban, melynek

jelenlétét eddig nem sikerült kimutatni itt, még csak romboltak a folyóvizek,

völgyeket mostak ki. Az ezt követ diluviális korban azonban már épít tevé-

kenységükkel találkozunk azokban a hosszan elnyúló kavicsterraszokban, melyek

a jelenkor folyóvizei mentén kb. 400 m magasságban terülnek el.
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Területem legjelentékenyebb folyóvize a Szebenpatak. Messze délen a

magas hegységben fakad, s a medencébe Orlátnál jön be s Nagytalmácson túl

szakad az Olt-folyóba. Jobbpartján terjedelmes terraszok kisérik, melyeknek

fokán épült Nagyszeben városa. Nagytalmácsnál a terrasz összeolvad a Czód-

patak terraszával, mely tovább Ny-ra is elnyúlik egészen a hegység lábáig.

A Mohnál a Szebenbe torkolló, s Szentágota felül jöv rakoncátlan Hortobágy-

patakot nem kiséri terrasz, ez még csak árterét fejleszti.

A diluviális korszakban északról is jött egy folyóvíz. Délen, Kistorony-

nál kezddik üledéke s észak felé messzire követhet. Vízaknánál a vízválasz-

tékot alkotja s folytatása a Vizapatak balpartján van, de csakhamar a jobb-

parton jelentkezik egészen Szászveszdig, ahol hirtelen keletre kanyarodik s

egészen Bolyáig követhet.

Szelistye táján pedig egy diluviáliskori tónak az üledékével találkoztam,

melynek korát a belle kikerült Elephas printigeniuft, Blmb. zápfog hatá-

rozza meg.

Mind e helyeken a képzdmény alsó részét durva kavics alkotja, mely

gyjteménye a magas hegység kristályos paláinak s egyéb kzeteinek, s fölötte

1—2 m vastagon agyagos iszap terül el és termékeny szántóföldek a terraszok

felszíne.

Az eredetileg vízszintesen vagy közel vízszintesen leülepedett képzdmé-

nyek azonban ma már nincsenek ebben az állapotban, hanem a föld mélyé-

ben mköd erk néhol nagyon is kizavarták eredeti településükbl, melyek-

nek megismertésével áttérek mostani eladásom tulaj donképeni tárgyára.

A rétegek települését legersebben a vízaknai sótömzsnok a mélységbl

való erszakos föltolódása zavarta meg. Már maga a sótömzs is ersen gy-
rött, s az egymással váltakozó világos és sötétebb rétegek a legkülönbözbben

gyíírdött ráncokat tüntetik föl a kamra falain s gyönyörködtetik a szemet

ezek a moire-szövés selyemfodraira emlékeztet rajzok.

A sótömzs fedjét alkotó képzdmények, különösen a szarmatakoruak

köpenyként veszik körül a sótömzsöt s a világtájak felé tle eldlnek, még-

pedig a tömzs közelében nagy fok alatt, távolabb pedig ellaposodnak. így Víz-

aknától ÉK-re, a Vizapatakon lév vasúti hídon túl lév bevágásban a szarmata-

korú rétegek 5 hóra felé 65 fokkal, a következ bevágásban pedig 5 hóra felé

már csak 25 fokkal dlnek. A várostól E-ra, a toporcsai út bevágásában 20 hóra

felé 15 fokkal, D-re a kiscsri út alatti vízmosásban 11 hóra felé 70 fokkal.

A szarmatakorú üledék fedjében lév alsópontusi agyag telepiilét már kevésbé

érte a sótömzs fölpuffadása, mert csak 5— 10 fokos a dlése. Ez az agyag, mely

tömött voltánál jobban ellenáll a településében zavaró hatásoknak, mint a

felette lév laza homok, a legjobb vezérlfonal, számos helyen föl van tárva

a völgyek fenekén, ép azéi*t erre fektetem a fsúlyt területem tektonikai viszo-

nyainak fölismerésénél.

Agyagunk a sótömzstl D-re és E-ra egy-egy lapos szinklinális ráncot

formál. A délit egészen a medence széléig követhetjük, s itt Paplakától K-re,

a líosinárra viv út alatti vízmosásban 24 hóra felé 5 fokkal dlnek rétegei.
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Az É-i sziuklinális ránc Hasságig terjed, a községtl E-ra azonban egy

7— 19 lióra irányú törés mentén a mediterránkorú rétegek nyomultak a fel-

színre s elvágják a pontusi üledéket, melynek rétegei délnek dlnek, míg a

mediterráné diszkordánsan 1 hóra felé 40 fokkal.

Ezt a települést az 11. ábra teszi szemlélhetvé, mely a sótömzsön át

D— E-i irányban van fektetve.

A mediterránkorú üledéknek ezt a felszínre kerülését tovább való ENy-ra

T. EoTH Lajos '^ egészen Szászcsanádig nyomozta és Sorostélynál a kontakton

a pontusi korú lerakódásnak egy meredek antiklináL's ráncát konstatálta.

Ha azonban a sótömzstöl DNy—EK irányban fektetünk metszetet

(1:2. ábra), akkor azt látjuk, hogy a sótömzsön túli E-i lapos szinklinális ránc

itt is megvan s Eüszig terjed. E községen túl azonban a mediterránkorú réte-

geknek Hasságtól E-ra fentebb említett repedés mentében való kiemelkedése

megszíínik, mert ezek a rétegek már a pontusi kornak alámerülnek, de érez-

tetik hatásukat annyiban, hogy az alsópontusi agyag ersen össze van gyrve,

ép a kontakton két ráncot vet, amint azt Eüsz ENy-i szélén lev árokban szépen

látjuk. A községtl K-re lév völgynek fenekén még megvannak a mediterrán-

korú rétegek, a felette lév alsópontusi agyag 3 hóra felé 40 fokkal dl.

Tovább nyomozva rétegeinket EK felé, Szászveszdtl K-re a messzirl

föltn vízmosásban megtaláljuk az alsópontusi agyagot igen jól föltárva, mely

itt 4 hóra felé 8 fokkal dl. Majd az ezzel párhuzamosan futó K fell követ-

kez völgyben találkozunk vele, ahol azonban három ráncot vet. Lefelé haladva

a völgyben, egy vetdés mentén újra a felszínre jut, s itt rétegei 4 hóra felé

5 fokkal dlnek.

A tárgyalt területen a ráncok csapása átlag ENy—DK-i, ami kb. meg-

felel az egykori part irányának, vagyis a ráncok ezzel párhuzamosak.

Elüt ettl a nagydisznód— nagytalmácsi medencerész arculata. (13. ábra)

Nagytalmácsnál a mediterránkorú breccsia, konglomerát és dacittufa meg a többi

rétegek nyugodtan, táblásán feküsznek s rétegei átlag 3 hóra felé 5—10 fokkal dl-

nek. Amint azonban a fedben jelentkez pontusi korú üledékbejutunk, a nyugodt

településnek vége, s mindjárt a kontakton az alsópontusi agyag egy szk szin-

klinális ráncot vet, melynek DNy-i szárnya 2 hóra felé 25 fokkal, EK-i szárnya

pedig 14 hóra felé 25 fokkal dl. Aztán egy laposabb antiklinális ránc jelent-

kezik, melynek EK-í szárnyában a rétegek 23 hóra felé 20 fokkal dlnek, a

tovább már lapos szinklinális ráncba menve át. Ezt a szinklinális ráncot aztán

DNy felé is megtaláljuk, amennyiben Czód táján a dacittufa a czód—nagy-

talmácsi út mentén 1 hóra felé 5 fokkal, míg az Untere Hinterbach völgyben 4

hóra 25 fokkal dl és a kett közötti Valea szeratában két helyen sósvíz fakad.

Erre a lapos szinklinális ráncra meredek antiklinális ránc következik,

mely Mohnál, a Hortobágypatak völgyében jelentkezik, s melynek ép a ten-

gelyében hömpölyög a patak. Ennek az antiklinális ráncznak DK-i szárnyában

a rétegek 8 hóra felé 35 fokkal, míg a DNy-iban 22 hóra felé 40 fokkal dl-

nek. Ezt az antiklinális ráncot tovább DNy-ra nem konstatálhattam, ha ugyan

1 A m. kir. föleit, int. évi jeloiit. l'JOS-ról, 84. 1.
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a Nagydisznódtól K-re a szlk szélén lév gödörben a

rétegeknek 17 hóra felé 20 fokkal való dlése talán ép

ezt nem jelzi.

Nagydisznód—Nagytalmácsnál tehát a ráncok ten-

gelye, azaz csapásuk, nem párhuzamos a parttal, hanem
derékszögben érinti azt.

A szóbanforgó terület tektonikai viszonyainak is-

mertetése tehát azt igazolja, hogy a medence kitöltésében

résztvev neogénkorú képzdmények nemcsak a medence

szélén, a part és a sótömzs között, hanem a medence

belsejében, a sótömzsön túl is ersen ráncosodottak,

nem feküsznek eredeti nyugodt helyzetükben. Torony-

irányban mérve a sótömzstl a ruszi ráncok 13, a szász-

veszdiek pedig 17 km-re vannak, vagyis már tekinté-

lyesebb távolságban.

Végül szabad legyen még egy jelenségrl szólni,

mely a tektonikai viszonyokkal szorosan egybefügg. Terü-

letemnek nem egy pontján ugyanis a térszín legmélyebb

részein a völgyek fenekén olyan források fakadnak, me-

lyeknek vize nem kristálytiszta, mint azt megszoktuk,

hanem ersen iszapos. Ilyen iszapos források fakadnak

Nagyszebentl D-re a Goldwiesen, Bolyától DNy-ra,

már Szelindek határában a Hévestalban, hol négy tó is

van, Küsztól Ny-ra a Viza völgyében, hol több tó is csat-

lakozik hozzájuk.

Ezek között legérdekesebbek és legjelentékenyebbek

a rüsziek, mert míg másutt csak süppedékes a vizes

iszap, addig a rüszi források 4— 5 méter magas kúpokat

építettek a fölhordott iszapból. A Viza széles völgyében

a vasút 12. és 13. rházai között 6— 7 szabályos kúp

emelkedik ki az ártér síkjából. E helyen nagyobb mély-

ségbl víz tör fel s homokos iszapot hoz föl magával,

mely iszapot kráterje szélén lerakja s építi lassankint a

kúpot mindaddig, míg magassága a víz hidrosztatikai

nyomásának pontját el nem éri, amikor aztán meg-

sznik a víz kiömlése. A síkon álló kúpok legtöbbje már

olyan, melybl nem ömlik a víz s fíível van benve. Az

1910. évben ottjártamkor már csak egy, a 13. sz. rház-

tól ÉKÉ-ra lév, 4 m magas kúpnak a tetején szivárgott

ki némi víz. Ez is nemsokára megsznik mködni. Az

ettl DK-re lév fvel bentt 3 m magas kúp lábánál

azonban kb. 5 cm átmérj lyukból azonban ersen

tódul föl a hamvasszürke szín, nagyon iszapos víz.

|.V;->.
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melynek hmérséke 10 E°. (C12'5 °.). Ez azonban már nem fog kúpot építeni,

mert vize árkon át a legközelebbi tóba ömlik.

Akik eddig a rüszi iszapkiipokról írtak. ^ a víznek ezt a föltódulását ter-

mészetes artézi jelenségnek mondják. Magam részérl annál is inkább csatla-

Jiozom e nézethez, mert okát is tudom adni.

Fentebb már eladtam, hogy rétegeink a vízaknai sótömzs és a veszdi

Tasúti megállóhelynél konstatált repedés között egy lapos szinklinális ráncot

formálnak. A felspontusi korú homokos üledékben a csapadékvíz beszivárog

az altalajba, itt az alsópontusi korú agyagon a szinklinális legmélyebb részén

•{mely a 13. sz. rház táján van) összegyl. Itt aztán olyan hidrosztatikai nyo-

más alá kerül, hogy — a közleked csövek elméletéhez képest — amihez

tán még gázok nyomása is járul, a talált hasadékon át a térszín mélyfekvésíí

pontján (a 13. sz. rház táján a völgy 354 m-nyire van a tenger színe

felett) a felszínre tóiul, magával ragadva iszapot, melyet krátere körül lerak,

kúpot épít mindaddig, míg magassága a hidrosztatikai nyomás pontját el

nem éri, amikor itt épít mííködése megsznik s máshol tör magának utat.

Vizünk azonban nem jön nagy mélységbl, illetleg az alsópontusi agyag nem

fekszik nagyobb mélységben a völgy talpa alatt, amit bizonyít hmérséke.

mely ennek a vidéknek az évi középhmérsékéhez közel áll.

Ugyanennek a szinklinális ráncnak a kelet felé váló folytatásában jelent-

kezik Bolyától DXy-ra, már Szelindek határában a Heves thalban egy iszapos

forrás, mely azonban azon oknál fogva, hogy itt a völgy talpa magasabban

fekszik, mint a Vizapataké, a hickosztatikai nyomás 0-pontja táján nem épít

kúpot, hanem csak vizes lágy iszapömlés.

Általában az ilyen iszapos források és a sósforrások megjelenése mindig

arra vall, hogy egy szinklinális ráncz van ott.

1 J. C. Andrae, Berieht über eine ím Jahre 1851 unternommene geognostische

Eeise durch die südwestlichen Puukte des Banats, der Banater Militárgreuze imd

Siebenbürgen. (Abh. d. naturw. Geselsch. in Halle. Bd. I. [854] pag. 55.)

F. PosEPNY, Studien aus dem Salinargebiete Siebenbrgens. V. Saline Vízakna

und derén weitere Umgebung. (Jahrb. d. k. k. g. E -A. Bd. XXI [871], pag. 143.)

M. SCHUSTER, Die Schlamquelleu und Hügel bei dem Keussner Teicben. ÍVerh.

u. Mitth. d. siebenb. Ver. f. Naturw. Jg. XXXII [882], pag. 158.)
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SZ[RTZÓNÁJÁNAK TEKTONIKÁJÁHOZ.

Irta HoFFER András dr.

A múlt nyáron az Erdélyi Ércesliegység keleti szirtes vidékére tettem

néhány kirándulást s annak Nagyenyedtl nyugatra es részét, nevezetesen

Szabaderdö, Bredesty, Intregáld és a Eejkány-telep között részletesebben is

bejártam. Bár ennek a geológiai, geomorfológiai és különösen tektonikai szem-

pontból fölötte érdekes, de ép oly komplikált vidéknek szerkezetérl néhány

hét alatt tiszta képet alkotni szinte lehetetlen, tekintettel annak szegényes

irodalmára nem lesz talán fölösleges, ha a Herbich, Heeepei és a Eoth meg-

figyelései közé — akik ezen terület geológiájával aránylag még legtöbbet fog-

lalkoztak — egyet a saját följegyzéseim közül is beiktatok.

Már a nevezett geológusok munkáiból * tudjuk, hogy itt az Érchegység

szirtvonulata nem egy, hanem több zónából áll. Nem is említve a neogén

medence határán húzódó szakadozott szirtzónát, a hatalmas centrális Bedell-

Tark vonulat eltt keleten ott emelkedik a centrálisnál keskenyebb (átlag

<3sak 700—800 m széles) és csak 9 km hosszú, de valamivel magasabb Pilis

(1250 m), Fácaptyetri (1146 m), Priszaka Zsoazsiuj (1156 m), Csáklyakö

(1233 m) vonulat, mögötte pedig a Pilis-Csáklyakinél is keskenyebb és sza-

kadozottabb Eimbesczi-Boczányi szirtzóna.

Itt csak a keleti Pilis-Csáklyaki zónáról van mondani valóm.

Ezt a zónát minden oldalról a helyenkint konglomeratos és márga-

pados kárpáti homokk veszi körül. Ismeretes, hogy ezt a homokkövet sokáig

eocén korúnak tartották, míg végre Herbich, Heeepei és Eoth kimutatták,

hogy az alsó kréta (neokom) korL

Ezt a homokkzónát egész 7 km-es szélességében igen szépen tárta föl

a Marosba siet Gyógypatak, amely fönt a Tarkt a csodaszép remetei szikla-

szorossal (Tyeja), a Pilis-Csáklyakö szirtvonulatot pedig a Monasztirea fölött

vad sziklakapuval törte át. Szirtvonulatunkat a déli ^/4-ében is átvágta egy

patak, a Csáklyai ; elválasztva a Csáklyakt az egyik közbüls tagtól, a Priszaka

Zsoazsulujtól.

^ Dr. Herbich Ferenc « Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az

erdélyi érchegység keleti szélén. » Földtani Közlöny. VII. évf. 9., 10., 11., 12. sz. 1877.

Heeepei Károly «Alsófeliér vármegye földtani leírása*. Alsófehér vármegye

monográfiája. L 1. 115—175. o. 1896.

Telegdi Eoth Lajos : A magyar kir. Földtani Intézet évi jelentése 1900.

és 1901. évekrl.

13*



192 D= HOFFER ANDRÁS

A Gyógypatak föltárásában jól látszik, hogy a finoman, néhol — pl. a

Monasztireánál — valósággal kaotikusan gyrött homokk-redök egészben

véve ÉEK—DDNy-i csapást mutatnak, vagyis a centrális tömeg ftengelyével

parallel húzódnak.

Maga a mészk egészen tömör, világosszürke szín, kalcit-eres. Kövüle-

tekben nagyon szegény. Meghatározható kövületet én sem találtam benne.

Kövületszegénysége az oka. hogy korát mindezideig pontosan neúi tudták

megállapítani. Herepei a « Fehérkövek gerincei) (Fácaptyetri) aPreszáka (Priszáka

Zsoazsuluj) és a Csáklyak mészköí'ét is a fekv rétegeik s magának a mész-

knek kzettani jellege alapján fels neokomi (Caprotina) mésznek mondja.

Eoth az 1900-iki évi jelentésében (70 oldal) a Pilist a tithon meszek között

említi, de koraiokon és bryozoákon kívül (melyeknek neveit nem közli)

egyéb szerves maradványt nem figyelt meg benne. A Priszáka Zsoazsulujt és

a Csáklyakövet szintén a tithon-malm vonulat tagjának veszi, de kövületet

egyikbl sem említ. Herbich a Pilisrl röviden csak annyit mond, hogy vörös

kötszer mészbreccsából áll. A középs tagot (Priszáka Zsoazsuluj— Fácaptyetri)

nem is említi. A Csáklyakövet is csak futólag nézte meg s csupán ((bizonytalan

Caprotina vagy talán Diceras» átmetszeteket említ belle. De azután

azt mondja, hogy ca magasra fölnyúló homokkképzödményeknek egy nyugat

felé irányult elterülésénél úgylátszik, hogy a Piatra Csáki (= Csáklyak)

mészköve arra telepedik*. Valószínleg ezen feltevése alapján rajzolta a Gáldi-

völgyi'l adott szelvényén a neokomi homokk és konglomerátum rétegek fölé —
konkordáns településsel — a Csáklyak mészkövét fels neokomi mészknek.

Amit Herbich nem látott tisztán, t. i. a neokominak vett képzdmények-

nek a Csáklyak mészköve alá való dlését, azt én világosan láttam a hegy

1149-es déli magassági pontja alatt, a keleti oldalban lev elfalazott barlang

bejárójában.

A barlang szájához két hatalmas sziklafal között kell fölkapaszkodni.

Ezek közül az északi, a barlang szájával szemközt állva a jobbkéz felöli fal

oldalában tisztán látszik, hogy a neokomi rétegekhez tartozó konglomerátum

:21^-kal Ny—ÉNy-nak, vagyis a Csáklyak mészköve alá dl. Különben ugyan-

ezt itt a Csáklyak keleti oldalában több helyen is világosan látni.

A mészk alá dl poligén-konglomerátum anyaga a legkülönbözbb

nagyságú (akad félméteres átmérj is) kvarcit, kristályos pala, eruptivus kzet

és alárendelten mezozoos mész kavicsokból áll.

A legmélyebb föltárásban, a Gyógypatak áttörésében a homokk (illetve

konglomerátum) és a mészk határát elborította a mészk törmeléke, de már
a Pilis keleti oldalában több helyen, különösen pedig közvetlenül a menedék-

ház háta mögött ismét jól látszik, hogy a homokk — az említett helyen

kb. 3ü°-kal — a mészk alá dl.

Az tehát bizonyos, hogy a Pilis-Csáklyak vonulat
mészköve, legalább részben a neokomi konglomerátumon,
illetve homokkövön fekszik. Ez azonban még nem dönti el a

mészk korát.

A mészk csak néhány helyen mutat jó rétegzettséget, dlésének iránya
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és foka azonban úgyszólván lépésrl lépésre változik. Szóval azt a konkordáns

települést, amelyet Herbich az említett szelvény szerint a két képzdmény
között föltételez, mindenesetre csak hipotetikusnak kell tekintenünk.

Ha annak a fölfogásnak van igaza, amely ezeket a szirteket általában

júrakorinak mondja, akkor — tekintettel azon mészkdarabokra, amelyeket a

Csáklyak alá dl konglomerátumban megtaláltam s amelyek petrográfiailag

azonosak a Csáklyak és Tark mészkövével — a Pilis-Csáklyakövonulat rá

van tolva a fiatalabb (kréta) homokkre, illetve konglomerátumra. A Herepei

és Herbich felfogását pedig, hogy t. i. ez a mészkvonulat fels neokomi
(Caprotina) mész, csak kövületek alapján lehetne eldönteni.

Kelt Székelyudvarhelyen 1912 október hónap 1 én.

ÜJ PHOLADOMYA A MIOCÉNÉBL

írta Pávai Vájna Ferenc dr.*

— A 14—17. ábrával. —

Fnököm, dr. Böckh Hugó fiskolai tanár, m. kir. fbányatanácsos ur két

hatalmas pholadomya köbéire hívta föl a figyelmemet, amikor ennek az évnek

tavaszán, az ásványföldtani tanszékhez kerültem. Ezeket a pholadomyákat

BöcKH annak idején Verdniktl D-re gyjtötte, a vasút Ny-i oldalán lev mész-

éget kfejtjében, a 231 m-es ponton, lajtamészkbl.

További érdekldésem folytán dr. Vadász M. Elemér egyetemi tanár-

segéd volt olyan szíves és egy hasonlóan óriási példányt bocsátott rendelkezé-

semre a tud, egyetemi slénytani gyjteménybl, amelyet dr. Schréter Zoltán

na. kir. geológus még mint egyetemi hallgató gyjtött a kemencéi szintén

lajtamészkbl. Ujabban a m. kir. Földtani Intézet gyjteményében akadtam

egy mindenikDél ersebb Panopaea sp.-ként kiállított példányra szintén. Kemence

•elfordulási hellyel (Hont m.) 1884-ben Schafakzik professzor gyjtötte. Az

intézet igazgatóságának szíves engedelmével ezt is megvizsgáltam.

Ez id szerint tehát öt példányban két különböz termhelyrl isme-

rem ezt az állandó jellegekkel felruházott, minden általam leírásban ismert

pholadomyánál sokkal nagyobb fajt, a fels mediterrán üledékekbl. Mert

aránylag megnyúlt alakkal van dolgunk és mert a héjak hátsó pereme élesen

lemetszett, a köbéinek nag}'jából általános trapéz alakja van. Az egyik

BöCKH-féle egészen ép példányon (14— 15. ábra) megfigyelheten a héjak közül

a baltekn kissé nagyobb. A búb kevéssé, de azért észreveheten kiemelked

s a héjaknak csaknem a mells részén foglal helyet ; oldalról nézve éles tompa

-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1912. évi december 4-én tartott

szakülésén.
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szöget alkot, a fels peremmel annak elölrl a második harmadában. A jobb-

tekn búbja kissé bepöndörödött a balteknö búbja alá s így nyitódásnál a bal

búb hegyét lekoptatta. A kbélen ebben a kis mélyedésben igen szépen látszik

a balteknbúb mind a 14 finom csomós bordájának a benyomata. Mells

pereme a teknöknek lekerekített és pedig olyan formán, hogy a középmagas-

ság fölöttöl kezdve lefelé ersebb a lemetszés úgy, hogy a héjak legnagyobb

magassága nem esik szembe a búbbal, az alsó peremen, hanem kissé hátrafelé

tolódik el, a 3-ik bordaközhöz. Az alsó perem hátsó része ugyancsak lekere-

kített, de sokkal kevébbé s csak az alsó hátsó harmadában a héjak magassá-

gának. A hátsó héjszélek ferdén lemetszettek iigy, hogy az alsó perem hátulsó

részével hegyesszöget, a záros peremével tompaszöget zár be. Ebbl a lemet-

szettségbl kifolyólag hátul a héjak ersen, a vastagság két harmadára táton-

góak, míg a perem többi részein, egész kereken érintkeznek mindenütt. A fels

15. ábra. Pholadomya H. Böckhi n. sp.Verduik lajtameszébl elülrl nézve, kicsinyítve^

vagy záros perem majdnem egyenes, de ell ós hátul kissé mégis felhajló.

A teknk a mells és hátsó fels részek kivételével bordázottak. A bordák

keskenyebbek, mint a bordaközök, különösen a mells héjrészek felé lekere-

kítettek s ahol a növedék vonalakkal találkoznak, bütykösek. A búbról kiinduló

-

lag ferdén le és hátrafelé futnak le és pedig a mellsk kevésbé, mint a hátsók.

A jobb teknn 14, a ballon 13 borda van, A jobb tekn 14-ik bordája mells

részen foglal helyet, rövidebb és gyöngébb mint a többi. A növedékvonalak

az egész teknn jól szemlélhetök a kbeleken is. Lefutásuk különösen a hátsó

perem közelében igen jellemz és összefüggésben van annak lemetszettségéveL

A záros peremtl kiindulva hátra lefelé, majd egyenesen le, megint az elbbi

irányban haladnak s azután le és elre kanyarodnak. Ez olyan bélyeg, amelyet

egyetlen leábrázolt pholadomyánál sem észleltem, de ugyancsak az itt leírt

példány fiatalabb korbeli héjrészein sem ilyen lefutásúak egészen a növeke-

dési vonalak, amennyiben a másodszori hátra lefele irányuló fordulásuk kima-

rad s így ennek az állatnak a fiatalkori tekni részben más alakúak, mint az

egészen kifejlett korban.

A bordák és növedékvonalak, mert köbéirl van szó, természetszeren a
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vékony héj belsejében is jói kivehetek. Az izombenyomatok, mint rendesen a

pholadomya kbeleknél, nem láthatók, ellenben a nagy, egyenlöszárú három-
szögre emlékeztet sinusok a köpenybenyomaton elég jól meg vannak tartva s

a záros perem végétl kiindulva a hátsó szegély kétharmadát fogják be szárai.

A kbél leírását azzal fejezem be, hogy körülhatárolt áreát nem külön-

böztethetünk meg a teknk búbmögötti részén.

Ez az utóbbi körülmény már rendszertani helyének megállapítása felé

vezet, amennyiben Agassiz után két nagy csoportra osztjuk a pholadomyákat
olyanokra, amelyeknek jól körülhatárolt áreájuk van és olyanokra,

amelyeken ilyent nem különböztethetünk meg.
A héjak záros pereme egészen hátranyúlik a hátsó tátongó részig, odáig,

ahol a köpenybenyomat kezddik. Búbjuk ellfekvö, vastag, ers. A bordák
és növedékvonalak szintén ersek és bütykösek, amely általános tulajdonságok

alapján az áreanélküli jjholadomyák trigonatae specieseihez kell számí-

tanunk ezt az újat is, amint legközelebbi, szintén harmadkori és él rokonai

is ide tartoznak.

A pholadomyák pontos meghatározása körül ma még nagy nehézségekbe

ütközünk. Hogy ezek a nehézségek magukban az állatokban, azok szervezeté-

ben és ebbl kifolyólag a héjak nagy változatosságában gyökeredznek-e vagy

a leírok és monográfusok terhére írandók, annak megvitatásába ezen a helyen

nem bocsátkozhatom s a rendelkezésemre álló anyag sem jogosít fel erre.

Annyi azonban bizonyos, hogy amikor olyan szembeötlen különböz formák

összevonását látja az ember Moesch monográfiájában,* mint Goldfdss Phola-

domy<t Puschiját és Hörnes Ph. rectidorsatá}út s utalást lát arra, hogy a

Pli. Puschit még a ynargariiaceaYal és esetleg alpinaxal is össze lehetne vonni,

amikor már azok is rettenetes különbségeket tüntetnek föl, szinte hihetetlen-

nek látszik egy új faj leírása, az egész rokonságnak újra való leírása nélkül.

Ha MoESCH XXXVn. táblájának 6. ábrája s a XXXIX. 5. számú képe egy

és ugyanez a faj s ezt még azonosítani lehet ar XXXVH. tábla 2. ábrájával

is (1. 14. ábra), akkor csak egy Pholadomya-faj volt a világon s minden állat-

ból csak egy faj élt és él. Meg azután az is érdekes, amikor ugyan az a faj

egyik egyéne 12, másika 36 bordás.

Összehasonlítás kedvéért a 16. ábrában néhány idben és formában közel

álló fajnak a körvonalait rögzítettem, hogy az erre vonatkozó eltérések és meg-

egyezések kidomborodjanak. Ha ezeket a körvonalakat megnézzük, els tekin-

tetre szemünkbe ötlik az, hogy ez a faj valamennyinél jóval nagyobb s a körvonal

lefutását illetleg sem egyezik egyikkel sem. A líászbeli Ph. corrugatahoz és

nmhiguahoz bár kétségtelenül hasonlít alakra, nem csak korbelileg, hanem
szisztematikailag is nagyon messze esnek egymástól s így a részletekben is

óriási a különbség.

MoESCH szerint a Pholadomya Pnschi Goldf. típusai a /'/*. rectidorsata

HöRN., tehát mindjárt egyszerre tárgyalhatjuk a kettt. A Ph. rectidovsata

* Dr. MoF-scH : Monographie der Pholaclomyen. Abhandl. der Schweizerischeu

Gesellscbaft. 1874-75.
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Horn. búbja uem emelkedik föl mells pereme alul eló're nyúló, bátsó pereme
lekerekített. Bordája 23 van s ezek a hátsó perem felé is megvannak.

Ezzel tehát új alakúk nem azonosítható az felemelked vastag búbjá-

val, felül elre nyúló mells részével. Épen így különbözik tle lemetszett

hátsó pereme és 13— 14. bordája által, amelyek az alsó peremen végzdnek
csupán. GoLDFUss Ph. Puschiját sokkal ersebben kiemelked és elre nyúló

vékony búbja, valamint a búb eltt elugró mells része, ell és hátul egyaránt

ersen felhajló alsó pereme és a hátsó peremnek ugyancsak lekerekített volta

épen úgy megkülönböztetik, mint több bordája és nagysága. Goldfuss ugyan
említi,* hogy Düsseldorfnál kétszeres nagyságú példányokat is talált mint, amit

leábrázolt, de ha ezek tényleg olyanok, mint amelyet lerajzol, nagyobb példá-

nyokban sem lehetnek azonosak azzal, amit Böckh gyííjtött. Ez kitnik abból is,

hogy ha Goldfuss ábrájának legnagyobb méretei közül a magasság számérté-

kével elosztjuk a hosszúság és vastagság méreteit, mert akkor a következ
viszonyt találjuk: 1-25: 1:0-71, míg a mi példányunknál a viszony ez:

1-64: 1:0-83.

Szóval az utóbbi aránylag hosszabb és vékonyabb. De ha Moesch méret-

oldalait vesszük kétszeresen, akkor sem kapunk liasonló viszonyt a méretek

között, st még kevésbé megközelítek lesznek, mint az elbbi, 1-00:1: 1*27.

Eészemrl Goldfuss óriás példányairól azt hiszem, hogy azok már nem
a Ph. Puschihoz számíthatók, hanem megfelel különbségek által talán az itt

leírt új Pholadomyához.

A Plioladomya margarítacea Sow.-val való azonosítást továbbá, már
ennek kicsiny méretei miatt sem kísérelhetjük meg, de megemlíthetem, hogy

amíg a záros és mells perem a Ph. Pnschinál hegyesszöget zár be, addig a

PJi. ynargarilaceánál ez a szög közel derékszög s a mi pholadomyánknál már
tompaszög, de nem olyan nagy még mint a Ph. rectidorsala Horn., vagy

PJi. Piisrhi V. quesila Sacc. és Ph. hesterna Sow. meg Ph. candida Sow.-nál.

A PlwJadomya liesterna Wood. fleg a búb eltt messze elre nyúló

mells peremével s így nagyon is középtáj felé es búbjával különbözik ala-

kunktól.

A többi tercier fajok, mint Pli. Láhathinensis Hantken, Ph. rugósa

Hantk., Ph. C(fnav«rii Sím., Ph. Wcisi Philippi, Ph. HalaensU Archiac, Ph.

Liidensis Deshayes., Ph. Tiimiensis Sacc, /Vi. vathuma Ponzi., Ph. pliocenica

L. FoRESTi, PJi. thyrrena Simonell stb. annyira különböznek tle. hogy bvebb
összehasonlítás fölösleges.

A Pholadomya Alpina MATH.-val és az él Ph. candida Sow. meg még
a /'/(.. J'Kschi vor. qi(e><ita. MiCHT.-val azonban még behatóan össze kell vetnünk.

Mindenek eltt konstatálnunk kell, hogy nagyság tekintetében ezek is

messze mögötte maradnak a kezemben lev példányoknak.

A Pholadomya Alpina Math. típusául Moesch a XL. tábl. 2. ábráját

tekinti, amely azonban kiemelked hegyes, vékony búbjával, elre ugró vékony
búbeltti mells perem részével, aminek dacára mells alsó pereme még sincsen

* Goldfuss: Pctrefacta Geriiianiae,
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annyira lekerekítve, mint az itt leírta, még sem azonosítható. Aminek útját

állja az is, hogy hátsó pereme nem lemetszett, hanem lekerekített s így kevésbé
tátongó s ez a tátongás a búb felé jobban elre nyúlik. Itt a kagyló hátsó
részének a vastagsága a legnagyobb vastagság negyedrésze a Pli. n. sp.-nél

háromnegyede. Moesch XL. 1. C. ábráján feltüntetett példány sem tátong
olyan ersen s Hörnesó pláne csak fél vastagságnyira tátong. Bár tagadhat-
lanul ez a két utóbbi hátsó peremének lemetszettségével s némileg a növedék-
vonalak lefutásának irányával új alakunkra üt, ersen kiemelked búbja s

nagyon elvékonyodó, hosszú hátulsó tekn részeivel, élesen különbözik tle.

Annyi azonban bizonyos, hogy a P. Alpina egyénei között némely tekin-

tetben átmenetekkel találkozunk ehhez az új Pholadomyához, de azonosítani

azokat ezzel nem lehet, mert ha ki nem fejlett példányoknak is tekintjük a

némileg hasonló alpinakat, akkor sem jutunk eredményre, mert elég a Böceh-
féle példány képére nézni (14. ábra) s mindjárt szembeötlik, hogy ez fejletlen

korában még jobban különbözött azoktól.

Sacco Pholadomtjd Pusclii v. quesitajárói ugyanazt kellene mondanom,
mint az elbbirl, bár ez, els látásra, közelebb áll hozzá, de a búb alakja, a

hátsó perem lemetszettségének iránya és kicsinysége határozottan megkülön-
böztetik, amihez még a korkülönbség (oligocén) járul.

Az él Pholadomya candida Sow. már megint távolabb áll tle, mert
bár els szempillantásra általános formája hasonló, részleteiben'ersen külön-

bözik. Búbja rövidebb, mells alsó pereme új alakunkhoz képest nincsen is

lekerekítve úgy, hogy itt épen az nyúlik elre, a hátsó pereme lekerekített s

így hátsó fels része nem emelkedik ki.

Még egy pholadomya van, amelyet behatóan össze kell hasonlítanunk új

fajunkat és ez a Pholadomya alpina v. rosirata Schaffer. Ezt Schaffer az

alsó mediterrán eggenburgi rétegekbl írta le, tehát idsebb üledékbl, mint
a mienkek.

A 17-ik ábrán látható körvonalak világosan szemléltetik azt, hogy míg
Schaffer XLV. T, 3-ik ábráján feltüntetett forma minden tekintetben messze
áll az itt leírttól, ugyanannak a táblának 2-ik ábrája több tekintetben közele-

dik ahhoz, talán jobban, mint az elbbihez, bár Schaaffer még mindig a

varietas rostratához számítja. Ennek hátsó fele lemetszettségével s a záros

és alsó perem lefutási irányát illetleg teljesen megegyez. Mells pereme
azonban ellenkezleg nem alul, hanem felül van jobban lekerekítve s így
búbja sem olyan elrefekvö s sokkal jobban le van kerekítve.

Ha özek után még a nagyságkülönbségre utalok és arra, hogy a Ph.

Alpina V. rosirata, Schaffer leírása szerint, ell is tátong, meg hogy magas-
sága ugyanakkora mint a vastagsága, azt hiszem, eléggé reá mutattam, hogy
a kezemben lev pholadomya ehhez sem tartozhatik.

Az alsó mediterrán Pli. alpina v. roslata. Schaff. némelyik egyéne sok

egyez tulajdonságánál fogva, úgy látszik, egyenes se a mi fels mediterrán

pholadomyánknak, st talán ha más formáit tartjuk szem eltt, magának a

Pholadomya alpmáuRk is, amely szintén inkább fels mediterrán faj.

Az itt leirt pholadomya tehát legközelebb áll a Ph. Pnsclii var. quesita
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SACC.-hoz, a PJi. alpina Math. egyes megnyúlt formáihoz és különösen a Ph.

alpina v. rostrata. Schaff.-Iioz, de míg ezek egyes alakbeli tulajdonságait egyesíti

magában, addig arányainak óriási nagyságával, hosszú, aránylag lapos búbjá-

val, növedékvonalainak sajátságos lefu+ási irányával s ebbl következ ers

ferde lemetszettségével a hátsó peremnek élesen különbözik tlük. Ezekhez a

különbségekhez csak hozzáadok, amikor arra is utalok, hogy a zárosperem és

a mells perem fels részének iránya, derékszöghez közelebb álló tompaszöget

zár be, mint a hozzá legközelebb álló fajok, amelyeknél ez a szög nyújtottabb.

Leírásomnál azért használtam, amint már kiemeltem, csak egyetlen egy

példányt, mert az minden tekintetben egész és hibátlan, míg a másik négy

részben hiányos és összenyomástól torzított.

Ezek után Pholadomya n. í^p.-eva. f jellegeit a következkben foglalom

össze : h o s s z a 163 mm, magassága 99 mm, vastagsága 83 mm
;

alakjaleginkábbáltalánostrapezhez hasonlít ható; mells
fels pereme kevésbé mint az alsó, tompaszögben lekere-

kített, a hátsó ferdén lemetszett. Búbja vastag, hosszú és

kevéssé kiemelked. Bordája 13—14 van; bütykösek s csak
az alsó peremen végzdnek. A részletekre vonatkozólag az eddigiek

irányadók.

Az elmondottak alapján, azt hiszem, a vrdniki és kemencéi lajta-

mészkbl származó nagy pholadomya az sajátos és állandó jellegeivel mint

önálló, új faj megállhat az irodalomban s mint ilyent "Pholadornya ^. Söckhi-

nek nevezem el, dr. Böckh Hugó, m. kir. föbányatanácsos, fiskolai rendes

tanárról.

Böckh olyan helyet foglal el geológusaink sorában, hogy elnevezésem

már alig jön kitüntetés számba úgy, hogy amikor ezt teszem, inkább csak

szinte hálámnak és tiszteletemnek adok kifejezést az irántam tanúsított nem
fnöki, hanem igazán baráti jóindulatáért.

De nem teszem le a tollat addig, amíg köszönetemet nem nyilvánítom

ezen a helyen is dr. Vitális István tanárnak, a fiskolán a palaBontológia

eladójának, amiért ebben a munkámban útbaigazításával támogatott.

Készült a selmeczbányai m. kir. bányászati s erdészeti fiskola ásvány-

földtani tanszéknél.

Selmeczbányán, 1912. évi július havában.

Dr. Pávai Vájna Ferenc fiskolai tanársegéd.
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Irta JuGOvics Lajos clr.
^

— A 18-ik ábrával. —

Vác mellett a «Nagyszál» délkeleti lejtjén Kósd község határában szém-e

"bányásznak, mely itten, a középs eocen-rétegekben fordul el. Ebben a szén-

ben, mint bekérgezés, gyakori a pirit, de ujabban egy darab szenet kaptam e

helyrl, melybe beágyazva szép markazit-kristályokat találtam. A kristályok

kalcit ér mentén tömör markaziton ülnek, csak egyik részükkel kifejldve.

Nagyságra nézve 1—3 mm hosszúak és 0-5— 1 mm szélesek. Általában a

€ (001) szerint táblások, jó, fényes lapokkal vannak határolva, ezért különö-

sen alkalmasaknak mutatkoztak a kristálytani vizsgálatra.

A markazit kristálytani viszonyai meglehets bizonytalanok, illetve a

különböz szerzk eltér adatokat találtak. Hausmann^ és Dejussieu^ voltak

az elsk, kik a markazit kristálytani viszonyaival foglalkoztak. Késbb Sade-

beck* végzett behatóbb vizsgálatokat rajta és helyesebb tengelyarányt állított

fel. Ezután A. Gemacher ^ foglalkozott részletesebben a markozitokkal, hogy

annak kristálytani állandóit megállapítsa. Mindegyikük más-más szögadatokat

-és tengelyarányt kapott. Az eltérések bemutatására a következ szögadatot

közlöm :

Hausmaun
Dejussieu Miller Sadebeck Gehmacher

1:1' = 0\l : 011 = 81°46' 8Ü°20' 78°2' 78°50'

Ugyanezen szerzk a következ tengelyarányokat állították fel

:

Dejussieu
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E nagy eltérések teszik szükségessé, hogy sok és pontos vizsgálat tör-

ténjék, hogy a markazitra állandó tengelyarányt nyerjünk vagy az ingadozások

okát megismerjük.

A kósdi markazit alkalmas volt pontos vizsgálat elvégzésére, mert lapjai,

különösen a dóma lapok fényes, sima lapok, melyek csak ritkán vannak kissé

legömbölyödve. Míg a föntemlített szerzk mindig kiemelik, hogy az általuk

vizsgált markazitokon a dóma lapok, fleg az ? (011), mindig rostos a 011 és

Óli metszési élével párhuzamosan, ami a mérést zavarta, mert egy határozott

18. ábra. Markazit kristálvok Kosdról.

reflex helyett reflexsorozatot mutatott, amibl többen vicinális lapok jelenlétét

is megállapították.

Összesen 26 kristályt vizsgáltam meg és rajtuk a következ hat formát

állapítottam meg:

c = 001 e= 101

m= 110 r = 013

^ = 011 212

Az egyee formák kifejldésére nézve a következket említhetem. A leg-

nagyobb lappal a c (001) van képviselve, mely azonban mindig legömbölyödött

hullámos, az ikreken pedig ersen rostos. Nagyságra nézve a dómák követ-

keznek, melyek jó kifejldésükkel alkalmasak voltak, Jiogy hajlásszögeiket

alapértékek gyanánt használjam. Ezért 15 kristályon, melyeken az ^011)

különösen ép lap, mértem a 011-el való hajlását és e mérések középértéke

gyanánt a következ szögadatot kaptam, összehasonlítva Sadebeek és Geh-

macher megfelel értékeivel

:

Z: r = 011 : 011 =78°5^
határértékek

78°43'— 79°27

Sadebeek

78°2'

Gehmacher

78°50'

A másik dóma az e (101) szintén jól kifejldött lap csak homályosabb,

Tüint az elbbi és ezért a reflexe sem olyan határozott. Tiz kristályon végzett

mérések középértéke gyanánt a következ szögadatot kaptam

:
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e' = 101 : 101 = 64°5'46"
határértékek

63°57' — 64°39'

Sadebeck

63^40'

Gehmacher
64°8'2"

Mint ez összehasonlításból látható, ezen értékek Gehmacher értékeihez

nagyon közel állanak, iigy hogy nem tartottam szükségesnek uj tengelyarányt

felállítani, mely úgy sem térne el attól jelentékenyen.

Ami a többi lap kifejldését illeti, megemlíthetem, hogy az )/i(110)

kicsiny legömbölyödött lap. A v (013) dómat egy kristályon találtam vékony

sáv alakjában.

Ikrek a prizma (110) szerint gyakoriak, s rajtuk a 0(001) lap mindig

rostos az l [0Í\) lappal alkotott metszési éllel párhuzamosan, mint azt a mel-

lékelt rajz mutatja.

A következ táblázat a mért és számított szögértékeket mutatja a határ-

értékekkel, továbbá a kristályok számát, melyeken az illet hajlásszöget mér-

tem. Megjegyzem, hogy a számitott értékek Gehmacher alapértékeibl vannak

számítva.

Határértékek

78°43'—79°27'

63°57'—64°39'

69°32'—70°58'

61°20'—63°34'

46°54'—48°0'

17°20'— 18^50'

011

101

101

l' = 011

e' = 101

e =011
m=011 : 110

m= 101 : 110

e = 212 : 101

x: x = 212 : 212

v: l 013 :011

Mért

78°58'

64°5'46"

69°56'

62°1'

47°27'

18°6'

59°38'

28°37'30"

kr.



KRISTÁLYTANI YIZSGÁLATOK.

Irta : Yendl Mária dr.

A 11. táblával.

.1) Seebachi ei)idot.

A tudományegyetem ásványtani intézetébe az újabb idben igen tökétetes

epidotstufa' került, amely fels Sulzbach völgyébl Seebach melll származik.

Az alapkzet ersen mállott foltos, szürke kzet, melynek felülete 2— 3 milli-

méter vastag zöld, bársonyszerü azbeszttel van fedve és ezen ülnek szép

sötétzöld diopszidok társaságában az epidotkristályok. A megvizsgált kris-

tályok mind barnászöld színek, nagyságuk 1—4 mm-ig terjed; szabad, ki-

fejldött végükön szép átlátszók, fenntt végükön azonban kissé homályosak.

A kristályok mind az ortotengely irányában megnyújtott oszlopok, alaki ki-

fejldés tekintetében mégis három tipusba sorozhatok, E tipusok meglehets

eltérést mutatnak egymástól nemcsak habitusuk szempontjából, — amennyiben

minden típusban más a kristályok uralkodó formája, amely azok habitusát

megszabja — hanem a kombinációt alkotó formák száma tekintetében is.

A megvizsgált kristályok között ikreket nem találtam, mind egyszer kristá-

lyoknak bizonyultak. A méréseket kéttávcsöves reflexiós goniometerrel végeztem.

I. t i p u s.

II. tábla, 1. ábra.

A vizsgált kristályok között e tipusba tartozók a legnagyobbak, körül-

belül 4 mm hosszúak és 1—2 mm szélesek, s egyúttal a leglapdúsabbak is, több-

nyire fényes hibátlan lapokkal, csak az ortodóma-öv néhány lapja mutat ros-

tozottságot. Összesen 22 formát észleltem, melyek a következk* :

Véglapok :

T=z (100) ^ooPoo
3/= (001)= OP

P= (010) = ooBoo

Prizmák :

3 = (110) = ooP
u- mO) ^ocPS

Klinodóniák :

oz=(011)= Eoo
k = (012) = 1 2S00

1 A betket Hintze : «Handbuch der Mineralogie»-ja szerint alkalmaztam.

1 i
Földtani Közlöny. XLIIl. köt. 1913.

Ortodómák :
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lexet adók. Erre vall az is, hogy a Tll és 111 piramislapok egymáshoz való

hajlásának mért és számítottt értéke teljesen megegyezik:

Mért Számíiott

Tll:llT = 70°29' 70°29'

A többi pozitiv piramis lapjai is mind mint igen fényes, csillogó lapok

jelennek meg. Az ?/ (211) lapjai csillogó kis háromszög lapok alakjában van-

nak meg az n, u és f lapjai között.

A g(22]) mindig keskeny csík alakjában szerepel az n piramis és

z prizmalapok között, melyek élét párhuzamosan tompítja. Többnyire elnyúlt

határozatlan reflexek, úgy hogy a kapott szögértékek nem nagyon állandók.

A h (233) hemipiramist* egy kristályon észleltem. Lapjai meglehets na-

gyok, nagyobbak, mint a q és y lapjai. Emellett rendkívül fényesek és éles

reflexet adnak; ebbl kifolyólag a mérésekbl kapott értékek nagyon közel

állanak a számított értékekhez.

A (171) hemipiramis kis fényes lapok alakjában van meg, ezek azonban

nem egészen simák, hanem a 010 lappal párhuzamosan rostozottak.

A negatív hemipiramisok közül csak a d(lll) van jelen. Lapjai fénylök,

de nem mindig simák, hanem gyakran töredezettek. Mindig kisebb lapokkal

jelenik meg, mint a pozitiv n(Tll) piramis, de a többi pozitiv piramis lapjait

nagyságban mindig fölülmúlja.

I L t i p u s.

II, tábla 3. és 4. ábra.

E tipus habitusát fkép az teszi jellegzetessé, hogy az n (lll)pozitiv hemi-

piramis lapjai az ortotengely végén lev többi lapot nagyságban mind jóval

felülmúlják s az tt(210), 2(110), A; (012), o(Oll) és d(lll) köríílbelül egyen-

súlyban vannak kifejldve. Ezen kívül jellegzetes még az, hogy az ortodó-

mák közül az J'(IOI) az ortodómaöv összes lapjainál jóval terjedelmesebb lapok-

kal lép fel, ezek tehát még a P (001) és T (100) lapjainál is jóval szélesebbek..

A formák száma tekintetében e tipus szegényebb az elbbinél ; míg ott

22 formát észleltem, itt csak i9-et. E formák a következk:

Véglapok

:

Ortodómák :

T = (100) =cxdPcx3 e = (101) = — Poo
M=(001)= OP í = (102) = V2P00
P = (010) =ooSoo (13.0.15) = i3i5Poo

Prizmák: r = (TOl) = Poo
z=(110)=ooP (TT.0.10) = ";ioPoo

M = (210) zr:ocP2 Z =r (201) = 2 P OO

Klinodómák: (13. 0.0) = i^ePcxD

r^ (011) = Poo
k = (012) = laPcxD

^ E formát Bücking észlelte elször. Bücking H. : Über die Kristallformeu

des Epidots, Z. f. Krist. Bd. II.

14*
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Mért
I

Számított

010: Í71 =5°37'
I

5°4.5'

jelenléte kétségteleuuek tekinthet.

III. t i p u s.

11. tábla 2. ábra.

Formákban a legszegényebb tipus. Mindössze 1 1 formát figyeltem meg
Az egyes lapok többnyire simák, fényesek. Ez különösen kitnik az ortoclómaöv

lapjainál, melyek az elbbi két típusnál többnyire ersen rostozottak, itt a leg-

több ortodómalap sima, fényes, csak néha mutat rostozottságot vagy tördeltségét.

A megfigyelt formák a következk

:

Véglapok :



21Q. VENDL MARIA

egyet, még pedig a pozitív n (íll)-et sikerült megfigyelnem. Körülbelür

egyenl nagyságban vannak kifejldve, de az it (111) lapjai többnyire simák,

az (011) lapjai majdnem mindig gyéren rostozottak.

A következ táblázatban a mért értékeket állítottam össze, egybevetve a

számított hajlásokkal. A táblázatban feltüntetett mért értékekül mindig a

mérések középértékeit vettem. A számítások alapjául Kokscharow alapértékei

szolgáltak.
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B) Lollin (ji barit.

II. tábla 7. ós 8. ábra.

E barit Tirolból a Gölschitz patak völgyében fekv Löllingröl származik.

A megvizsgált kristályok kifejldés tekintetében mind a c (001) véglap

szerint táblás tipust mutatnak, még pedig e táblák az a braehitengely irányá-

ban meglehetsen megnyúltak. A kristályok nagyságra nézve igen eltérk ; a

táblák átmérje az a tengellyel párhuzamos irányban mérve 1*5 mm-tl
8 cm-ig terjed. Ez utóbbi nagy táblán ülnek a többi kicsiny kristályok, mint

második generáció. Az egész kicsi, 1*5— 2 mm nagyságú kristályok között

vannak olyanok, amelyek az a tengely irányában való megnyúlást kevésbbé

mutatják, mint a nagyobb kristályok, de az a és h tengely irányában körül-

belül egyformán kifejldött táblákat alkotnak. A kristályok fehérek és bor-

sárga szinek, egyesek átlátszók.

A löllingi barit formákban nem valami gazdag kifejldést mutat, ameny-

nyiben a vizsgált kristályokon csak 7 formát figyelhettem meg. Ezek a követ-

kezk :

*

Véglapok :

c = (001) = P
b — (010) = oo P oo

Prizmák

:

m = (110) = ooP
/ = (130) = oo P 3

Makrodóuia :

d = (103) = 1/2 Poo
Brachidóma :

= (011) = Poo
Piramis :

Z = (111) := P

E felsorolt formák azonban csak a nagy táblán ül kristályokon vannak

meg; maga a nagy táblás kristály a c(OOl), h (010), m (110), d (102) és a (011)

formák kombinációjából áll, A e (001) nagy, kissé hullámos lapokkal van

jelen, a 6(010) lapjai keskeny, fényes csíkok az o(Oll) lapjai között. Az
>íi (110) meglehets nagy lapokkal szerepel, a (i (102) lapjai mint igen sima,

fényes lapok mutatkoznak a c(OOl) és m (110) lapjai között.

A kisebb kristályokon is, amennyiben mind a c(OOl) véglap szerint

táblásak, a c (001) szerepel a legnagyobb kiterjedés lapokkal. Lapjai mindig

fényesek, néha kissé hullámosak.

A h (0!0) lapjai a 011 és 011, illetleg a OTl és oll lapok élét tompítva,

többnyire mint keskeny fényes lapok jelennek meg, néha azonban szélesebb

kifejldést is mutatnak.

Igen fényes és simák a prizmák lapjai. Még pedig fkép az/ (130)

jelenik meg igen fényes, csillogó, rendkívül éles, határozott reílexü lapokkal.

Az íh(IIO) lapjai nagyság tekintetében felülmúlják az / (130) lapjait. Az
í)i(llO) lapjai szintén fényesek, de kissé hullámosak.

A d(102j makrodóma és o(Oll) brachidóma lapjai fényesek és simák

^ A betket itt is, valamiut az albitnál és uiarkazituál is. Dana : cMinera-
logyi'-ja szerint használtam.
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az o(Oll) lapjai gyakran hullámosak s kissé kimartak. Igen fényes kicsiny

lappal jelenik meg a 2(111) piramis.

A mért szögértékek általában véve csak kevéssé térnek el a számított

értékektl, mint ez az alább közölt táblázatból is kitnik s ez is a lapok töké-

letes kifejldését bizonyítja. A számítások alapjául Helmhacker alapmérései

szolgáltak. Mint mért értékeket mindig a mérések középértékeit tüntettem fel.
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a OTO és iTO lapok élét. A prizmalapok, fképen az (ITO) lapjai, többnyire

ersen rostozottak. A z (130) lapjai néha egész simák, fényesek, határozott

reflexekkel.

Igen sima, fényes lappal jelenik meg az n (021) brachidóma, melynek

lapja mint keskeny sáv tompítja a 001 és oTO élét. Az a; (TOl) makrodóma

lapjai mindig homályosak s néha tördeltek is.

A piramisok közül csak az o (TTl) van jelen meglehets sima és hatá-

rozott reflexü lapokkal.

A mérések középértékeit a következ táblázat tünteti fel, egybevetve a

számolt értékekkel. A számitások alapjául Melczer ' alapértékei szolgáltak,

amelyekkel mérési adataim legjobban megegyeznek.

Mért Számított

010:021

021 :001

001 : 001

010:001

OTO: 130

OTO : iTO

130: iTO

130:130

1T0:1T0

oTo : TTl

TTl : Tol

oTo : TOl

TTl :TTl

Tol :Toi

001 : TTl

001 : TOl

001 : iTo

001 : 130

h : n

n : c

c : c

fc:7

b:z

b:M
z:M
z :_2

mTm
b:o

: X
b :x

-.0^

X : x_

c :

c : X
c:M
c : z

46° 37'

46° 33'

6° 57'

93° 30'

30° 25'

60° 11'

29° 52'

119° 39'

59° 43'

66° 40'

27° 20'

93° 56'

46° 52'

7° 50'

57° 37'

52° 16'

69° 2'

80° 1'

46° 48' 54"

46° 42' 10"

7° 2'

93° 31'

30° 16'

60° 5' 53"

29° 49' 51"

119° 27' 56"

59° 48' 14"

66° 24' 25"

27''-' 25' 58"

93° 50' 23"

47° ir 10"

7° 40' 46"

57° 41' 12"

52° 12' IG"

69° 5' 23"

80° 7'

D) Markazit Balfról.

II. tábla, 5. ábra.

Balfon (Sopron megye) egy kút mélyesztése alkalmával agyagban találta

dr. WosiNSZKY István fürdorvos e markazitkristályokat s elküldte azokat

dr. Krenner József egyetemi tanár úrnak, aki azután volt szives e kristályokat

nekem átadni megvizsgálás céljából.

A kristályok körülbelül 2—4 mm nagyok ; mindig csak egyik végük van

kifejldve. A mérések alapján kitnt, hogy mind ikrek, még pedig a «dárda-

í Dr. Melczer Gusztáv : Adatok az albit poutos ismeretéhez : Földtani Köz-

löny. XXXV. kötet.
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kovancl» ikertípust mutatják, mint amely általában jellemz az üledékes kze-

tekben felléj) markazit-ki'istályokra. Ikerlap tehát az ííí (110) = 00 P prizma.

Az /(011)=Poo brachidomán és c(001)=OP véglapon kívül csak egy

esetben sikerült meglehets határozott és éles reflex alapján még egy brachi-

dómát az í/ = (025) =§Poo-t megfigyelnem, mint a 011 és 001 lapokat pár-

huzamosan tompító keskeny lapot.

A lapok általában véve mind igen rostozottak és görbültek ; az / lapjai

néha simák és fényesek, de a c lapjai mindig görbültek. A lapok ez egyenet-

lensége okozza aztán azt, hogy az egyes mérések eredményei között meglehets

nagy eltérések mutatkoznak, mint ez az alább közölt táblázatból is kitnik,

ahol épen e célból közlöm a határértékeket is. Méréseim eredményei legköze-

lebb állanak Sadebeck eredményeihez, azért összehasonlítás céljából az értékeit

is közlöm.

Közép-
' érték
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l GEOGRÁrrA ÉS FÖLDTUDOMÁNY.

— Reflexiók méltóságos clr. Schafarzik Ferenc elnöki megnyitójára. —

Konstatálom, az els tisztességes hang és tárgyias, minden tendenciától

és személyes animozitástól mentes tárgyalás, mellyel a Földtani Társaság

nagyrabecsült és tudós Elnöke könyvemet kitüntette elnöki megnyitójában.

Ezért megkülönböztetett tisztelettel és a mélt. Elnök úrnak könyvemben

is hangoztatott geológiai szakkéi^zettsége iránt való igaz szinte elismerésem-

bl kifolyólag megteszem észrevételeimet az elnöki megnyitónak geográfiai

vonatkozással biró kijelentésére.

Minden a beállítástól függ. Ha úgy tárgyalom a Föld egyes vidékeit,

miként ezt a modernizáló geológiai, helyesebben természettudományos geográfia

teszi, akkor az illet vidéknek természeti képét nyerem. PASSABOEnek

«Landschaftsbild»-je ez. De ha ennek keretében az Ember geográfiai jelentsé-

gének is helyt juttatok, eláll nem a vidék, hanem az ország politikai, humánus
vagy mveldési képe: Külturbild. A kett együtt szerintem geográfia.

így fogják fel a geográfia feladatát azon tanult, higgadt geográfus elmék,

pl. Wagnek, Harms, Partsch, Oberhummee, kik egyenl értéket tulajdonítanak

a Természet és Ember hatásainak a föld lakható területeire.

Akik azonban akár tudós kizárólagosságból, akár a dolgoknak csak egy-

féle beállítása miatt túlmennek a célon és magukkal sodorják a geográfia

témáit, azok csak bajt és egyoldalúságot hoznak a geográfiába, mi ellen Penck

és Hettner, tehát a geológizáló és morfologizáló geográfia két oszlopos talen-

tuma a leghatározottabban tiltakoznak és szemére vetik német kollégáiknak,

hogy kivetkztetik a geográfiát valódi jellegébl és földtudományt csinálnak

belle olyan értelemben, aminben Perty és Gbrland az antropológiából az

emberre vonatkozó összes tudásunk foglalatát akarták csinálni.

Ez ellen keltem ki s állítom tudásom teljes meggyzdésével •— ily el-

járás már nem geográfia többé.

Nevezhetjük Erdwissenschaftnak, geogóniának, geozófiának, geofizikának

vagy geográfiai fiziológiának (Passarge), a név nem határoz, csak föld-

leírásnak nem mondhatjuk többé. Mert a geósz antropósz nélkül üres

mogyoró.

Hogy én bírálóim minden egyes megjegyzéseit kell értékére szállítsam,

ahhoz még két pótló kötetet kellene írnom Mveltségi Geográfiámhoz. Én fon-
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tosabbnak találom a Földön a lakóhely kulturális, mint fizikai vagy ha úgy

tetszik, fiziológiai (Eittee) képét. És azon homlokegyenest ellenkez magya-

rázatok után. miket Dawis, Suess. Iveeichgauer, Bhm, König, Lapparent stb.

tételeik bizonyítására, a geográfiai formák megokolására használnak, poziti-

vebb alapnak tartom a topográfiát az önkényes természettudományi beállítá-

soknál és megokolásoknál — egyedül csak azért, hogy a geográfiai tény mindig

az marad, míg az eleváció, kontrakció vagy egyéb természettudományi elmé-

letek mindig csak ideiglenes magyarázatok, habár elismerem, hogy legalább

kísérletek a plasztika értelmezésére, mi teljesen mégsem nélkülözhet a geográfiá-

ban sem.

Ezért nevezem én állásfoglalásomat geográfiai knk retizm úsznak.
Midn azonban a természettudomány az Ember intellektuális és erkölcsi

alkotásait merészli módszerével magyarázni — ez ellen határozottan kikelek,

ha mindjárt Eichthofen, Hettner vagy bárki fia téveszti össze e két külön

világnak, Embernek és Természetnek kimért heterogén határait.

Hogy meg nem értenek vagy meg nem akarnak érteni !
— tehet-e arról

készséges és okulni akaró hívük dr. Czirbusz Géza.

Szerkeszti megjegyzés.

Örömmel adtunk helyet dr. Czirbusz Géza egyetemi tanár úr föntebbi

reflexiójának, s ehhez a következ megjegyzéseket fzzük. Miként dr. Schaearzik

Ferenc elnök úr, úgy a Földtani Közlöny szerkesztsége is elismeri a

kulturális geográfia jogosultságát. De CzmBusz tanár úrnak föntebbi válaszából

is kitnik, hogy a fizikai és a kulturális geográfia egymással össze nem egyez-

tethet. Ezért újból hangoztatjuk, hogy mindannyiunknak közös érdeke, hogy

a budapesti tudományegyetemen mind a két jogosult tudományágnak: a fizikai

földrajznak és a kulturális geográfiának is minél elbb meglegyen a külön

tanszéke.

Budapesten, 1913 április 10-én.

A szerkesztség.

2. SCHÜMACHER F.: A EÜDAI TIZENKÉTAPOSTOL-

BANYATÁRSASÁG ARAiNYÉRCTELEPEI ÉS BÁNYÁSZATA CÍM
MUNKA ISMERTETÉSE.

(Die Golderzlagerstátten und der Goldbergbau der Rudaer Zwölf-Apostel-Gewerk-

schaft zu Brád in Siebenbürgen. 83 álirával és (i táblával. Berlin, 1912.)

Egy nevezetes magyarországi bányahelynek monografikus leírása, mely

tudományos alapon nemcsak az üzem- technikáját és statisztikáját, de fleg

az ércfekvhelyek geológiai és mineralógiai viszonyait nagyon beliatóan tár-

gyalja, mindenesetre nagy mértékben megérdemli figyelmünket, még ha e munka
szerzje nem is honfitársunk és nyelve idegen is. Ha még hozzávetjük, hogy
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a munka tárgya Magyarországnak, st egész Európának legjelentékenyebb,

leggazdagabb aranybányája, melybl az összes magyarországi aranytermelésnek

több mint fele kerül ki évente ; ha továbbá látjuk, hogy a monográfia tudo-

mányos része nagy mértékben magyar tudósok elzetes dolgozataira támasz-

kodik — mindenekeltt dr. Pálfy Mók vizsgálataira az Erdélyi Erchegység-

ben — és hogy ezeket a dolgozatokat önálló kutatásokkal és részletes adat-

gyjtéssel nagy mértékben kiegészíti ; végre ha a munkában nemcsak érdekes

leírásokat és adathalmazokat találunk, hanem a bányageológiai kérdések elmé-

leti tárgyalásában a szerz önálló nézeteivel is megismerkedünk : indokolva

látszik ebben a munkában hazai bányageológiai irodalmunk becses gyarapo-

dását látni és tartalmát egyelre terjedelmesebb megbeszéléssel e helyen meg-

ismertetni.

A rudai bányászat jelentségéhez méltó ez a most megjsleut monográfia,

mely amellett, hogy a bánya közgazdasági jelentségét a külföld eltt feltárja,

a természeti viszonyok alapos leírásával a tudományos kutatásnak is nagy

szolgálatot tesz. E munka megírásával a bányamüvek igazgatósága dr. Schu-

MACHERt bizta meg, rendelkezésére állítván az összes szükséges segédeszközöket,

laboratóriumot, mikroszkópot, szakirodalmat stb., iigy hogy a szerz Brádon, az

igazgatóság székhelyén, tehát úgyszólván a helyszínén végezhette egész mun-
káját. Mily mértékben értékesítette a már meglev irodalmat, nevezetesen a

magyar szerzk munkáit, a következben fogjuk látni. A geológiai részben

nevezetesen dr. Pálfy Mór fölvétele szolgált neki alapul, akinek geológiai tér-

képét változatlanul átvette, habár PÁLFYnak a múlt évben megjelent nagy

munkáját, amelyben ez a térkép elször közzététetett, munkaközben még nem
ismerhette; de maga a fölvétel kézirati másolata már régen megvolt az igaz-

gatóság birtokában és PÁLFYnak elzetes közleményei, melyek részben németül

is megjelentek, az összefoglaló monográfiiát jórészt pótolhatták. Ezenkívül

Franzenau, Primigs, Schafarzik és Papp közleményei álltak rendelkezésére.

Mindebbl látjuk, hogy Schumacher munkáját, habár német szerztl ered és

német nyelv, mégis a magyar bányageológiai irodalomhoz számíthatjuk és

mint ennek becses járulékát fogadhatjuk.

A munkában a fösúly az érctelérek leírására esik, mihez az els részben

adott geográfiai és geológiai rövid áttekintés csak bevezetésül szolgál.

Minket e helyen csak a bányageológiai és mineralógiai rész érdekelvén,

legyen szabad ezen fejezetek tartalmát röviden ecsetelni.

A földrajzi fejezet tartalmához egyéb megjegyeznivaló nincs, mint

az, hogy az ismeretes PosEPNY-féle háromszöget, melyet késbb Szabó módosí-

tott (Nagy-Halmágy—Oífenbánya—Szászváros), az erdélyi aranybányászat körül-

határolására elégtelennek találja a szerz és inkább a Papp K. által javasolt

négyszöget (Offenbánya—Zalatna—Nagyág—Karács) fogadja el.

A geológiai leírásban a társulat bányabirtokának területére szorít-

kozik a szerz, alapul véve, amint mondottuk, Pálfy részletes fölvételét és el-

fogadva az ö felfogását is, ami a geológiai szerkezetet, az eruptív kzetek kor-

viszonyát stb. illeti. Behatóbban foglalkozik, de csak az irodalmi adatok alapján,

a melafirnemü kzetek korával, melyet Tscherjiak és Dölter körül-
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belül a tithonba, Stache a jurakorszak végére kelyeznek, míg Peimics az alsó-

tiiász korát tulajdonítja ezeknek a közeteknek. De ugyancsak Primics nyomán
téved a szerz, midn iNKEvnek azt a nézetet tulajdonítja, hogy a melafir-

közetek kitörése a triászban kezddött és a fels-juráig tartott legyen, holott

Inkey szavainak * helyes értelme csak annyit mond, hogy az akkor ismert

adatok alapján a melafirkitörés nem lehet idsebb a ü-iásznál és nem ifjabb a

strambergi rétegeknél, de némi valószínííséggel az egész eruptiv-ciklus a fels-

triászba helyezend.

A szóbanforgó területeken a következ geológiai képzdmények sze-

repelnek :

1. méla f ír és ennek tufája, fleg a terület nyugati részében; mint

a Dealu Feti és a Muszári bányák ércteléreinek mellékkzete is fontos
;

2. porfirit;

3. s z i r t m é s z k , mind a kett jelentéktelen
;

4. kárpáti homokk, azaz homokk, konglomerát és agyagpala. a

terület keleti részében, Kristyor és Seszur között; a fels-krétához számítandó;

5. harmadkori tengeri üledék, mediterránkorú; mint bánya-

kzet is nevezetes
;

6. harmadkori kitör ésbeli kzetek (andezitek) és azoknak

törmelékképzödményei.

Az andezitek kor viszony át illetleg a szerz PálfíIioz csatla-

kozik és aszerint legidsebbnek tekinti a hiperszténes andezitet, mely után

az amfibolandezit, erre pedig a dacit következett, közbeesvén a dacittal rokon,

de mégis különálló PmMics-féle gránátos andezit. Tudjuk, hogy Pálfí ezt a

sorrendet leginkább épen a rudai területen nyert tapasztalatokra alapította és

így természetes, hogy szerznk is e nézethez csatlakozik ; de midn (11. old.)

e nézet támogatására felemlíti, hogy a PÁLFY-féle sorrend legjobban felel meg
a fokozódó aciditás szabályának, elfelejti (vagy nem tudja), hogy Pálfv épen

a legsavasabb kzetet, a riolitot helyezi a korsorozat élére, melyet azután

ismét a kvarcos dacittal betetz.

A vulkáni szerkezet fölfogásában is Pálfy nézeteit követi a

szerz, kürtkitöltésnek tekintvén a kemény kzetbl álló kimagasló kúpokat,

melyeket az elzleg kihányt és kifolyt vulkáni anyag, tufa és konglomerát-

rétegek és lávaárak alakjában, körülvesz. E felfogás igazolására legalkalmasabb

épen a rudai bányaterület a Bárza és Hirnik kimagasló kúpjaival és. a völgy-

szakadékokban, valamint a bányamíveletekben feltárt tufákkal és lávákkal.

A terület vulkáni kzeteinek petrogra fiájával a szerz

nagyon behatóan foglalkozik és részletes vizsgálatai, lia nem is változtatnak

semmit az eddigi meghatározásokon, némely mellékes megfigyelésben mégis

kissé túlmennek még azokon az adatokon is, melyeket eddig Peimics, Schafarzik

és Pálfy munkáil)an bírunk. Itt fel kell említeni két kémiai elemzést, melyek

az uralkodó kzetfajnak, a hiperszténarafibol-andezitnek normális és zöldk-

nem állapotát egymással szembe állítják- (17. old.). Ami ezekben az elem-

^ L. Nagyág, S. old.'il.

- Az elemzéseket dr. Dittrich M. Heidelliergbcn eszközölte.
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zési adatokban feltnik, az a foszforsav nagy mennyisége a normális andezit-

ben (2'26%), míg a zöldkövesben csak O'o8% mutatkozik. Ha ezzel egybevetjük

a CaO magasabb számát (6*41) a normálisban, azt kellene következtetnünk,

hogy a zöldkövesedés által az eredeti apatit nagyobbrészt eltávolíttatott.

Ami a külszínen a vulkáni csatornakitöltések közül leginkább látható

nem annyira tufaképzödmény, mint fehéres, pirittel impregnált kó'zetanyag,

melyet a szerz, PÁLFYval egyetértve, kaolinosodott lávának tekint. A tufák,

breccsák és konglomerátok ellenben a földalatti feltárásokban játszszák a leg-

nagyobb szerepet.

Az amíibolandezit, gránátos kvarcandezit és dacit leírásai nem hoznak

semmi újat,

A 11. frész, mely az a r a n y é r c e k fekhelyeit behatóan tárgyalja,

az itteni bányászat történelmének áttekintésével nyílik meg. A szerz

azt véli, hogy a római foglalás eltti idben, st annak kezdetén is az arany-

nyerés csak az aranymosásra szorítkozott, melynek nyomai a Fehér-Körös

mentén és a Lunkoji patak körül csakugyan felismerhetk. Késbb a rómaiak

is a hegyi arany kizsákmányolásához fogtak, de tévedés volna az összes régi

bányamíveleteket csakis a rómaiaknak tulajdonítani. Mert ha talán a népván-

dorlás korszakában az aranybányászat egy ideig szünetelt is, feltehet, hogy

annak lezajlása után a középkorban ismét felvirult, még pedig egész a puska-

por feltalálásáig, ugyanazon üzemi módszerekkel, melyeket az ókorban használ-

tak. Az els történelmi adatok azonban csak a XVIII. századból valók.

A rudai és Valearszului bányák elször a Eibigzey család, majd a Tolda-

liAGi és Zeík családok birtokában voltak ; 1884-ben a németországi Harkort-

társaság vette meg a Tizenkét- apostol cím rudai bányákat, melyekhez nem-

sokára a Valearszului, Valeamori és végre a Muszári és Dealu Feti bánya-

xaíveletek csatoltattak.

Az ily módon egyesített nagy területen bányageológiai szempontból két
nagy csoportba lehet a fekhelyeket összefoglalni: a Bárzahegy
körül a Euda, Valeamori és Valearszului nev bányák sorakoznak, és a

Muszári csoporthoz még a felhagyott Dealu Feti nev bánya kapcsolható.

Mind a két területnek tektonikáját és geológiai történetét a szerz Pálfy nyo-

mán adja, akitl öt szelvényrajzot is átvesz a szöveg közé iktatott ábrákban

{5., 6., 7., 8., 9. ábrák). A Bárza-vulkán a mediterrán-korszakbítn hamukitöré-

sekkel vette kezdetét ; ezekbl származnak a mediterrán-üledék fels részében

betelepedett tufarétegek. Ezután következett egy hatalmas és tartós kitörés,

mely ama üledék fölé vastag tufa-, konglomerát- és lávarétegeket borított.

Végre az ily módon képzdött kráter belsejében a legutoljára feltódult szívós

láva mint szilárd tömeg megmerevedett és késbb a Bárza kimagasló kúpjaként

kibontakozott. Mellette egy szomszéd kürtben a Szmercs lávája nyomult fel

és fent a Barzáéval összeolvadt, míg a mélységben a kett között fennmaradt

az üledékes anyag mint válaszfal, melyet a mély bányamíveletek feltártak.

A muszári bányaterületen nagj^obb szerep jut a másodkorbcli melafir-

nak, illetve melafirtufának és az érctelérek részint ebben, részint kvarctartalmú

andezitekben vannak, de mégis a Hirnik tömzse közelében, melynek kzete a
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Bárzáéval megegyezik. Maga a kvarc- és gránáttartalmú andezit, melyben a

Dealu Feti és részben a Muszári bányák telérei mozognak, némileg zöldkönem.
Amit a szerz a télé r hasad ékek alaki viszonyairól számos

példa idézésével közöl, nagyjában ugyanoly bonyolódott és szabálytalan telér-

hálózat képét adja, amint az Erdélyi Érchegység többi bányáiról ismerünk.

A ftelérek csapásiránya általában északnyugat-délkeleti vagy ÉÉNy—DDK,
dlésük meredeken délnyugati, de mind a két irányban számos eltéréssel is

találkozunk. A fteléreket számos szakadvány és melléktelér kiséri és az arany-

termelésre nézve ezek gyakran fontosabbak, mint a vastagabb ftelérek, melyeket

gyakran csak kvarc és kalcit tölt ki. A telérek vastagsága nemcsak nagyon

különböz, hanem egyazon teléren is gyakran és hirtelen változó. Eendkívüli

vastagságot mutatnak egyes telérek a ruda— bárzai csoportban, ahol pl. a

Magdana-telér helyenként két méternél vastagabb egységes hasadékként jelent-

kezik, melynek tölteléke fleg csak kalcit. Ahol azonban ennél még tetemesebb

vastagságok (10— !20 méter) említtetnek, ezalatt nem egyes hasadékok, hanem
vékony szakadványok hálózata értend, melynek gazdagsága az együttes le-

fejtést követeli.

A telérhasadékok keletkezését a szerz nem akarja az

eruptiv kzet kihlése alkalmával beállott összehúzódásra visszavezetni, ami

Primics véleménye, hanem inkább Pálfy nézetéhez csatlakozik, mely szerint a

hasadékok tektonikai tömegmozgás folytán keletkeztek és nagyjában az egész

vidék tektonikájában kifejezd csapásirányokat követik.

Korbeli különbségeket a telérek között biztosan kimutatni nem sikerült.

A telérkeresztezések már maguk is ritkák, míg kettéválásuk és egyesülésük

igen gyakori
;
jelentékenyebb elvetödések pedig alig fordulnak el. PRiMicscsel

szemben, aki a telérek kitöltését és az ércképzödést különböz korszakokban

végbementnek tekinti, a szerz azt véli, hogy ezek a folyamatok lényegileg

egy idszakban állottak be, t. i. a szarmata korszakban, mikor a vidéken

az erupciós ciklus már teljesen befejezdött, az andezitek zöldkövesedése is

már véghezment volt.

Egy külön fejezet foglalkozik az érctelérek mellékkzeteivel,
elssorban tehát a különböz vulkáni kzetekkel, melyekrl már a meg-

elz geológiai részben hallottunk. Itt azonban a szerz az általános petrográfiai

jellemzésen kívül, fleg a hány a felt árasokban észlelhet jelensé-
geket írja le.

A muszári bányákban fleg a melafir és ennek tufája szerepel

mint mellékkzet. Az érctelérek hatása részint mint kaolinosodás, részint mint

elkvarcosodás nyilvánul benne, de c két folyamat egymástól független és az

utóbbi mindig késbb állt be, mint az elöbbeni. A másik fajta mellékkzet az

a gránátos kvarcandezit, melynek típusát Pkimics állította fel, mint átmeneti

tagot az amfibolandezit meg a dacit között. A szerz ezt a nézetet elfogadja

és Semper ellen védi. A zöldkmódosulat jelenségei ebben a kzetben is mutat-

koznak, bár nem oly teljesen, mint a bárzai piroxénandeziten.

Az utóbbi kzetet és vele a zöldkmódosulat jelenségeit a szerz

nagyon behatóan tárgyalja és ebbeli eredményei lényegileg megegyeznek avval,
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amit Inkey Béla a X. nemzetközi geológiai kongresszuson,* mint a zöldköve-

sedés lényegét kifejtett, csakhogy a szerz még nyomatékosabban hangoztatja

azokat a megfigyeléseket, melyeket más szerzk ellenkez állításaival szemben

a kérdés tisztázása szempontjából nem szabad elhanyagolni, nevezetesen :

1. hogy a tökéletes zöldkövesedés mellett is a földpátok teljesen

í' r i s s állaportban megmaradhatnak
;

2. hogy a piritbe hintés nem tartozik a zöldkmódosiat lényegé-

hez, mert gyakran egészen hiányzik, csak a telérek közelségében mutatkozik

sren és mint bevándorlás tekintend
;

3. hogy akaolinos módosulat a zöldkövesedéstl teljesen füg-

getlen és csak utólag állott be az érctelérek zónájában;

4. hogy a zöldkmódosulat lényege az amfibol és piroxén-

ásványok elváltozásában áll, melyek anyagából fleg klorit és karbonátok,

esetleg szerpentin (^bastit) és epidot képzdik
;

5. hogy a zöldkmódosulat nem az ércteléreket k i s é r , hanem n a-

gyobb \idékre egyenletesen kiterjed jelenség, melyet nem lehet a

telérekbl kiindu lónak tekinteni.
Ezek az eredmények tehát nemcsak a régi RicHTHOFEN-féle propilitelmélet

megdöntésére szolgálnának, ha arra mainap még szükség volna, hanem arra is

alkalmasak, hogy a bányageológiában még mindig uralkodó némely téves néze-

teket helyreigazítsanak és a zöldkömódosulat eredetére nézve a helyes útra

vezessenek. Egyrészt ugyanis most már nem lehet a kaolinosodást a zöldk-

módosulattal összetéveszteni és amazt mint emennek végs stádiumát tekin-

teni; másrészt, minthogy a pirittartalom már nem tekinthet lényegesnek, el-

esik az a kapcsolat, melyet sokan ezen az úton keresnek az érctelérek és a

mellékkzet zöldkállapota között ; végre bizonyossá válik, hogy a zöld-

kövesedés megelzte a telérhasadékok kitöltését, st való-

színleg azok megnyílását is, nemhogy a hasadékokból vette volna

eredetét.

Ezek után a szerz tekintetbe veszi a zöldkmódosulat okozóinak
kérdését. A földpátok feltn friss állapota ellene van Stelzner-Bergeat abbeli

véleményének, hogy a még nem teljesen megszilárdult eruptív tömeget átjáró

vulkáni gázok okozták volna ezt az elváltozást. Ugyanezt az ellenvetést lehet

Inkey ellen felhozni, aki, habár az okra nézve nem nyilatkozik határozottan,

mégis reámutat arra a chemiai lehetségre, hogy az amfibol- augit anyaga

szénsavas víz hatása alatt klorittá és karbonáttá változhatik. Hiszen a szénsav

elssorban a földpátokat támadta volna meg, amint a külszíni mállás jelenségei

bizonyítják. Másfell azonban megfontolandó, hogy ez az ellenvetés megtörik

magán azon a tagadhatatlan tényen, hogy a zöldkben a teljesen friss földpát

mellett az amfibol- és piroxénkrístályok teljes felbomlásban jelentkeznek. Már

pedig: ami van, az lehetséges — mondja a logika. Tehát lehetséges az is,

hogy valamely tényez bizonyos körülmények között (magas hfok, leveg ki-

1 L. B. DE Inkey : De la relation eiitre Tétiit propylitique des roches antle-

sitiques et leurs filons minéraux. Mexico, 1906.
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zárása stb.) egy kzetben csak egy bizonyosfajta ásványt támad meg, másfajtát

meg nem. Ilyen tényezt pedig másnak, mint kémiainak elképzelni bajos volna.

Minthogy ily módon úgy a pneumatolitikus, mint a termális tényezket

kizártaknak tekinti, a szerz nem talál más útmutatást a kérdés megoldása

felé, mint azt a gyenge analógiát, melyet Eosenbusch szerint a Fichtel-hegység

némely elchloritosodott diabázfajtái nyújtanak, ahol a kloritosodás a tömeg-

mozgással járó nyomásnak tulajdoníttatott : az Érchegység tektonikájában

szintén hatalmas dinamikai ernyilvánulások nyomaira találunk, melyeknek

metamorfizáló hatááokat lehet tulajdonítani, «ha a dinamometamorfózist tel-

jesen kémiai munkává átváltoztatva gondolj uk». Nézetünk szerint ez utóbbi

kinyilatkoztatás, melynek szabatossága és világossága nem kifogástalan, csak

nehezen fogadható el genetikai magyarázatnak.

Ha ezek után bebizonyultnak tekinthet, hogy az andezitek zöldkömódo

sulata nem a telérhasadékokl)ól indult ki, a kaolinos elváltozásra
nézve épen az ellenkezt lehet kimutatni. A szerz ebben a kérdésben is Inkey

nézetéhez csatlakozik, különösen hangoztatván még azt is, hogy — legalább itt

a bányaterületén — a kaolinosodás a már zöldkvé vált kzetet támadta

meg és hogy a pirit i m p r e g n á c i ó, mely gyakran a kaolinos zónán túl

is terjed, mégis csak ennek az elváltozásnak kis ér jelensége. A már tel-

jesen kaolinosodott fehéres anyagban a szerz igen sok kalcitanyagot mutat ki,

mely egyrészt már a zöldkövesedés folyamán keletkezett, másrészt pedig még

a felbontott (azaz kaolinosodott) plagioklász mésztartalmával szaporodott. A porrá-

zúzott anyag, sósavval kezelve, gyakran siilyának felét is vesztette. A pirit

finom repedések mentén sokszor feltíínik és elszeretettel rakódik le a szét-

mállott fekete ásványok helyére, úgy hogy a piritbi gyakran valóságos

pseudomorfozák találhatók amfibol, vagy piroxén után. A kaolinosodás leg-

inkább a vékony telérszakadványokból indul ki és legersebb ott, hol ezek

süríí hálózattá tömörülnek. Érdekes megfigyeléseket közöl a szerz arra nézve,

hogy a kaolinos módosulat, mely rendszerint elmosódva vész el a friss mellék-

kzetbe, helyenként mégis minden átmenet nélkül élesen elválik emettl;

némelykor valami papirvastagságú erecske látszik ezen a határon, de vannak

esetek, hogy ez is hiányzik.

Másféle elváltozása a mellékkzetnek az elkvarcosodás, mely

azonban a tömör andezitben jelentéktelenebb szerepet játszik, mint a tufák-

ban. Az elkvarcosodás a kaolinosodás után következett l)e ós nem

hatol soha oly messze a mellékkzetbe, mint az utóbbi.

A valeamorii telérvonulat bányáiban gyakran nem a tömör andezit.

hanem annak finom tufája a telérek mellékközete. Ez is rendszerint kaolinos

állapotban, bséges piritbehintéssel, jelentkezik. A szerz azután a tufák

egyes változatait írja le: vannak oolitos tufák, bséges kvarctarta-

lommal ; vannak továbbá fehér vagy szürkés finom szövet cgyncmíí tufák,

melyek a leírás szerint az erdélyi medencében szélesen elterjedt krétaszeríí

tufákkal — az osztrákok «pallé»-jával azonosak; vaunak azouban durvább szö-

vetüek is egész a breccsaszerií kiképzdésig, melyekben különböz szín

kvarcgörgetegek is mutatkoznak, úgy hogy a mediterrán kougloiuerátokba való
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•átmenetet képeznek. A bárzai teuüetben ezek a kouglomerátok helyenként az

érctelérek közvetlen mellékközetét alkotják. A tufák és konglomerátok sok

lielyütt nagyon el vannak kvarcosodva ; a finomszem tufák ezáltal néha

kemény szaruköszer anyaggá lesznek. Kizártnak látszik, hogy akár az elkaoli-

nosodás, akár az elkvarcosodás a külszínröl behatolt legyen, mert mindenütt,

még tetemes mélységben is, szorosan a telérekhez csatlakoznak : fel kell tenni,

hogy a telérhasadékokban felszálló oldatok okozták eme elváltozásokat.

A bárzai és valeamorii ércteléreknek egyik jelentékeny mellékközete a

mediterrán-üledékhez tartozó fekete agyagpala. Euuek az üledéknek ren-

desen nincs jól felismerhet rétegzése, ellenben számtalan csuszamlási repe-

dés folytán szögletes darabokká esik szét. Sempee nézetét, mely szerint ez a

képzdmény iszapkitörésböl keletkezett volna, a szerz épen úgy elveti, mint

Pálfy, kinek szelvényrajzát a 22. ábrában közli, ahol ugyanis a fekete pala

nak üledékes homokkvel való gyakori váltakozása világosan látszik. A benne

talált növénymaradványok Staub meghatározása szerint mediterrán-korra valla-

nak. A bányafeltárásokban gyenge b a rn a s z é n foszlányokat, másutt megint

gipszbetelepedéseket találtak. A telérek szomszédságában helyenként

elkvarcosodás és piritbehintés mutatkozik a fekete palában is.

A következ fejezetben, mely a hasadékok kitöltésérl szól, a szerz els-

sorban a glauchképzödményt tárgyalja, mely ezen a vidéken a Valea-

mori bányaterületre szorítkozik, de itt sokkal jelentéktelenebb, mint Nagyág

bányáiban. Amit Inkey Nagyágon konstatált, hogy a glaucherek minden eset-

ben az ércteléreknél idsebbnek bizonyulnak, azt a szerz az területén is

találta. Különben, ha lényeges különbséget lát e két hely glaucherei között,

ez a különbség nem tnik fel épen lényegesnek, mihelyt a két szerztl szár-

mazó leírásokat alaposabban megvizsgáljuk. Mert elször is, ha a glauch Valea-

moriban inkább a mediterrán agyagpalában, Nagyágon pedig túlnyomóan a

zöldkdacitban találtatik, ez csak azért van így, mert Nagyágon a mediterrán-

üledék sokkal csekélyebb mértékben szerepel az érctelérek mellékkzeteként,

mint Valeamoriban ; már pedig a földalatti feltárások mégis fleg csak az ére-

telérek menetét követik. Ha továbbá a glauch alapanyaga Valeamoriban vilá-

gosabb szín, mint a kzetzárványok. Nagyágon ellenkezleg sötétebb, meg kell

gondolni, hogy amott ezek a zárványok egy majdnem fekete agyagpalából,

Nagyágon pedig a fehéres mállott dacitból állanak. Nagyágon is a glauch alap-

anyaga inkább csak nedves állapotban sötétszín, szárazon néha elég világos-

szürke. Ami továbbá a ziirványokat illeti, mind a két szerz abban megegye-

zik, hogy azoknak túlnyomó része a közvetlen mellékkzetbl származik, ter-

mészetes teliát, hogy Valeamoriban az agyagpala, Nagyágon a dacit szolgál-

tatja a zárványok zömét. De mind a két helyen alárendelten távolabb es
kzetek töredékei is be vannak keveredve. Végre, ha a szerz a glauch alap-

anyagát határozottan tufásnak mondja, míg Lnkey a nagyági glauch alapanyagá-

ban csak igen finom kvarcszemeket és amorf agyagpelyheket meg sok opák

(pirit?) szemcsét talált: meggondolandó, hogy a glauch alapanyaga, ha csak-

ugyan a környez üledék iszapjából származik. Nagyágon, ahol nincsenek

tufarétegek a mediterrán- üledék között vagy fölött, nem lehet egészen ugyanaz,

15*
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mint Yaleamoriban, ahol a szerz tanúsága szerint az andezittufa oly nagy

szerepet játszik. Egyébiránt a szerz az alapanyag tufás voltát ugyan ismé-

telten említi, de sehol határozottan be nem bizonyítja, st maga is azt mondja

(47. old.), hogy a nagymérv mállás folytán a tufajelleg határozatlan és el-

mosódott; késbb pedig (48. old.) azt az érthetetlen megjegyzést teszi, hogy

az anyagban «nagyon bségesen elszórt apró töredékes kvarcszemek, melyek-

ben már nagyító lencsével tufaalkati-észt lehet felismerni, idegenbl származ-

nakB. Már pedig az ottani andezit tudvalevleg kvarcmentes, a kvarcos érc-

telérek csak késbb keletkeztek : honnan származzék hát az a temérdek

kvarcszem, ha nem az áttört mediterrán rétegekbl, melyekben, amint láttuk,

az agyagpala homokk és konglomerát rétegekkel váltakozik.

Ez az utóbbi ellenvetés ledönti azt az egyetlen válaszfalat is, mely a

g 1 a u c h alapanyagának származására nézve a két szerz nézetei között,

legalább dr. Schumacher szerint, volna. Mert , midn azt vallja, hogy a glauch

képzdésére nézve Inkey iszapelmólete a megoldást megközelíti, nyomban

hozzáteszi, hogy az esetében (t. i. Yaleamoriban) nem lehet iszapképzdmé-

nyekrl beszélni, hanem a tufaképzdménybl kell kiindulni)). De azután épen

iigy írja le a folyamatot, mint Inkey, és ha nála a talajvíz a tufarétegekben

rekedt meg és ezeknek agyagából készített finom iszapot. Nagyágon a meg-

lev, nem tufás, víztartó üledékekkel kellett megelégednie, de az eredmény

lényegileg ugyanaz.

A Muszári bányákról is említ a szerz érctelen konglomerátos kzettelére-

ket, de azokat már nem nevezi glauchnak.

Megjegyzend még az is, hogy a szerz szerint is a glauchok kivétel

nélkül idsebbek, mint az érctelérek.

Nagyon érdekes és becses adatokat közöl a szerz a felérek ásvá-

nyairól, érceirl és elssorban a r a n y t a r t a 1 m á r ó 1. Az aranynak

három módon való elfordulása, mint szabad szemmel látható be- vagy felntt

kristályos halmaz (szabadarany), mint finom, láthatatlan heh intés a telér töme-

gében (zúzóérc), végre mint a szulfidok aranytartalma (maraéic) részletesen

vannak leírva és ábrákban bemutatva. A bentt szabadarany legáltalánosabban

kvarcban, azonkívül mangán- és mészpátban, ritkábban súlypátban találtatik.

Érdekes adat, hogy a szabadarany néha nem a megnevezett telérásványokba

benve, hanem valami teljesen összezúzott és átnedvesített agyagos telértölte-

lékben golyók és gumók alakjában lép fel, melyek néha tojásnagyságúak is.

A telérüregekben felntt alakban található szabadarany kristályos ugyan, de

olyan szép és nagy aranykristályok mint Verespatakon, ezekben a bányákban

még nem mutatkoztak. A parányi kristályokból álló halmazok a legkülönbözbb

alakokat öltik. Eendesen kvarzon ülnek, de a mészpátot, a szulfidos érceket

sem kerülik. Az erdélyi szabadarany tudvalevleg mindig sok ezüsttel van

elegyedve. A szerz statisztikai adatokat közöl, melyek szerint a kérdéses

bányákban az aranytartalom a szabadaranyban 695 és 781" oo, a zúzóércé

691 és 751"/oo között ingadozik, legszegényebb lévén a Muszári-bánya aranya,

leggazdagabb a Valeamorié.

A többi t e 1 é r á s V á n y leírásából kiemelend, hogy t e 1 1 u r o s érceket



IRODALOM. 225

-a szerz maga ugyan nem látott itt soha, de egy korábbi adat szerint (Wende-

BORN, 1902) a Dealu Feti bányában ilyenek is elfordultak volna; hogy a

nemes ezüstércek elfordulása szintén ritkaságszámba megy, de újabb

idben mégis találtak olyanokat (proustit) Valeamoriban, st termésezüstöt

Muszáriban. A pirit mint az aranytartalmú maraérc föalkatrésze fontos, de

a közölt adatok szerint a marának arany- és ezüsttartalma rendkívül széles

határok között ingadozik. Arra a sokszor felvetett kérdésre, hogy az arany

miképen foglaltatik a kovandokban, mint chémiailag kötött elegyrész vagy mint
finom zárvány, a szerz sem talál feleletet. Markazit lényegileg Muszáriban

található és itt ez is csekély arany-ezüstöt tartalmaz. Egyéb telérásványok

:

ú. m. arzénkovand, rézkovand, galenit, szfalerit, fakó érc és antimonit az arany-

termelésre nézve nem igen fontosak.

A nemérces telérásványok közül a kvarc, mangánpát, mészpát, barnapát,

súlypát alakjait és válfajait írja le a szerz ; mint másodlagos képzdményeket

pedig malachitot, gipszet és vasvitriolt említ.

A pszeudomorfozák és a telérszövetek leírása után a szerz a telérásvá-

nyok paragenetikai viszonyaira nézve a következ eredményhez

jut: 1. szarúknem vagy finom kristályos kvarc és vaskos kalcit; 2. vaskos

mangánpát kvarccal összenve, az elsvel egykorii vagy ennél fiatalabb

;

3. telérüregekben fiatalabb ásványok, ú. m. kristályosodott kvarc, kalczit vagy

barit ; 4. barnapát a kristályokat bekérgezve ; 5. gipsz.

Az ércek vagy mint régibb képzdmények az els telérásványok közé

és fölé rakódtak, vagy mint fiatalabb kristályalkotások, többnyire kvarcon ül-

nek ; a bariton ritkán található kovandkérgek nagyon fiatal képzdményeknek
tekintendk.

Az alább következ genetikai fejtegetésre nézve nagyon fontosak azok az

esetek, melyekben a bekérgezés egyoldalú, azaz ahol a nyilt odúkban

kiálló kristályok (többnyire kvarc) csak fels részükön vannak barnapát- vagy

néhol kovandkéreggel bevonva. Ez a jelenség, mely fkép Valeamoriban gyak-

ran látható, világosan a felülrl lefelé haladó újjáképzdésre mutat és amint

látni fogjuk, az arany eloszlásának kérdésére is némi világosságot vet.

Abból, amit a szerz az aranygazdagságnak térbeli elosz-
tását illetleg nagy részletességgel és minden egyes bányaterületrl külön

elad, elssorban csak az a már régen ismeretes igazság tnik ki, hogy az

erdélyi aranybányászatban a nemesérc elfordulására nézve biztos szabály fel-

ismerni nem sikerül. Talán sehol sem hozott az aranybányászat annyi és oly

nagyszer meglepetéseket, mint ezen a vidéken és még élénk emlékezetünkben

vannak az utolsó évtizedekben idnként, de mindig váratlanul elért nagy

mennyiség aranyleletek, pl. 1801-ben a Muszári bánya Klárateléren elért dús

lelet, mely 30 órán belül 55 kg aranyat adott. Ehhez újabb idben több

hasonló eset csatlakozik. A számos példa, melyeket a szerz nagyobbára saját

tapasztalatából idéz, szerinte is igazolja az Erdélyi Erchegységnek azt az álta-

lános jelenséget, hogy nem a ftelérek érintkezése vagy keresztezdése hozza

a nagy áldást, hanem többnyire az azokhoz csatlakozó vékony szakadványok,

st hogy az ilyen szakadványok sokszor gazdagabbak mint maguk a föerek.
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Maguk a fó'telérek érintkezési pontjai többnyire szegények, de annál biztosab-

ban várható az ércböség némi távolságban, fleg ha ott szakadványok csatla-

koznak a ftelérhez. Néhol a szakadványok sr hálózata annyira gazdag,

hogy egészben való lefejtésre érdemes. Nem kevésbé fontos a vékony
k o v a n d e r e k nemesít hatása a telérekre. A szerz szerint ezek a vékony

erecskék idsebbek, mint az igazi érctelérek. Ehhez hozzávetve, hogy a telér-

töltelékben magában fellép szulfides ércek is kedvez hatással vannak az

aranybségre, a szerz ezeket a jelenségeket arra vezeti vissza, hogy a szul-

fidek okozták az arany lecsapódását oldatokból. Még a galenit is, melynek a

bányász gyakran káros befolyást tulajdonít, a szerz szerint sokszor gazdag

érceket hoz. A mellékkzet minségének befolyását szerz nem ismeri el telje-

sen, legfölebb sííríí pyritbehintésnek tulajdoníthat a kovauderecskékhez hasonló

kedvez befolyást.

Mindezen becses adatok részletes közlése után a szerz az ércek ere-

detének elméleti kérdésével foglalkozik és véleményt mond arról,

hogy a két felmélet közül, melyik felel meg leginkább az területén észlelt

viszonyoknak, a lateralsecretio vagy az ascensio elmélete ? Az elst

abban a formában tárgyalja, amelyben Inkey' azt újabban, épen az Erdélyi

Érchegységre nézve, kifejtette és elismeri, hogy az erdélyi aranytelérek és

zöldkandezitek között mindenütt mutatkozó szoros kapcsolatnál fogva ez a

nézet közel fekv és figyelemreméltó. Ellene azonban a következ érvek szól-

nak : 1. hogy a mellékközet bomlási zónái nem állnak arányban a telér érc-

tartalmával ; sok igen gazdag telér oldalfalain a bomlás csak 1—2 dm-ig halad,

azontúl pedig a zöldknemü andezit egészen friss; 2. ha a mellékkzet aranyat

tartalmaz, ami sok esetben igaz, ez csakis a telérekbl bevándorolt pyri-

t e k aranytartalma ; 3. hogy egyazon mellékkzetben nagyon különböz tölte-

lékkel bíró telérek vannak és hogy bennük az arany eloszlása nagyon szabály-

talan ; 4. hogy az egészen különböz természet mellékkzetek, melyekben az

itteni teliérek haladnak, egészben véve nem változtatják meg a telérek átlagos

jellegét, más szóval, hogy a mellékkzetnek nincs befolyása a telér kitöltésére

sem gazdagságára.

Mindezek az ellenvetések csak azt mutatják, hogy a szerz Inkey fejte-

getését, bár a megelzkben azt elég helyesen adja el, itt megint nem jól

értelmezi. Mert hiszen a mellékkzet k a o 1 i n o s bomlását és a pyritek be-

vándorlását Inkey is a telérekbl kiindultnak mondja, az aranyat ellenben az

egész andezittömeg fekete szilikátjaiból származtatja, tehát nem
csupán a közvetlen mellékkzetböl. Ha a zöldkövesedés folytán keletkezett

aranytartalmú oldat késbb a megnyitó hasadékokban, más tényezk be-

folyása alatt, aranytartalmát itt-ott lerakja, e lerakodások térbeli eloszlására

nézve a mellékkzet faj- és állapotbeli különbsége már közömbös leliet. Pon-

tosabb ellenvetés a szerznek az a megjegyzése, hogy az említett szilikátokat

felbontó ágens nyilván els sorban a földpátokat bontotta volna fel, holott

^ Inkey : De la relatiou entre l'état propyliti(|ne des rochcs audésitiques et

lenrs filons minéraux. México 1!)06.
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ezek a friss — azaz még nem kaolinos — zöldkó'-anclezitben rendesen egész

épek. E jelenség kémiai magyarázatát sem Inkey, sem a szerz nem adja;

de az ellenvetés tarthatatlanságára nézve ismételhetjük azt, amit elbb a zöldk-

módosulat keletkezésére nézve mondottunk.

A szerz azonban még tovább ment, mint Inkey ezen kérdés felvilágo-

sítása ritján és a kérdéses kzetet (piroxénandezitet) az általános kémiai
elemzés alkalmával tüzetesen esetleges aranytartalmára nézve is

megvizsgáltatta, de sem a normális állapota sem a zöldknemü pii oxén-

andezitben arany rak nyomát sem találta. Ez hát dönt bizonyíték

volna Inkey nézete ellen, habár a vizsgálat nem abban az irányban ejtetett

meg, melyre Inkey utalt, hanem olyan normális andeziten, mely a telérektl

elég messze van és a zöldkönemtöl élesen különválva mint késbbi áttörés

jelentkezik.

A szerz tehát Inkey nézetét elejtve, a másik elméletet fogadja el, mely-

nek Pálfy is híve, t. i. az aszcenzio elméletét, mely az érctartalmat

az ismeretlen mélységbl mint vulkáni utóhatást származtatja. Minthogy azon-

ban az andezitkitörések meg a gazdag aranytelérek között fennálló térbeli kap-

csolat tagadhatatlan, a szerz ebben is Pálfy felfogását osztja, mely szerint a

felérek leginkább a kitörési kürtk szélein mutatkoznak és aranytartalmuk csak

a kürtk közelében lesz jelentékeny. Ebben rejlenek azután arra való útmuta-

tás, hogy az ércanyagot tartalmazó és felszállító hévvizek vagy gázok ugyan-

abból a vulkáni tíízhelybol fakadtak, mint maga az andezit. Hogy az arany

szállítója vizes oldat volt-e vagy gözalakú, ez ugyan még nyilt kérdés, de a

szerz az els feltevés felé hajlik, minthogy az itteni hatalmas telérekben az

arany szoros kapcsolatban mutatkozik fleg kvarccal és mészpáttal, tehát olyan

telérásványokkal, melyeknek szublimációja nem is képzelhet.

Nagyon fontos az a megkülönböztetés, melyet a szerz az aranynak
elsrendíí és másodlagos lerakódása között megállapít. Els

képzödésíínek látszik az az arany, mely kvarccal vagy mangánpáttal szorosan

összenve, vagy pedig a szulfidos ércekben mutatkozik. Másodlagos helyen van

elssorban a telérüregekben szabadon felntt arany, továbbá a baritban bentt

és részben a kalcithoz kötött arany. Már elbb volt szó egy esetrl, mely

ásványos anyagnak fölülrl lefelé való mozgását bizonyítja (kvarckristályok

egyoldalú bekérgezése barnapáttal) : ugyanily bizonyítékot talált a szerz az

arany mozgására is. Ennek alapján függleges irányban két tele r zónát
kölönböztet meg : a felsben, vagyis az oxidációs zónában a kívülrl beszivárgó

nedvesség és leveg az aranytartalmú kovandot felbontották és az arany ebben

a vitriololdatban lefelé szivárgott mindaddig, míg a cementációs zónában

más szulfidok hatása alatt lecsapódott. Ez az alsó zóna ennélfogva annyival

meggazdagodott, amennyivel a fels megszegényedett. Az aranynak ily módon

való tömörülése alsó határát azon a színtájon lelte, ameddig a külszíni víz

leszivároghatott, vagyis a mai tapasztalatok szerint körülbelül a Krösvíz szín-

tájában. Innen fölfelé körülbelül a rudai patak fels részének színvonaláig

mutatkoznak a leggazdagabb szabadaranytömörülések ; amely mivel etek mai

nap még efölött vannak, nagyon szegényeknek bizonyulnak és már az ókori
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váí'ások is. amennyire a fejletlen technika akkoriban a vízzel megbirkózni

képes volt, a mélységet keresték fel. A mostani mívelések csak kis mértékben

hatoltak a Körös szintája alá, de habár eddig is mutatkozott, hogy a cemen-

taciós zónának gazdagsága ezen alul csökken, még koránt sincs bebizonyítva,

hogy az érctelérek a mélység felé egyáltalán meddkké válnak vagy épen hogy

kiékelödnek.

A munka harmadik frésze a bányatársulat birtokában lev körösbányai

harnaszénbányákat írja le, felhasználva Bauee és Papp K. geológiai vizsgálatait.

A mívelésre érdemes széntelepek Mesztakon és Czebe között mediterrán üle-

dékekben vannak feltárva. A jó minség barnaszén fleg az ércfelkészítö

gépeknek, a villamos berendezésnek is általában az ércbányaberendezésnek

szolgáltatja a hajtóert.

A negyedik frésszel, mely a bányaüzem és ércfelkészítés leírását adja

és az ötödikkel, mely a termelés és értékesítés statisztikai adatait tartalmazza,

€ helyen nem akarunk foglalkozni és még csak egy függeléket kell felemlíte-

nünk, mely az Erdélyi Érchegységben annyira elterjedt aranylopás kérdésével

foo'lalkozik és mint annak leghathatósabb óvszert a szabad aranykereskedés

megszüntetését vagy legalább korlátozását ajánlja.

Kelt Tarótházán 191^2 november 1-én. Inkey Béla.

3. HEILPRIN ANGELO GEOLÓGUS ÉLETE 8 MUNKÁSSÁGA.

A Heilprin- családról sMichael Heilprin and his sons» címen nagyon

részletes és gondos életrajz jelent meg 1ÍI12 szén New Yorkban, Pollák

'Gusztáv hazánkfia tollából.

Az érdekes munkából közöljük a következket

:

a) Heilprin Mihály, amerikai újságíró és enciklopedista, szül. Piotrkow-

Tsan (Orosz-Lengyelország), 1823-ban, meghalt Summitban (N. Jersey), 1888

május 10-én. A zsidóüldözések ell 1842-ben Magyarországba menekült és

Miskolcon könyvesboltot nyitott. A szabadságharc idejében számos forradalmi

•dalt írt ; késbb, a független kormány belügyminisztériumában titkári állást

nyert. A szabadságharc leveretése után Parisba menekült. Visszatérve, S.-A.-

Ujhelyen tanítóskodott, míg 1856-ban végleg kivándorolt Amerikába, ahol

haráti érintkezést tartott fenn Kossuth Lajos nvéreivel és számos emigránssal.

Ptendkívüli mveltség ember volt, 18 nyelven értett, nyolcat jól beszélt.

Mint újságíró és mint az «American Cyclopíedia» munkatársa a nyelvészet, de

fleg a történelem terén munkálkodott. A lexikon számára írta meg Magyar-

ország történetét. Petfinek számos költeményét lefordította angolra.

h) Fia: Heilprin Angelo egyetemi tanár, S. -A. -Uj helyen született, 1853

március 31-én, meghalt New Yorkban, 1907 július 17-én; 185G-ban került

Brooklynba, késbb Washingtonba, végül Philadelphiába. Kereskednek készült,

de minden szabad idejét a természettudományok és a festészet között osztotta

meg. Els kedves olvasmánya magyar könyv volt : Raff Természet-Históriája,
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melyet a Kossuth családtól kapott ajándékba. Esténként buzgón tanult és

1873-tól kezdve segédkezett atyjának az «American Cyclopa9dia» revíziójánál.

Önálló cikkekben természettudósok életét és munkásságát ismertette.

1876 ban Európába jött fiskolai tanulmányok végett. Huxley, Indd,

Ethkridge és YoGT voltak a mesterei. Járt az Alpokban és a Kárpátokban is,

végül 1879-ben visszatért Amerikába. A philadelphiai egyetem tanácsa 1880-ban

a gerinctelen ó'slénytan tanárává választotta meg. üt évvel késbb a geológiai

tanszéket nyerte el, melyrl 1899-ben leköszönt. Irt egy népszer dolgozatot

Philadelphia környékének kzeteirl, továbbá számos nagyfontosságú geológiai

és slénytani munkát az Egyesült Államok harmadkori képzdményeirl,

Florida ny-i partjairól, az állatok földrajzi és földtani elterjedésérl, a geológia

elemeirl, a Földrl és történetérl stb.

Mvei : Contributions to the tertiary geology and palíBontology fo the

United States (1884), Town geology: The lesson of the Philadelphia rocks (1885),

Explorations on the West Coast of Florida and in the Okeechobee Wilderness

(1886), The geographical and geological distribution of animals (1887), The

geological evidences of Evolution (1888), The animál life of our Sea-Shore (1887),

The Bermuda Islands (1889), Principles of geology (1890), The arctic problem

and narrative of the Peary relief espedition (1893), The Earth and its story

(1896), Alaska and Klondike (1898), The eruption of Pelée (1908, posthumus).

Számos cikk tudományos és népszer folyóiratokban és napilapokban.

Expedíciókat vezetett Floridában (1886), Mexicóba (1890 és 1896), el-

kísérte PEARYt Grönland ny-i részére (1891) és egy évvel késbb vezette a

Peary megszabadítására küldött expedíciót. 1896-ban mint az Academy of

Maturál Sciences kiküldötte résztvett a Budapesten tartott bányászati és geo-

lógiai kongresszuson. Innen Algierba és Marokkóba ment, 1898-ban pedig

Alaskába és Klondykeba. Kövid idvel az 1902 május 8-iki kitörés után élete

veszélyeztetésével két ízben is megmászta a Mont Pelée-t, melynek sziklattíjét

még kétszer (1903-ban és 1906-ban) felkereste és le is festette. Tapasztalatai

alapján megírta az Antillák és a Panama-szoros geológiáját. Utolsó iitja Britt-

Guyana belsejébe vitte.

c) Bátyja: Hbilpein Lajos, született Miskolcon, 1851 július 2-án, meg-

halt 1912 február 2-án. Atyja nyomdokait követte mint kiváló enciklopedista

és újságíró. Földrajzi, történelnii és mszaki cikkeket írt.

Budapesten, 1913 január 1-én. Maros Imre.



4. A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1912. évben.

Kepertorium der aiif TJngarn bezüglichen geologischen Literatur im Jahre 1912.

Ebben a jegyzékben mindazok a geológiai, paleontológiái, petrográfiai,

geomorfológiai, talajismereti, mineralógiai, ásványkémiai és bányageológiai

munkák felsorolvák, melyek a Magyar Korona Országaira vonatkoznak, ille-

tleg amiket egyrészt magyar szerzk hazai és külföldi folyóiratokban, más-

részt külföldi szerzk hazai folyóiratokban írtak.

In diesen Eepertorium wurden allé jené geologischen, paláontologischen,

pelrographisches, geomorphologischen, agrogeologischen, mineralogischen und

moniangeologiíchen Arbeiten aufgenommen, die auf die Lánder der Ungari-

schen Krone Bezúg habén, bezw. die aus der Féder ungarischer Autoren in

ungarischen und auslándischen Zeitschriften erschienen sind, oder von fremden

Antoren in ungarischen Zeitschriften veröífentlicht wurden.

Amundsen, R. : DéUarki ul<nii. Természettud. Közi. XLIV. köt. pag. 765.

Budapest 1912.

Arthaber, G. : JSleue Funde in. den Werfene)' Schichten and int Mn^chelkalke

des südlichen Bakony und fíevisioii der Cephalopodenfauna des Muschd-

kalkes. (2 Taf.) Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd.

Zweit. Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. III. Bd. pag. 1—26. Wien 1911.

Ballenegger, R. : Felvételi jelentés az 19il. év nnarün a, Nitg ij-Alföldön vég-

zett lalajismereti felvételrl. Földt. Int. Evijelentése 1911-röl. pag. 200.

Budapest 1912.

— Bericht üher die ini. Sonnner 1910 in der Unigehung von Békés vorgenom-

inenen detaillierten agrogeologisrlien Aufnahnien. Jahresb. d. kgl. ung.

geol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 204. Budapest 1912.

Ball, R. : A dohnnilképzödés isiiieretéhez. Eöldt. Közi. XLII. köt. (Társ.

Jegyzkv.) pag. 582. Budapest 1912.

Balogh, M. : Tanidináwpttain Afrika északi partvidéké)!. (9— 12 ábr.) Földt.

Kozl. XLII. köt. pag. 12—24. Budapest 1912.

Balogh Ern dr. : A Kolozsvár, Kajántó és Torda környéki hilunienes mész-

kvek és azok ásványai. Múzeumi Füzetek, az E. N. M. Ásványtárának

Értesítje. I. köt. 1. sz. p. 1—32. Kolozsvár 1912.

— Die bitnminsen Kalke und ikre Mineralien (ras der Unigebnng von

Kolozsvár, Kajántó und Torda. Múzeumi Füzetek. Mitteilungen aus der

min.-geol. Sammlung des Siebenbürgischen Nationalmuseums. I. Bd. Nr. 1.

pag. 51—80. Kolozsvár 1912.

— Meine Studienreise an die Nordküsle Afrikas. (Mit d. Fig. 9—12.) Földt.

Közi. Bd. XLII. pag. 68-73. Budapest 1912.
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Bányay, J. : Vere>tpi(taL- <n-ai(iiháii!/á><zala. Uránia, XIII. évf. pag. 127 és 226.

Budapest 1912.

Berg- and HüUcnwo^en in Bosnien und der Herzegowiiut ím Jahrc iOli.

Mont. Eundschau. IV. Jahrg. Nr. 13. pag. 633. Wien 1912.

Bernoulli, W. : Geológiai viz^tgálatok a kárpáli Iwiiiokküvbcn Zboró ridékéii.

(Y., YI. tábl. 37. ábr.) Földt. Közi. XLH. köt. pag. 367—381. Budapest 1912.

— Geologische Untersuchungen in der Kárpálischeii, Sandsleinzone hei Zboró,

Nordungarn. (Mit d. Taf. V, VI und Fig. 37.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag.

4C0-417. Budapest 1912.

Bittner, A. : Jiraclthipoden ans der Trias de>t Bakonger Waldefi. (Mit 5 Taf.)

Besült, d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh.

Palaont. d. Umg. d. Bal. II. Bd. pag. 1—60. Wien 1912.

— LanielUbranchialen au>i der Trii(s des B(d;ouger W((lde>i. (Mit 9. Taf.)

Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh.

Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. n. pag. 1—107. Wien 1912.

Bodócs, I.: Megjegyzések Rélhly Anlal úrnak a kecskeméli földrengésre ro-

italkozó cikkére. (1 ábr.) Földr. Közi. XL. köt. V. füz. pag. 80. Buda-

pest 1912.

Böckh, H., Kövesllgethy, R., Wodetzky, J. és Strömpl, G. : .1 xánnási gáz-

kát melh'iL lörlení robbanásáról. Természettud. Közi. XLIY. köt. pag. 326.

Budapest 1912.

— Adatok a kissárniási gázküöréii trtéiieléhez. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf.

I. köt. pag. 65. Budapest 1912.

— Még eggnzer a kissármási gázkitörésrl. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf.

L köt. pag. 335. Budapest 1912.

f Böckh, J. und Lóczy, L. : Eirdge rlialisciie Versleinernitgen aus der Gegeiid

roii Rezi iiii Konrit(d Zala und das Residtat neaerer dortiger Aiifsam'in-

luiigen. (Mit 1 Taf. u. 2 Textabbild.) Result. d. wissenschaftl. Erforsch. d.

Balatonsees. L Bd. L Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. II. pag. 1—8.

Wien 1912.

Cholnoky, J. : A sár))iási gázkút inellell történt robbanásról. (2 képpel.) -Ter-

mészettud. Közi. XLIV. köt. pag. 299. Budapest 1912.

— Mégegíjszer a mrniási gázkátról. Magy. Mérn. és Épít. Egyl. Közi. XLVI.
köt. pag. 270. Budapest 1912.

— I)ie Verartderungen des Kliiiias seit deiii. Maximuiii der letzten Eiszeit.

Peterm. Mitteil. 58. Jahrg. April-Heft. pag. 195. Gotha 1912.

Czek, V. : A radioaktivitás és szerepe az újabbkori földrajz-geológiai fel-

fogásokban. Földt. Közi. XLn. köt. pag. 428-454. Budapest 1912.

— JJie Radioaktivitat und ihre Bedeutung in den neueren geologischen and
geographisclien Aaffassange)i. Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 471—-473.
Budapest 1912.

Déchy, M. : A természet védelme és a nemzeti pai-kok. Természettud. Közi.

XLIY. köt. pag. 81. Budapest 1912.

Diener, K. : Mitteilangen, aber einige CeplKdopodensaiteii aus der Trias des

sádUclien, Bakony (mit einer Taf). Piesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d.
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Balatousees. Erst. Bel. Zweit. Teil. Abh. Palaont. d. Umgebung d. Bal. III.

Bd. pag. 1—22. Wien 1911.

Diener, K. : Neue Beohar]ilunge)i üher Mif«lie!];(dl;-Ceph(dopoden des mdlirhen

BaJiotnj (mit einer Taf.). Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees.

Erst. Bd. Zweit. Teil. Abh. Paláout. d. Umg. d. Bal. III. Bd. pag. í23—32.

Wien 1911.

Ecsedy, J. : A Hortohágy-piiszht jelene é.s jövje. Uránia. XIII. évf. pag. 485.

Budapest 1912.

Éhik, Gy. : A bra.^^ói preglaciális fdiina. Földt. Közi. XLII. köt. (Társ.

Jegyzkv.) pag. 574. Budapest 1912.

— Uber die praglaciale Fauna von Brassó. Földt. Közi. Bd. XLII. (Protok.

Ausz.) pag. 656. Budapest 1912.

Evaszt, K. : Bericht nber die Taligkeü des cíieniÍKcJien Lahoratoriimts der

(igrogeologixclien Sectiou. der kgl. üngar. Geolog. Reiclisanstalí. Jahresb. d.

k. Ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 265—278. Budapest 1912.

— Jelenléf^ a in. kir. Földtani Intézet eJiennaí Inhoratóriiimának 19ii. évi

umködésérl. Földt. Int. Évijelent. 1911-röl. pag. 203, Budapest 1912.

— Berieht üher die Tatigkeil des cJiemisdien Lahoratoriuins. Jahresb. d. kgl.

Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 341. Budapest 1912.

— és László, G. : Berieht üher geologisclie Torf- und MoorforseJiungen ini

JaJire iOOO. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1909. pag. 213—225.

Budapest 1912.

— und László, G. : BericJd üJ>er die Torf- und MoorforseJningen hu Jahve

Í9I0. Jahresber. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 311. Buda-

pest 1912.

Ernyei, B. : A hélaapátfalcai porllandcemenlgtjár. Magy. Chem. Lapja. III.

évf. 3. sz. pag. 12. Budapest 1912.

Erö'dy, K. : .1:; erdélyi Mezség határai. (38. ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. pag.

425—4:>7. Budapest 1912.

— Die Grenzen der siehenhürgischen Mezség (mit d. Fig. 38.) Földt. Közi.

Bd. XLII. pag. 467. Budapest 1912.

Fehér, M. : A kis^ármási gázkitörés elbírálása jogi szem ponlhól. Bány. és Koh.

Lap. XLV. évf. I. köt. pag. 657. Budapest 1912.

Frech. F. : Neue Ceplialopoden aus den Buchensteitier, Wengener und Reibler-

Srhirhlen des südlichen Bakony. (11 Taf. u. 18 Fig.) Eesult. d. wissen-

schaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Zweit. Teil. Abh. Palaont. d.

Umg. d. Bal. IIL Bd. pag. 1—74. Wien 1911.

— N(n-hLráge zu den Cephalopoden und Ziüeisclnderu der Bakonyer Trias

(Werfener und Cassianer EsterienschichtenJ. (Mit 30 Textabbild.) Eesult.

d.- wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Zweit. Teil. Abh.

Paláont. d. Umg. d. Bal. in. Bd. pag. 1—30. Wien 1912.

— Neue Zweisrhaler und Brachiopoden aus der lialionyer Trias. (Mit 140

Textabbild.) Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd.

L Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. H. pag. 1— 140. Wien 1912.

r^ie Leitfossilien der Werfener Schiclden und Naehtrage zur Fauna des
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Muschelkalkes der Oissianer niul Raibler Scliiclik'u, soiuie des Hhaet nnd
des Dachsteindolortútes (Hanptdoloniit). (Mit 16 Taf. u. 27 Textabbild.)

Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh.

Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. H. pag. 1—96. Wien 1912.

Frohner, R. : A Budapest-környéki alacftonyabb hfokú hévvizek radioaklivi-

lámról. Math. és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 382. Budapest 1912.

Gaál, J. : D/e geologischen Verhaltnisse der Umgehnng von Szászrégen toid

Bátos. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichsanst. f. 1910. pag. 105. Bpest 1912.

— A nagykürtsi harnaszénterület. (4 ábr.) AnnaJ. Mus. Nation. Hung. Vol.

X. pag. 1. Budapest 1912.

— Le territoire du lignité de Nagykürtös. (Avec 4 fig.) Annál. Mus. Nation.

Hung. Vol. X. pag. 14. Budapest 1912.

— Az Erdélyi Medence neogén képzdéseinek rétegtani és hegyszerkezeti viszo-

nyairól. Koch-Emlékkönyv. Pag. 7—34. Budapest 1912.

— Hanyaddobra környékének geológiai viszonyai. (13 ábr.) Földt. Közi.

XLH. köt. pag. 25—41. Budapest 1912.

— Geologische Notizen vo)i Hnnyaddobra. (Mit Fig. 13.) Földt. Közi. Bd.

XKU. pag. 74—81. Budapest 1912.

— Die Xeogenablagerungen des Siehenbürger Beckens. (5 Fig.) Centralbl.

f. Min., Geol. u. Paláont. Nr. 14, 15. pag. 436, 457. Stuttgart 1912.

Gavazzi, A. : Die VerscJiiebung der Meeresgrenze in Kroatien und Dalma-

tien in historischer Zeit. Glasnik hrv. prirod. drustva. God. XXIV, pag.

79—93. Zagreb 1912.

Gedroiz, K. : A talajelenizés módszerei. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 529— 569.

Budapest 1912.

— Arbeits-Methoden der cJiernischen Bodenanalyse die ain landwirtschaft-

lichen Chennschen Laboratórium zu St.-Petersburg angenormnen sind.

Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 604—655. Budapest 1912.

Gerö F. : Az ipolynyilrai idszakos szökforrás télen. (35—37. ábra.) Földt.

Közi. XLn. köt. pag. 273—276. Budapest 1912.

— Die jjeriodische Spri)igqueUe ron Ipolynyitra im Winter (mit deu Fig.

35—37.) Földt. Közi. Bd. XLH. pag. 335—338. Budapest 1912.

Gorka, S. : Újabb lelithysauras-lelet (5 képpel). Természettud. Közi. XLIV.

köt. pag. 65. Budapest 1912.

Gorjanovic-Kramberger, D. : Fosilni proboscidi Hrvatske i Slaronije. Djela

Jugosl. akadem. znan. i. umj. Knj. XXI. Zagreb 1912.

— Benierkungen zn Walkhoffs nenen JJntersHclmngen iyer die menschliche

Kinnhildung. (Mit 3 Textfig.) Glasnik hrv. prirod. drustva. God. XXIV,

pag. 110—117. Zagreb 1912.

— Plitki krs okolice Genertdskog stóla u Hrvatskoj. Glasnik srp. geogr. drustva.

Svez. 1. Beogi-ad 1912.

Götzinger, G. : Vorlaufiger Béri elit über niorpltologisch-geologische Stndien

in der Umgebung der Dinara in Dalmatien. Verhandl. d. k. k. Geol.

Eeichsanst. Nr. 8. pag. 226. Wien 1912.
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GüU, V., Treitz, P. és Timkó, I. : Aufiiahnií<hcrivht vont Jahre i9()9. Jahresb.

cl. kgl. Ung. GeoL Eeichsanst. íur 1909. pag. 207—212. Budapest 1912.

Halaváts, Gry. : A vízkérdés Budapesten. Bpesti épító'mest., kömív., kfaragó
és ácsmest. ipartest. ^TH. évk. 173. 1. Budapest 1912.

— Bericht über die iin Sonuner 1909 im Krassó-Szörényer Mitlelgebirge

durchgefühHe Reamhulation. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. für

1909. pag. 91—92. Budapest 1912.

— Bolya, Vnl.pód. Herinány, Szenterzsébet hörnyékének földtani alkotása.

Földt. Int. Éviielentése 1911-rl. pag. 129. Budapest 1912.

— Dev geologische Bau der ümgebang von Szelindek. Jahresb. d. kgl. Ung.

Geol. Eeichsanst. für 1910. pag. 174. Budapest 1912.

— Dognácska—Gattaja környéke. 24. z. XXV. r. 1 : 75,000 jel lap. Magya-

rázatok a Magy. Korona Orsz. részi. geol. térk. (két tábl.) pag. 3—40.

Budapest 1912.

— és Schafarzik, F. : Karánsebes és Resicabánga. Geol. térkép 1 : 75,000

mérték. Magy. kir. Földt. Int. kiadv. Budapest 1912.

Hambloch, A. : Die lösliche Kieselsaure im Trafi. Ung. Mont. Ind. und
Handelsztg. XYIII. Jahrg. Nr. 21. pag. 3. Budapest 1912.

Harder, P, : Izland xzigei délkeleti részének arculata. Földt. Közi. XLII. köt.

(Társ. Jegyzkv.) pag. 579. Budapest 1912.

-— Forschungen auf Izland. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. Ausz.) pag. 662.

Budapest 1912.

Hillebrand, J. : A Balla-barlanghan történt ásatásoknak ú/idib eredményei-

röl. Földt. Közi. XLII. köt. (Barlangk. Bizotts. Jegyzkv.) pag. 932. Buda-

pest 1912.

— A Balla-b(n'l(ingh((ii 191 J. évhe)t végzett ásatások eredmé)iyei. (LV. tábl.)

Földt. Közi. XLIL köt. pag. 763—772. Budapest 1912.

— Resrdtate der im J<dire 191 1 in der BtdlaJiöhle vorgcnomnnmen Gralnni-

gen. (Taf. IX.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 876—885. Budapest 1912.

— A fauna és köi}iar-tipusok kormegJiatározó értékérl a pleistocénban. Földt.

Közlöny XLII. köt. (Barlangk. Bizotts. Jegyzkönyve) pag. 932. Buda-

pest 1912.

Hoffer, A.: A radiológia és a geol. idszámítás. Természettud. Közi. XLIY.

köt. pag. 305. Budapest 1912.

Höfer, H. : A kissármási gázkitörés és az argille scagliose. Bány. és Koh.

Lap. XLY. évf. L köt. pag. 177. Budapest 1912.

Hoffmann, F. : Az Egyesült-Államok mezgazdasági öntöz müvei. (22 képpel.)

\ ízügyi Közi. II. évf. 3. füz. pag. 195. Budapest 1912.

Hofmann, K. és Vadász, M. E. : A Mecsekhegység középs neokom rétegei-

nek kagylt'n. (V YII. tábl. 5 ábr.) A m. kir. Földt. Int. Evkönyve. XX.
köt. 5. füz. pag. 191 226. Budapest 1912.

Horusitzky, H. : Agrogeologische Notizen aus der Umgelning von Galgóc.

Jahresher. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 186—199. Buda-

pest 1912.

— A kisl>éri m. kir. Állami Méneshirtol; tigrogeolngiiti viszo)iyai. (4 térk.



AZ 1912-IK ÉVI MAGYAR GEOLÓGIAI IRODALOM REPERTÓRIUMA. 235

7 szöv. ábr.) A m. kir. Földt. lut. Évkönyve. XX. köt. 4. füz. pag. 128—187.

Budapest 1912.

Horusitzky, H. : Jclcnlés az 101 J. év nudi-án rér/zott felvételei)n rül. Fölát. Int.

Évijelent. 1911-röl. pag. 167. Budapest 1912.

— Die (tgrogeologischen Verhaltnisse der Uiiigehung von ÍSzered, Cseszte und.

Felsdiós. Jaliresb. d. kgl. Ung. Geolog. Eeichsanst. f. 1910. pag. 190. Buda-

pest 1912.

Horváth, B. : Mitteilungen aus dem cheniischen L<á>oi'aiorinm der kgl. Ung.

Geologischen Reichsanst. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichsanst. f. 1909.

pag. 251-264. Budapest 1912.

— Jelentés <i m. kir. Földtani Intézel cheniiai lahoratóriurnáhl (1911).

Földt. Int. Évijelent. 1911-ró'L pag. 223. Budapest 1912.

— Milteilüngert aus deni clieinisclien Laboratórium der kgl. Vng. Geolo-

gischen Reichsanstalt. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. für 1910.

pag. 355. Budapest 1912.

Ilosvay, L. : Az eleinek keletkezése, fejldése és átváltozása. Természettud.

Közi. XLIV. köt. pag. 670. Budapest 1912.

— Kalecsinszkg Sándor emlékezete (a 34. ábr.). Földt. Közi. XLII. köt. pag.

232—244. Budapest 1912.

— Den Manen Alexander von Kídecsinszkiis (mit Portrait). Földt. Közi. Bd.

XLH. pag. 258—270. Budapest 1912.

— Than Károlg eirdékezete. Akad. Emlékbeszéd és Vegyészeti Lapok. YII.

évf. 10. sz. pag. 181. Budapest 1912.

Inkey, B. : Megjeggzések dr. Pálfy Mór (íAz Erdélyrészi Ércheggség hangái-

nak földtani viszonyai és érctelérei)-> ciinü munkájához. Földt. Közi. XLII.

köt. pag. 737—752. Budapest 1912.

— Anmerkungen zu dem Merke: nDic geologischoi Verhaltnisse und die

Erzlagerstatten des siehenhürgischen Erzgehirgesy von Dr. M. Pálfg. Földt.

Közi. Bd. XLn. pag. 851—869. Budapest 1912.

Jaekel, 0. : Wirheltierresté aus der Trias des Bakonyivaldes. (Mit 10 Text-

abbild.) Result. d. wissenschaffcl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Zweit.

Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. IH. pag. 1—23. Wien 1911. .

— Placorhgelis placodonta aus der Ohcrtrias des Bakony. (10 Taf. u. 50

Textabbild.) Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd.

Zweit. Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. m. pag. 1—91.

Wien 1911.

Jahresbericht der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt fdr 1909. Mit

11 Al)bildungen im Texte.) pag. 1—291. Budapest 1912.

Jahresbericht der kgt. l'ngar. Geologischen Reichsanstalt far 1010. (Mit 1 Taf.

und 25 Abbild.) pag. 1-390. Budapest 1912.

Junghann, H. : Da^ Eraptirgelnet von Tiszolc (Kom. Gömör) Ungarn. (Mit

I—IV. Taf. u. 1. Fig.) Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Paláont. Bd. XXXIH.
Heft 1. pag. 1-42. Stuttgart 1912.

Jugovics, L. : Kristálytani lanulmáiiyok rmigyar ásványokon. (III -~IV. tábla.)

Annál. Mus. Xation. Hung. Vol. X. pag. 301. Budapest 1912.
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Jugovics, L. : Kin^itallographhrlie SLfidien an ungurUc]ie}i. Mineralicn. (Taf.

III—lY.) Ann. Mus. Nation. Hung. Vol. X. pag. 311. Budapest 1912.

Kadic, 0. : Jelentés a liorvái Karsztban 1911. évbe)i végzett geológiai felvéte-

lei; röl. Földt. Int. Évi jelent, pag. 80. Budapest 1912.

— Die geologiscJien Verhdltnisse des Tales von Rtink im Komitat Humjad.

Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1909. pag. 86—90. Buda-

pest 1912.

-— Jzvjestoj o geolo^om snimaiijn hvvalskog krsa ii. god lUll. Izvj. Hrots.

Slav. ods. kr. Ug. Geol. Zav. o geol. snim u god 1911. Földt. Int. Évi

jelent. 1911-rc)l. pag. 271. Budapest 1912.

— Kormos, T. und Vogl, V. : Die geologisclten. Verháltnisse des uiig/frisch-

ki'oatischen Küstenlandes zwischen Fiume und Növi Jahresber. d. kgl.

Ung. Geolog. Eeichsanst. f. 1910. pag. 78. Budapest 1912.

Katzer, F. : Zur Kenntnis der Arsenerzlagerstatten Bosniens. Osterr. Zeitsclir.

für Berg- und Hüttenwesen. LX. Jahrg. Nr. 20. u. 21. pag. 267, 285.

Wien 1912.

— Zur Morphologie de^^ ilinarischen. Gehirges. Peterm. MitteiJ. 58. Jahrg.

Marz-Heft. pag. 149. Gotha 1912.

Kispatic, M. : dislhen-, silimanit- und sldurolitfi'ih rendé Sehiefer aus dem

Kriulija-Gehirge in Kroatien. (Fig. 5.) Centralbl. Min., Geol. u. Paláont.

Nr. 19. pag. 578. Stuttgart 1912.

Kitti, E. : Materialien zu einer Monographie der Halobiidae und Monotidae

der Trias. (Mit 10 Taf. u. 37 Textabbild.) Result. d. wissenschafti. Erforscli.

d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. n.

pag. 1—230. Wien 1912.

— Trias-Gastropoilen des Bakonger Waldes. (Mit 3 Taf. u. 4 Textabbild.)

Result. d. wissenschafti. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh.

Paliiont. d. Umg. Bal. Bd. n. pag. 1—58. Wien 1912.

Koch, F. : Berirht über meine palao)dologisclien Aufsamndungen und strali-

graphischen Beobachtungen wáhrsnd des Sominers 1909 in der Vmgebung

von Szvinica im Konrilfd Krass-Szörény. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol.

Eeichsanst. für 1909. pag. 123— 1-G. Budapest 1912.

— Izvjesloj o geoloskom, snimanju hrraískog krsa u. god. 1911. Izvj. Hrvts.

Slav. Odsj. kr, Ug. Geol. Zav. o geol. Snim u god 1911. Földt. Int. Évi-

jelent. 1911-rl. pag. 271. Budapest 1912.

— Jelentés a Karlopago—Jablanáei lapon végzett részletes fldl((n> felvétel-

rl (9 szövegábr.) Földt. Int. Évijelent. 1911-rl. pag. 86. Budapest 1912.

Koch, N. : A Maggar Középhegység jurafaciesei. Koch-Emlékkönyv. Pag.

35 44. Budapest 1912.

Kormos, T. : A maggarországi preglaciális fauna szárinazáslani prohlémájrt.

Koch-Emlékköuyv. Pag. 45— 58. Budapest 1912.

— Berirld über meine im Sonnner 1909 ausgefülirlen geologischen .\rheiten.

Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 114—122. Buda-

pest 1912.

— Bedrügc zur Ki'nnlni'< der plei'<lozíím'n MollusLcnfau na iles Miilel-
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Kai-pnÜien-Gchielex. Jahresb. cl. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag.

3-26. Budapest 1912.

Kormos, T.: Die pleistozane Mollushenfauna de^ Kalkl\iff('s von Rontó (Kom.

líili(ir) in Ungarn. Centralbl. f. Min., Geol. u. Paláont. Nr. 5. pag. 152.

Stuttgart 191^2.

— .-1 Ifítai öiúiökori telep. Földt. Int. Evk. XX. 1. 1— 66. pag. 3 tábláv. és

39 szöv. ábráv. Budapest 1912.

— Die palaolitldsche Ansiedelung hei Tata. Mitteil. a. d. Jahrb. d. k. Ung.

Geol. Eeichsanst. Bd. XX. H. 1. pag. 1—76. Mit 3 Tafeln und 39 Text-

figuren. Budapest 1912.

— Az els ^iembei' liiiuHiai a Karf^zííieqn^^éqhcii. Közlem. a m. Földt. Társ.

barlangkutató bizottságából. 1912. 1. füz. 1 tábláv. és 3 szövegábráv. pag.

48—54. Budapest 1912.

— Die ersten Spuren des Urmensclien im kroatiscJ'en Karstgehirge. Mitteil.

aus d. Höhlenforsch.-Komm. d. Ung. Geol. Ges. Jahrg. 1912. H. 1. pag.

97—104. Mit Taf. H. und Testfig. Nr. 15—17. Budapest 1912.

— Középkori hölény- és medvevadciAzok nyomai a Krassószörényi Hegységben,

Természettud. Közi. XLI^". köt. 549. füz. pag. 267-271. 4 képpel. Buda-

pest 1912.

— Hazánkra vonatkozó két slénytani név helyesbitése. Földt. Közi. XLII. köt.

5. fiiz. 382—383. pag. Budapest 1912.

.— BericJdigiing zweier auf Ungai'ii bezüglichen palaordologixchen Namen.

Földt. Közi. (Geol. Mitteil.) Bd. XLII. H. 5. p. 418—419. Budapest 1912.

— Gyjtéseim Sanios szigetén. (Jegyzk.) Földt. Közi. XLII. 4. füz. pag. 301.

Budapest 1912.

— Adatok a Közép-Kárpátok vidéke pleisztocén puhatest faunájának isme-

retéhez. Földt. Int. Évijelent. 1910-röl, pag. 291—304. 1 ábrávaL Buda-

pest 1912.

— Jelentéx 1911. évi külföldi tanulmányutam ról. 2 táblával és 11 szöveg-

ábrával. Földt. Int. Évijelent. 1911-röl. pag. 249. Budapest 1912.

Kövesi, A. : .1 kissármási gázkitörések eröhatáxairiú. Magy. Mérn. és Épít.

Egyl. Közi. XLVL köt. pag. 277. Budapest 1912.

Kövesligethy, R. : A kissármási iíHl. évi október ^26-iki földrengés fészek-

mélysége. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf. I. köt. pag. 98. Budapest 1912.

— A földrengésrl. Uránia. XIII. évf. pag. 38. Budapest 1912.

— A földrengések elrehUámrudi lehetségérl. Uránia. XIII. évf. pag. 250.

Budapest 1912.

— Kövesligethy, R., Wodetzky, J., Strömpl, G. és Böckb, H. : A sármási

gázkút melleit történt robbanásról. Természettud. Közi. XLIV. köt. pag.

326. Budapest 1912.

Kulcsár, K. : Középs liász a Gerecsehegységben. Földt. Közi. XLII. köt. (Társ.

Jegyzökv.) pag. 583. Budapest 1912.

Laby, T. H. : A Föld kora. Uránia. Xm. évf. pag. 293. Budapest 1912.

Laczkó, D. : Az 19M július S-iki földrengés Veszprémben (a 14. ábr.). Földt.

Közi. XLH. köt. pag. 42—43. Budapest 1912.

Földtani Kuzlni/ XUíl köt 1913 16
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Laczk, D. : D((s EriJhebcti i'0)i Ve^iziu-érii (lui 8. Juli I'Jll. (Mit d. Fig. 14.)

Földt. Közi. Bd. XLn. pag. 92—93. Budapest 1912.

László, G. : Jelentés az Alföld északkeleii részéri eszközöli átnézet es taltij-

felréteh-l. Földt. Int. Évijelent. 1911-rl. pag. 191. Budapest 1912.

— und Emszt, K. : Berichí über f/eologischen Torf- und Moorforschuncjen im
Jahre 1909. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsansh f. 1909. pag. 213 225.

Budapest 1912.

•— und Emszt, K. : lirricld idier die Torf- und Moorforscliungen iin Jtiltre

l'dlO. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 311. Budapest 1912.

Lázár, V.: Bericht über die int Souimer dex .hdire^ 1000 in der ['nicfeJning

vo)i Nagybáród vorgeiioninieneu geologi^rlien Arbeilen. Jahresb. d. kgl.

Ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 138 - 142. Budapest 1912.

Lendvay, M. : A csilisalétroni. Vegyészeti Lapok. YII. évf. 2. sz. pag. 33.

Budapest 1912.

Lenhossék, M. : .4 jéghorszaki eiuber kultvrája. (4 képpel). Természettud.

Közi. XUX. köt. pag. 345 és 377. Budapest 1912.

— A jégkorszakbeli emberrl. (33 képpel.) Természettud. Közi. XLIY. köt.

pag. 130—146, 161—182, 245—266. Budapest 1912.

Liffa, Au. : Agrogeologische Notize)i aus der Vmgebnng von Töniöixl-puszla

und Kocs. "ahresb. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1909. pag. 200—206.

Budapest 1912.

— Jegyzetek az oravica—csiklovabányai és a szászkabánya— újuioldovai

kontaktvonulatról. Földt. Int. Évijelent. 1911-rl. pag. 157. Budapest 1912.

— Notizen über den Kontaktzug von Vask—Dognácska. Jahresb. d. kgl.

Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 181. Budapest 1912.

Lóczy, L. : Alföldünk artézi kútjai és az artézi kutak törzskönyvvezetése (a

m. tábl. IS— 32. ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. pag. 113—150. Buda-

pest 1911.

— Die artesiscJien Brunnen des grófién ungarischen Alföld und die Evidenz-

haltung der artesischen Brunnen. (Mit d. Taf. Ili und den Fig. 18—32.)

Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 179—211. Budapest 1912.

— A kissárniási gázkitöréfi. (L tábl. 1— 8. ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. pag.

1—11. Budapest 1912.

— Über die Gaseniption bei Kissánuás. (Mit Taf. I und Fig. t—8.) Földt.

Közi. Bd. XLII pag. 55—67. Budapest 1912.

— Az intézet tudonutnyos élete. Igazgatósági jelentés. Földt. Int. Evijelent.

1911-röl. pag. 9. Budapest 1912.

— IHrectionsberichl. Jahrb. d. kgl. Ung. Gcolog. Eeichsanst. í'ür 1909. pag.

7—39. Budapest 1912.

— Übersicht des Lebens der Anslalt. (Directionsbericht.) Jahresb. d. kgl. Ung.

Geol. Eeiclisanst. f. 1910. pag. 9. Budapest 1912.

— Über die geologisrhen Anstalten Europas. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol.

Eeichsanst. f. 1910. pag. 244. Budapest 1912.

— A tenger sótarlrdinának eredete. Természettud. Közi. XLIV. köt. pag. 402.

Budapest 1912.
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Lóczy, L. : und Böckh J. : Einige rháLísche Verstehieriingen aus der Gegoid

vonRezi ím Komihd Zala und das Resultat veuerer dóriiger Aufsaiiimlim-

gen. (Mit 1 Taf. u. !2 Textabbild.) Result. d. wissenschaftl. Erforsch. d.

Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. Bd. II.

pag. 1—8. Wien 1912.

ifj. Lóczy, L. : A Villányi hegg^ég geológiai viszongai. Uránia. XIII. évf. pag.

89. Budapest 1912.

— A Villángi és Bárd heggség geológiai viszonyai. (VII., VIII. tábl. 45—50.

ábr.) Földi Közi. XLn. köt. pag. 672—695. Budapest 1912.

— D'C geologischon Verhaltnisse der Villányer and Báner Gebirgc. (Taf.

Vn, Vin. Fig. 45—50.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 781—807. Buda-

pest 1912.

— A Villány és Bán.—Ki><k^zegí hegységekrl. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLn. köt. pag. 304. Budapest 1912.

— Üher die Gebirge von Villány wul Bán—Kisköszeg. Földt. Közi. Bd. XLII.

pag. 348. (Prot. Ausz.) Budapest 1912.

Lörenthey, I. : Újahh ailalok Budapest környéke harniadidöszaki üledékeinek

geidógiájához. Math. és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 263. Bpest 1912.

Löw, M. : Beilráge znr krg^Udlographischen Kenntnis des Realgars von FeU-
hánga. (Taf. IIL) Zeitscbr. f. Krystallogr. und Mineralog. Bd. 51. Heft 2.

pag. 132. Leipzig. 1912.

Magyar kir. Földtani Intézet Évijeleniése ifJll-röl. (2 tábla és 24. ábr.)

pag. 1 290. Budapest 1912.

Mauritz, B. : A ggémánl earóptd temihelgei. Természettud. Közi, XLIV. köt.

pag. 369. Budapest 1912.

— Adatok a ggerggóditrói szienittöinzs kémiai viszonyainak ismeretéhez. Math.

és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 607. Budapest 1912.

— A ditrói cancrinit. Math. és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 673. Buda-

pest 1912.

— Foyaitos kzetek a Mecsekheggségböl. Koch-Emlékkönyv. Pag. 59—66. Buda-

pest 1912.

Márkus, S. . A spanyol piritbányászat és a vele kapcsolatos hidromeiaUurgiai

rézkivonó eljárás. Vegyészeti Lapok. VII. évf. 8. sz. pag. 142. Buda-

pest 1912.

Méhes, Gy. : Über Trias-Ostrakoden aus dem Bakony. (Mit 4 Taf. und

12 Textabbild.) Eesult. d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst.

Bd. Zweit. Teil. Abh. Paláont. d. Umg. d. Bal. LE. Bd. pag. 1—38.

Wien 1911.

Milleker, R. : Utam Idand szigetén. Uránia. XIII. évf. pag. 339. Budapest 1912.

— A naicai gipszhmiangok. Uránia. XHX évf. pag. 366. Budapest 1912.

Noszky, J. : Adatok a Nyugati Mátra geológiájához. Földt. Int. Évijelentése

1911-rl. pag. 46. Budapest 1912.

— A salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. Koch-Emlékkönyv. Pag.

67—90. Budapest 1912.

— Beridd über die im Kreidegebiete zwischen dem Maros- und dem Körös-

16*
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flusse aiisgcfuJirtoi f/eologisclieii Arheilen. Jahresb. d. kgl. Ung. GeoL

Eeichsanst. für 1909. pag. 143—146. Budapest 1912.

— Beiti'áge zur Geologie dos Mútragehirge>(. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol.

Eeichsanst. f. 1910. pag. 48. Budapest 1912.

Noth, Gy. : Orange—River déhtfnkai köztürmmg petrolenmtelopeiröl. Földt.

Közi. XLII. köt. pag. 897 és (Társ. Jegyzkv.) pag. 576. Budapest 1912,

— Beitrag zur Kenntnis dea Petroleimivorkonimens im Orange—River Frei-

staat in Süd-Afrika. Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 942 und (Prot. Ausz.).

pag. 658. Budapest 1912.

— Galícia kincstári pelroleunUerületei. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf. II. köt,

pag. 679. Budapest 1912.

— A magyarországi földigüzrl. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 893—896. Buda-

pest 1912.

— Über dccs Erdgas in Ungarn. Földt. Közi. Bd. XLIL pag. 937—941. Buda-

pest 1912.

— Die Foraminiferenfauna der rten Tone von Barwinek und Koniarnok.

(I. Taf. 1 Fig.) Beitráge zur Paláont. und Geologie Österr.-Ung. u. d.

Orients. Bd. XXV. Heft L pag. 1—24. Wien u. Leipzig 1912.

Oppenheim, P. : Neue Beitráge zur Eozanfauna Bosniens. (Taf. X—XVII.

Fig. 5.) Beitráge zur Paláont. und Geologie Österr.-Ung. u. d. Orients. Bd..

XXV. Heft n und Hl. pag. 87—149. Wien u. Leipzig 1912.

Orosz, E. : Adatok a Jukt (Castor fiher, L.) hazai elterjedéséhez. (X. tábl.)

Földt. Közi. XLII köt. pag. 904—908. Budapest 1912.

— Angahen üher die Verhreitung des Bihers (Castor fiber. L.) in Ungarn..

(Taf. X.) Földt. Közi. Bd. XLH. pag. 950—954. Budapest 1912.

Pálfy, M., Szontagh, T. és Rozlozsnik, P. : Ad(dok a Biharhegység kö-

zéps részének földlani ismeretéhez. Földt. Int. Evijelent. 1911-röl. pag. 99»

Budapest 1912.

— Az újvidéki próhdfúrások. (41—42. ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. pag.

521—528. Budapest 1912.

— Die Proheholirangen in Újvidék. (Fig. 41—42.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag.

595—603. Budapest 1912.

— A medencék gyrdésérl, tekintettel az erdélyrészi medence antiklináll-

saira. Földt. Közi. XLU. köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 574. Budapest 1012.

— Über die Fallung der Becken ynit Betracht auf die antiklinalen iles

Siebenbürgisrhen Beckens. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. Ausz.) pag. 657.

Budapest 1912.

— A medencék gyrdésérl, lekínlettel az Erdélyi Medence anliklináiUaira.

Koch-Emlékkönyv. Pag. 91—100. Budapest 1912.

— Yáhtsz Inkey úr megjegyzéseire. (65 ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. pag.

913—920. Budapest 1912.

— Erwiederung auf die Bemerkungen des Herrn v. fnkey. (Fig. 68.) Földt.

Közi. Bd. XLn. pag. 960—968. Budapest 1912.

— Die Urngehang von Verexpatak und Jiufsuui. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol.

Eeichsanst. für 1909. pag. 133—137. Budapest 1912.
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Pantó, D. és Lázár, V. : Munkálkodási jelenlés az Í91Í. évrl. Földt. Int. Évi-

jelent. 1911-röl. pag. 165. Budapest 1912.

— und Lázár, V. : Beridit über die ini Sotnmer des Jahres iOlO in der

(iegend von Verespalak ausgeführten nwntanistischen und montangeolo-

gischen Aufnahrnen. Jahresber. d. kgl. Ung. Geol. Eeichsanst. f. 1910. pag.

188. Budapest 1912.

Papp, K. : Marosillye környéke Hunyad vármegyében. Földt. Int. Evijelent.

1911-röl. pag. 106. Budapest 1912.

— Magyarország kszénkészlete. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 753—758. Buda-

pest 1912.

— Die Steinkoldevorrále Ungarns. Földt. Közi. Bd. LXII. pag. 870—875.

Budapest 1912.

— A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék vármeggébeyi. (51— 60. ábr.)

Földt. Közi. XLE. köt. pag. 696—723. Budapest 1912.

— Die Umgebung des Pokollal bei Futásfalva iin Kornitat Háromszék. (Fig.

51-60.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 808—837. Budapest 1912.

— Az rszentmiklósi gázkút. A Bánya. VII. évf. 18. sz. pag. 3. Budapest 1912.

— Über das BraankoJdenbecken im Tale der Weijien Körös. Jaliresb. d. kgl.

Ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 147—185. Budapest 1912.

— Die geologi'<chen VerJtaltnisse der Umgebung des Slrimba. Jahresb. d. kgl.

Ung. Geol. Eeichsanst. für 1910. pag. 99. Budapest 1912.

— Die Sármáser Tiefbohrungen ím Komitatc Kolozs. Jahresb. d. kgl. Ung.

Gecl. Eeichsanst. f. 1910. pag. 261. Budapest 1912.

Pávay-Vajna, F. : A fényes kavicsokról. Természettud. Közi. XLIV. köt. pag,

556. Budapest 1912.

— Fels-eocén kvurctrachit (rhiolit-J tufa a budai Mátgáshegyen. (39. ábr.)

Földt. Közi. XLE. köt. pag. 455—456. Budapest 1912.

— Über ein Vorkomrnen von Quarztrachit- (Rltgolith-J Tuff am Mátyásberg

bei Budapest. (Fig. 39.) Földt. Közi. Bd. XLH. pag. 474—475. Buda-

pest 1912.

-— Szarmatakorú dacittufa és újabb szarmataüledék elfordulások Nagy-

enyed környékén. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf. 11. köt. pag. 137. Buda-

pest 1912.

— Über den Löfj des Siebenbürgischen Beckens. Jahresber. d. kgl. Ung. Geol.

Eeichsanst. für 1909. pag. 226—250. Budapest 1912.

Pécsi, A. : A jégkorszakról. Földr. Közi. XL. köt. I—IV. füz. pag. 13. Buda-

pest 1912.

Pfeifer, I. : A földgáz értékesítése. (13 képpel.) Természettud. Közi. XLIV. köt.

pag. 281 és 313. Budapest 1912.

— Mi okozta a kissárniási gázkitörést. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf. I. köt.

pag. 329 és Magy. Mérn. és Építészegylet Közi. XLVI. köt. pag. 190. Buda-

pest 1912.

— Gázkutak teljesitképes^égének fokozása. Magy. Mérn. és Épít. Egyl. Közi.

XLVL köt. pag. 410. Budapest 1912.
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Poech, Fr. : Bergtechnhche Mitteílungen í/hs Bosnien. Österr. Zeitschr. füi^

Berg- u. Hüttenweseu. LX. Jahrg. Nr. 27, 28. pag. 369, 386. Wien 1912.

Poljak, J. : Prilog poznuvanju gcologije Velebita. Od Jablanca preko Alnna.

Golica, Mrkvista, do Siirovaée. Glasnik hrv. prirodosl. drustva. God. XXIY.,

pag. 118—129.

Posewitz, T. : Felvételi jelentés <iz 1911. évrl. Földt. Intézet Evijelentése

1911-rül. pag. 38. Budapest 1912.

— BericM üher die Aufnahme im Jahre 1909. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol..

Eeichsanst. für 19U9. pag. 40. Budapest 1912.

— Anfnahiiisherirld vovii Jalnr 1910. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichsanst.

für 1910. pag. 47. Budapest 1912.

Prinz, Gy. : Knenlun é^ Prnííir. Koch-Emlékkönyv. Pag. 101— 110. Buda-

pest 1!>12.

— Belsázsiai utazásaimnak topográfiai eredményei. Math. és Természettud.

Ért. XXX. köt. pag. 109. Budapest 1912.

Réthly, A. : Az aagii^ztns H-iki iiionorvidéki földrengés. Természettud. KözL

XLIV. köt. pag. 694. Budapest 1912.

— Erdbeben in der ümgebwuj dex ihdatonxee^i. Besült, d. wissenschaftl.

Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Geoph. Abh. (Mit 10 Karten-

skizzen.) pag. 4—47. Budapest 1912.

— Földre)igések a Balaton környékén. Geofizikai függelék. I. köt. I. rész 4.

pag. 1—47. Budapest 1912. Ugyanez németül.

— A földrengé^indomány újabb síker<'. Természettud. Közi. XLIA^ köt. pag. 68.

Budapest 1912.

— Az 1911. évben észlelt földrengések hazánkban. Földt. Közi. XLII. köt..

pag. 32—41. Budapest 1912.

— Die in Ungarn iin Jahre 1911 beobachteten Erdbeben. Földt. Közi. Bd.

XLn. pag. 82—91. Budapest 1912.

— Megjegyzések Bodcs István adjiinctus ár niegjeggzéseire. Földr. Közi. XL.

köt. V. füz. pag. 84. Budapest 1912.

— Adatok az Alföld szerkezetéhez. Földr. Közi. XL. köt. \l. füz. pag. 114.

Budapest 1912.

Rigler, G. : Adatok a balatonparii talajvizek ismeretéhez. A Balaton tud. tan.

eredm. Els köt. ü. rész. Függelék, pag. 3— 29. Budapest 1911.

Rohringer, S. : Kultúrmérnöki munkálatok a felvidékei. (27 képpel.) Vízügyi

Közi. 11. évf. 6. füz. pag. 157. Budapest 1912.

Róthbauer, F. : Pennsylvania kszéntelepei. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf.

I. köt. pag. 122. Budapest 1912.

T. Róth K. : A Hézhegíjség északi oldala Paptelek és Hanuh's között és a

szilággsornlyói Magura déli része. Földt. Int. Evijelent. 1911-röl. pag. 113.

Budapest 1912.

— A Magyar Középhegység északi részének fels oligocén rétegeirl, különös-

tekinleltel az egervidéki fels oligoré)ire. Koch-Fimlékköujv. ¥ag. 111— 126~.

Budapest 1912.
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T. Róth, K. : Eger vidckc fels olh/occii i-élcf/cinrl; faunája. Földt. Közi. XLII.

köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 578. Budapest l!llr2.

— IJber (lie olimdk/ozaiien Bildiinifcn von Fjjcr. Földt. Közi. Bd. XLTI. (Prot.

Ausz.) pag. G61. Budapest 191:2.

— lit'richt nbcr dic (/eol.(i<iisrlt<' Reanibidaii<ni hn Szatmárcr Bükkgebirge

und in der Gegcinl von Szincrváraljfí. Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichs-

anstalt für 1909. pag. 41—48. Budapest.

T. Róth L. : Az Erdélgi Medence geológiai alkotása Erzsébetváros, Beret-

halo)H és Márlonfalva körniiékén. Földt. Int. Evijelent. 1911-rI. pag. F21.

Budapest 19F2.

— A zborói mélyfúrások Sáros vánnegyében. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLII. köt. pag. 303 és pag. 361—S66. (IV. tábl. és a 36. ábr.) Buda-

pest 1912.

— ber Tiefbolirangenvon Zboró. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) Bd. XLII. pag. 347.

Budapest 19L2.

— Die Tiefbohrungen auf Petroleum bei Zboró im Kondíate Sáros. (Mit d.

Taf. IV. Fig. 36.) Földt. Közi. Bd. XLII pag. 393—399. Budapest 1912.

— A 2^(ít>oleiini elfordulása Magyarországon. A Bánya. VII. évf. 51—52. sz.

pag. 8. Budapest 1912.

— A teregovai fldpálelforduWis Krassó-Szrény várnieg'jében. Földt. Közi.

XLII köt. pag. 908—909. Budapest 1912.

— Das Feldspatvorkonirn en. bei Teregova ini Konritate Krassó-Szörény (Süd-

Ungarn). Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 954-56. Budapest 1912. — Ung.

Mont. Ind. und Handelsztg. XVIII. Jahrg. Nr. 3. pag. 1. Budapest 1912.

— Geologische Reainbulierung im ivestliehen Teile des Krassó-Szrényer

Gebirges ini Jaltre i909. Jaresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichsanst. für 1909.

pag. 93—95. Budapest 1912.

— Einige Notizen aus dem Krassó-Szrényer Gebirge und geologische Detail-

aufnahrne lángs des Nagijkiiküll-Tales. Jahresb. d. kgl. Ung, Geol. Reichs-

anstalt für 1910. pag, 114. Budapest 1912.

Rózsa, M. : Az óceáni sólerakódások periodikus rétegeirl. Földt. Közi. XLII.

köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 581. Budapest 1912.

— Uber die periodischen Schichten ozeaniftcJier Salzáblagerungen. Földt.

Közi. XLn. Bd. (Prot. Ausz.) pag. 663. Budapest 1912.

Rozlozsnik, P. : Einige Beitrage zur Geologie des Klippenkalkzuges von

Riskiilica und ToníHHlek. Jahresber. d. kgl. Ung. Geol. Reicbsanstalt für

1909. pag. 49 59. Budapest 1912.

— Szontagh, T. und Pálfy M. : Das niezozoische Gebiet des Kodru-Moma.

Jahresb. d. kgl. Ung. Geol. Reichsanst. für 1909. pag. 127— 132. Buda-

pest 1912.

Rozsnyay, K. : Boszniai é^ dalmáciai lannlmányiiíam. (36. ábr.) Vízügyi Közi.

n. évf. 2. füz. pag. ni. Budapest 1912.

Salopek, M. : Vorlaufige Mitteilung ber die Fauna der initlleren Trias von

Greguric-brijeg in der Samoborska gora. (Glasnik hrv. prirodosl. drustva.

God, XXJV'., pag. 79—93). Zagreb 1912.
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Sawicki, L. : Beitrage zur Morphologie S/ebeuhürgens. Anzeiger d. Akad. d.

Wi'sensch. iu Krakau. No 2. A; No 3. A. pag. 130, 168. Cracovie 1912.

Schafarzik F. : Reambtdáci 1911 nym-íhi Berzászka környékén és az Almás-

ban. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-rl, pag. 135. Budapest 1912.

— Elnöki megnyitóbeszéd és megemlékezés Uhlig Viktorról (33. ábra). Földt.

Közi. XLII. köt. pag. 221-231.

— Eröfjnungsvortrag und Erinncrung an Viktor Uhlig (mit Portrait). Földt.

Közi. XLII. Bd. pag. 245—257. Budapest 1912.

— Reamhidation in den südlichen KarpatJien nnd im Krassó-Szörényer

MiUelgebirge im Jahre lOOiK Jahrb. d. k. ung. Geol. Eeichsanst. für 1909.

pag. 69-85. Budapest 1912.

— Geologische Reamhulation der ü%igebiing von Berszászka. Jabresb. des

königl. ung. Ge'ol. Eeichsanst. f. 1910. pag. 124. Budapest 1912.

Schréter Z. : Hegyszerkezeti vizsgálatok a Krassószörémii hegységben. Földt.

Int. Évi Jelentése 1911-rl, pag. 142. Budapest 1912.

— Hnrrnadkori és pleioszlocén hévforrások tevékenységének nyomai a bvdai

hegyekben. (VHI. tábl. 1. ábr.) A m. kir. Földt. Int. Évk. XIX. köt. 5. füz.

pag. 181—231. Budapest 1912.

— A magyarországi szarmata rétegek rélegtani helyzete Koch. Emlékkönyv.

Pag. 127—138. Budapest 1912.

— A Krassószörémji hegység és a Kárpátok Jtegyszerkezete az újabb tektonikai

vizsgálatok szempontjából. Földt. Közi. XL. köt. I— 41. füz. pag. 10. Buda-

pest 1912.

— A komárniki barlang kvdalndásának története. Földt. Közi. XLII. köt.

pag. 928—931. Budapest 1912.

-— Erdivicklnngsgescliiclde der l;o)iiarn%kei' Höhle. Földt. Közi. Bd. XLII. pag.

978—981. Budapest 1919.

— Bericht über die geologiscJien Untersuchungen anf dem Gebiete der Krassó-

Szörényer Neogenbucldeyi. Jahresb. d. k. ung. Geol. Eeichsanst. für 1909.

pag. 96—113. Budapest 1912.

— Beitrage zur Tektonik des südlichen Teiles des westlic.hen Krassó-t<zöré-

nyer Kalkgehirges. Jahresb. d. königl. ung. Geol. Eeichsanst. für 1910. pag.

134. Budapest 1912.

Schubert, R. : Die Fischotolithen der Lkigarischen Tertiárablagerungen. (Mit

20 Textfig.) Mitteil. aus dee Jahrb. d. k. ung. Geol. Eeichsanstalt. XX.
Bd. 3. Heft, pag. 117—139. Budapest 1912.

— Geologischer Führer durcJi die Nördliche-Adria. Saromlnng goologischer

Fiihrer No X\1L Berlin 1912.

Schubert, R. : Magyarországi harmadidszaki llaUitoUiliusol;. (20. ábra.)

A m. kir. Földt. Int. Évkönyve XX. kötet, 3. füzet, pag. 103—123. Bpest 1912.

Schumacher, F. : /)íe Golderzlagerstatlen nnd das Braunliolilenvorkommen

der Budaer Zwölf-Apostel-Gewerkschaft zu Brád in Siebe)diürge)i. (73 Fig.

und 4. Taf.) XX. Jahrg. Heft Va pag. 1. Berlin 1912.

Schwarz, J. : A tatabányai bányászat gazdasági jelentsége és íizemc. Magy.

Mérn. ós Épít. Kgyl. Közi. XLYI. köt., pag. 437. Budapest 1912.
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Schaler, W. H. : Földtani ismcrciehik haladása a 19. században. Természettud.

Közi. XLIV. köt. pag. 441. Budapest 1912.

— Óslénytaiíi is)iicrclcink fejldése. Természettud. Közi. XLIY. köt. pag. 473.

Budapest 1912.

Sigmond, E. : Ij mszer a talajnedvességnek a helyszínen való megJtatáro-

zására (2 képpel). Vízügyi Közi. II. évf. 5. fz. pag. 81. Budapest 1912.

Soddy, Fr. : A rádiioa és fizd;a% energiáért való kazdelem. Természettud.

Közi. XLIY. köt. pag. 701. Budapest 1912.

Somló, K. : A kovaföldröl. Vegyészeti Lapok. VII. évf. 23. szám, pag. 412.

Budapest 1912.

Strömpl, G. : A Vargyas szurdoka. Földt. Közi. XL. köt. VIIL fz. pag. 223.

Budapest 1912.

— Jelentés az 1911 old. '-2'.)-iki kissániiási gázkilnréssel kapcsolaiosan a kör-

nyéken végzett szeizmológiai kutatásokról. Bány. és Koh. Lapok XLV.

évf. L köt. pag. 91. Budapest 1912.

— A sármási gázkitörések összefüggése. Bány. és Koh. Lapok XLV. évf.

I. köt. pag. 585.

-^ Elzetes jelentés az 1911. év nyarán az Ahaúj-Gömöri harlangvidékcn

végzett tnirlangkutatásokról. Földt. Közlöny XLII. köt. pag. 325—329.

Budapest 1912.

— Vorláufiger Bericld idier die iin Sommer des Jahres 19Ij ím HöJden-

gebiet Abaúj-Gömör vorgenommenen Höhlenforschnngon. Földt. Közi. Bd.

XLII. pag. 325-329. Budapest 1912.

— Földrengések ((z 1912. évben. Bány. és Koh. Lap. XLV. évf. I. köt. pag. 696.

Budapest 1912.

— Magyarországi földrengések. Bány. és Koh. Lapok. XLV. évf. II. köt,

pag. 7U9. Budapest 1912.

— Az abaújtorna-gömöri barlangvidék. Földt. Közi. XLII. köt. (Barlangk.

Bizotts. Jegyzkv.) pag. 936. Budapest 1912.

Szádeczky Gyula dr. : Egy nagy tévedés földünk életének magyárazásánál.
Múzeumi Füzetek. Ásványt. Ért. 1911. I. k. p. 41—46. Kolozsvár 1912.

— Ein groj^er Irrtum in der Erklárung des Lebens nnserer Erde. Múz. Füz.

Mitt. a. d. min.-geol. Samml. d. Siebenb. N.-M. Jahrg. 1911. Bd. I. pag.

90-96. Kolozsvár 1912.

Szentpétery Zsigmond dr. : Elephas 'primigenias Blb. mai-adványol; Maros-

sárpatakról és Akmárról. Múzeumi Füzetek. E. N. M. Ásványt. Értesítje,

L k. pag. 33-37. Kolozsvár 1912.

— Überreste des Elephas primigenius Blb. von. Marossá rpatali und Akmár.

Múzeumi Füzetek. Mitt, a. d. min.-geol. Samml. d. Siebenb. N.-M. Bd. I.

pag. 81—86. Kolozsvár 1912.

— Cervus earyreros Cav. koponyatöredéke 01aszí elekrl. Múzeumi Füzetek.

E. N. M. Ásványt. Ért. L k. pag. 38—40, Kolozsvár 1912.

— Srhádelbriichslück eines Cervus euryceros Cuv. von Olaszteleli. Múzeumi

Füzetek. Mitt. a. d. min.-geol. Samml. d. Sieb. N.-M, Bd. L pag. 87—89.

Kolozsvár 1912.
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Szinyei-Merse Zs. : Évi jelentés I91I-röl. Földt. Int. Évi jelentése 1911-ró'l

pag. i>40. Budapest 1912.

Szontagh T. : Die Entwichlung der königl. ungar. Geologischen Reichs-

KiistxU untcr dein Minister Ignaz v. Daríhigi. Jahresb. d. königl, ung.

Geol. Reichsanst. für 1910. p. 20. Budapest 1912.

— Pálfy, M. és Rozlozsnik, G. : Addlok a Biliarliegnség középs részének

fdldt'oti ismeretéhoz. Földtani Int. Evijelent. 1911-röl, pag. 09. Buda-
pest 1912.

Taeger H. : További adatok a Bakony Földtani viszonyaihoz. Földt. Int. Évi

jelentése 1911-ró'l, pag. 61. Budapest 1911.

— Beitrage ziir Geologie des nördlichen Bakony. Jahresb. d. königl. ung.

Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 60—68. Budapest 1912.

— Daten zum Baii und erdgeschichtliehen Búd des eigentlichen Bakony.
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Eeichsanst. für 1910. pag. 64. Budapesí 1912.

Téglás G. : Ujabb slénytani adalékok hazánk különféle tájáról. Földt. Közi.

XLII. évf. pag. 902—904. Budapest 1912.

— yenére paláontologische Beitrage aas verschiedenen Ücgenden Ungarns.

Földt. Közi. Bd. XLH. pag. 947-949. Budapest 1912.

Teutsch, Gy. : A magyarbodzai ásatások akadályai. Földt. Közi. XLII. köt.

pag. 762—763. Budapest 1912.

Timkó, J. : A Duna-Tisza közötti Jwgyrögök és azok déli lejtihez csatlakozó

dombvidék; a Tiszai Alföld-, jSyirség- és Hortobágy egy részének talaj-

viszonyai. Földt. Int. Évi jelentése. 1911-röl pag. 181. Budapest 1912.

— Die BodenverJiáltnisse des südlichen Teiles des Komitfdes Békés. Jahresb. d.

kgl. ung. Geol. Eeichsanst. für 1910, pag. 208. Budapest 1912.

— Treitz, P. és Güll, V. : Anfnahn^sbericht voni Jahve 1900. Jahresbericht d.

königl. ung. Geol. Eeichsanst. für 1909. pag. 207—212. Budapest 1912.

— Die Umgebung von Érsekújvár und Komárom. Bl. Zon. 14. Kol. XYIII.

(1 : 75,000) Erláuter. zur geol. Spezialkarte d. Lánd. d. Ung. Krone, pag.

3— 17. Budapest 1912.

— A magyar földtani irodalom jegyzéke az lUíJ-ik évben. Földt. Közi.

XLn. köt. pag. 157—176. Budapest 1912.

— Repertórium der auf l'ngarn bezüglichen Lileratur im Jtdrre J9JJ. Földt

Közi. Bd. XLII. pag. 157—176. Budapest 1912.

Treitz P. : ./elenté>< az 1911. évben végzett átnézetes agrogeologiai felvételek-

rl. Földt. Int. Évi jelentése 1911-röl, pag. 174. Budapest 1912.

— A klima hálása a t'ilaj(dakulásra Arad}iegyaljá)t. Földt. Közi. XLII. köt.

(Társ. Jegyzk.) p. 577. Budapest 1912.

— Über die Wirkung des Klimas auf die Bodenhildung im Aradhegyalja-

(Jebirge. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. Ausz.) pag. 660. Budapest 1912.

— A porond szerkezete. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 578. (Társ. Jegyzkv.)

Budapest 1912.

— Über ilie Stmktur der Sandbánke. Földt. Közi. Bd. XLII. (Ert. Ausz.)

pag. 661. Budapest 1912.

— Vorláufigcr Bericht über den l'oden der Weingegend Arad-Hegyalja und
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von (lem ehenoi Teile i(es Komitates Arad. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Eeichsanst. f. 1910. pag. 214. Budapest 1912.

Tucan, F. : Tcrva russa, derén Natar und Eutsteliung. Neues Jahrb. f. Min.

Cieol. u. Paláont. XXXIV. Bd. Heft 2. pag. 401—430. Stuttgart 1912.

Vadász M. E. : A Mecsek hegység középs neokom rétegeinek kagylói. Math.

és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 688. Budapest 1912.

— Kisázsiai liasz képzdmények. Math. és Természettud. Ért. XXX. köt. p.

694. Budapest 1912.

— Koeli Antcd dr. negyve}iéves tanári juileunia (43—44. ábra). Földt. Közi.

XLII. köt. p. 695—671. Budapest 1912.

— DdS vierziegjáírrige Dienstjnhileurn, Profesmr Anton KoeJis. (Fig. 43 -44.)

Földt. Közi. XLII. Bd. p. 777—780. Budapest 1912.

— Fajfogalom az sállatta)iban. Koch Emlékkönyv. Pag. 139— 152. Buda-

pest 1912.

— Földtani megfigyelések a Mecsek-hegységbl. Földt. Int. Évi jelentése 1911-

röl. p. 67. Budapest 1912.

— Geologische Sl,-iz:.e des E-liehen Teiles des Mecsekgehirges. Jahresb. des

königl. Ung. GeoL Eeichsanst. für 1910. p. 73. Budapest 1912.

— Die Mraschichten des südlichen Bakony (2 Taf. u. 34 Textabbild). Eesult.

d. wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. Erst. Bd. Zweit. Teil. Abh.

Palaeont. d. Umg. d. Bal. H. Bd. pg. 1—89. Wien 1911.

— Hoffmann, K. : A Mecsetfiegység középs neokom rétegeinek kagylói (Y—A^II.

tábla 5 ábra). A m. kir. Földt. Intézet Évkönyve XX. kötet 5. füzet, pag.

191—226. Budapest 1912.

Vargha, Gy. : .1 Pro-paszta szurdokharlang eredete (40. ábra.). Földt. Közi.

XLH. köt. p. 458—460. Budapest 1912.

— Der Höhlenursprung des Propasta Engpasses. (Fig. 40.) Földt. Közi. Bd.

XLII. pag. ill-^il% Budapest 1912.

Vendl, A. : Jelentés a Velencei hegységben végzett részletes földtani vizsgála-

tokról. Földt. Int. Évijelent. 1911-rl, pag. 40. Budapest 1912.

— Az andaluzit új elfordulása, hazánkban. (64. ábra.) Földt. Közi. XLIL
köt. p. 909—911. Budapest 1912.

— yenére Andalusitvorkommen aus Uugarn. (Fig. 64.) Földt. Közi. XLII. Bd,

pag. 956—959. Budapest 1912.

— Az eresztvényi bazalt ailmenitjeo. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 911—912.

Budapest 1912.

— Über das « Titaneisem> irn Baxalte von Eresztvény. Földt. Közi. Bd.

XLH. p. 958—959. Budapest 1912.

Vitális, J. : .1 peremartoni Somlódond) pliocérdiorú rétegsora, és faunája.

Földt. Közi. XLIL köl. pag. 151—156. Budapest 1912.

Vogl, V.: A Füzine körüli mesozoikns terület. Földt. Int. Évi jelentése 1911-

röl. pag. 75. Budapest 1912.

— Az eocén és oligorén határa Batlape^t környélién. Koch-Emlékkönyv, pag.

153—158. Budapest 1912.
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Vogl, V. : .1 Vinodol Cficén niári/áiital; faiiuájd. Földt. lut. Evk. XX. kötet

± füzet 67 100. oldal. Budapest 1912.

— Die Fauna der eozánen Mcrr/cl ini Vinodol ini hmatisclten Küsleidande.

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. imgar. Geologischen Eeichsanstalt XX. Bd. 2.

Heft 5. Bpest 1912.

— Geológiai kulídá^ok a tengrmwlléki hegnscf/nnkhen. A Tenger II. évfo-

lyama, Budapest 1912.

Wahlner, A.: Magyarország hánya- és kolióipara az 1911. évben. Bány. és

Koh. Lapok. XÍiV. évf. K köt. pag. 753—1619. Budapest 1912.

Weszelszky, Gy. : .4 budapesti Iiévvizek radioaklívitásáról és eredetérl. Math.

és Természettud. Ért. XXX. köt. pag. 340. és Földtani Közlöny. XLII. köt.

(Társ. Jegyzkv.) p. 576. Budapest 1912.

— Über die Radioaktivital der Thermen von Budapest. Földt. Közi. Bd. XLII.

(Prot. Ausz.) pag. 660. Budapest 1912.

"Wieder, H. M. : A délnyugatafrikai német gyarmat bányászata és gyémánt-

területei. (VIL Tábl.) Bány. és Koh. Lapok. XLY. évf. L köt. pag. 721.

Budapest 1912.

Zemplén, Gy. : .is nrán ipari alkalmazását célzó kisérletek. Vegyészeti Lapok

AlL évf. 9. sz. pag. 117. Budapest 1912.

— A Fid belsejének felkutatása elektromos hullámok segítségével. Természettud.

Közi. XLIV. köt. pag. 64. Budapest 1912.

Zimányi, K. : Hematit az Aranyi-hegyrl és Déváról. (II. tábla.) Annál. Mus.

Nation. Hung. Vol. X. pag. 263. Budapest 1912.

— Über den Hámatit vám Arany-Berge und von Déva. (Taf. II.) Annál. Mus.

Nation. Hung. Vol. X. pag. 267. Budapest 1912. Zeitsclir. f. Krystall. und

Miner. Bd. 51. Heft 1. pag. 49. Leipzig 1912.

— Über Pyrilkrystalle von Sp(«nish Peaks in Colorado. (Fig 1.) Zeitschr. für

Krystallogi-. u. Mineralog. Bd. 51. Heft 2. p. 146. Leipzig 1912.

— Uj alakok a piriten és az eddig ismert összes alakjai. (61. ábr.) Földt.

Közi. XLIL köt. pag. 724-736. Budapest 1912.

— Neue Formen am Pyrit und seine bislier hekminten sdmtliche)i Formen.

(Fig. 61.) Földt. Közi. Bd. XLIL 838—851. Budapest 1912. •

— Ásvámjtani Közlemények. Földt. Közi. XLIL köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 578.

Budapest 1912.

— Mineralogische Berichte. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. Ausz.) pag. 662.

Budapest 1912.

Zuber, R. : .felenlés az izaszacsali fúrásokról. A Bánya. MI. évf. 5. sz. pag. 2.

Budapest 1912.

Összeállította : Timkó Imre.
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A) Jegyzkönyv az 1913 március 5-éii tartott szakiilésrl.

Az ülés a m. k. Földt. Int. elöadótermébeu cl. u. 5 órakor kezddik.

Elnök : Iglói Szontagh Tamás dr. kir. tan., másodelnök.

Megjelentek : dr. Mauritz Béláné úrn vendég, továbbá dr. Balogh Margit,

dr. Emszt Kálmán, Gaál István dr., Glück Zoltán, Grosz Lajos, Horusitzky Hkn-

EiK, KocH Antal dr., Kormos Tivadar dr., Krenner József Sándor, Kulcsár Kálmán,

LóczY Lajos di-., Lrenthey Imre dr., Lvv Márton dr., Májer István, Maros Imre,

Palkovics József, Pantó Dezs, Papp Ivároly dr., Pálfy Mór dr,, Pitter Tivadab,

PosEwiTz Tivadar dr., Eéthly Antal dr., Eozlozsnik Pal, Schréter Zoltán dr..

Somogyi Kálmán, Steinhausz Gyula, Strömpl Gábor, Szádeczky Gvula dr., Taeger

Henrik, Telegdi Róth Károly, Timkó Imre, Vigh Gyula, Zalányi Béla, Zsidmondy

Árpád.

Elnökl másodelnök felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére, Papp Ká-

roly dr. elsötitkár bejelenti az 1913 január 29-én megválasztott tagok névsorát.

Elnökl másodelnök felkéri Szádeczky Gyula dr. kolozsvári egyetemi tanár

urat, társulatunk örökít tagját : Adatok az Erdélyi Medence tektonikájához cím
eladásának megtartására.

Az erdélyi medencét földigáztartalma geológiai és gazdasági szempontból

egyaránt érdekessé tette. Sok kitn dolgozat jelent meg e tárgyról Lóczy,

Böckh stb. tollából. Eladó is kivette részét e munkából, amennyiben a sármás-

iklandi dacittufák és a balázsfalva-nagj'sejki vonulat tufáinak tanulmányozására

vállalkozott.

A dacittufák lerakódása idején sivatagi klima uralkodott itt, ekkor indult meg
a tenger vizének koncentrálódása, amely a szerves életet elzte a medencébl, csupán

egyes indifferens halak és foranainiferák maradtak meg. Kormeghatározás szem-

pontjából nagy fontosságú a dacitvulkánok hamuja, amelyet a felsmiocén tenger-

parti vulkánjai szórtak ki magukból,

A medence nyugati peremén 3 tufaréteg, illetleg rétegsor van egymás felett

és pedig más tektonikai elrendezésben, mint a medence belsejében. Elbbi terü-

leten e rétegeknek gyenge délkeleti lejtésük van. Doboka és Esztény mellett el-

tnik a legalsó tufaréteg, ami gyrdéstl mentes, táblás szerkezetre vall (a dülés

nem egészen 2°). Felette még 2 tufaréteg következik. A nem gyrt, táblás terület

határa a Kis- Szamos, de nem pontosan ; Deésnél a gyrt rész áthúzódik a bal-

oldalra, másutt a nem gyrt rész terjed át a jobboldalra. Kolozs antiklinálisai

nagyjából a Szamosnál végzdnek. Annyi bizonyos, hogy a tektonikai határ lé-

nyegesen befolyásolja a Szamosvolgy kialakulását.

Sármásnál az alsó tufarétegek a mélyben maradnak, de egy igen vékony réteg.
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mely esetleg a táblás rész 4-ik rétege (alulról), roegtalálható itt is, különböz vastag

közbetelepült márgával, mely csoportokra tagolja, de azért, bár fáradsággal, mégis
követhet.

A Czigányhegj' tufája Nagysármás mellett régen ismeretes. Ez az antiklinális

nyugati szárnyán van. A 11. sz. fúrás felett is megvan, a BÁNFFY-uradalom fejteti.

Magassága arz antiklinális tetején 430 m, de több szintben fordul el, mert szaka-

dások vannak benne. Tuzson és Uzdiszentpéternél eltnik a felszínrl, ami lemélyed
fels miocén boltozatra vall. Az itteni tufa szarmáciai korú. A tufa Pagocsa táján

bukkan ismét a felszínre, Mezösámsoud szomszédságában. A boltozat itt már
nem oly lapos, tengelyében foglalnak helyet a régi gázömlések. Délkelet felé a tufa

ismét eltnik. Legmagasabb elfordulása 450 m, tehát 20 m-rel magasalib, mint
Sármásondon.

Mezbándnál ismét megjelenikik a tufának egy hosszan elnyúló, rendkívül lapos

boltozata, mely inkább a sármásihoz, semmint a sámsondihoz hasonlít. A Kiszelicza

(466 m) vázát tufa alkotja. Alatta a völgyben több gyenge gázömlés található. Keletre

mély bevágás van egy sor tóval s jogos az aggodalom, hogy ez a gázt részben

lecsapolta.

Iglandnál ismét elsülyed a tufa. Marosugránál 380 m mélységben van ugyan-

oh'an mikroszkopiái szerkezet tufa, a hullámosan lefutó antiklinális vonulat tehát

+ 466-tól — 380-ig esik.

Az irodalom sok téves adatot tartalmaz, mert sok fehér márga tufának lát-

szik. A dicsszentmártoni fúrásban magasabban érte a fúró a tufát, mint a Maros-

völgyben. Magyarsárosról a felszínrl is említ az irodalom tufát (Shmith : Zeitschr.

f. prakt. Geol.j.

A medencét kitölt rétegek összes vastagságát Böckh 2000 m-re teszi, amibl
1000 m esik a sótest fölé. Ebben az egyhangii sorozatban a tufa rendkívül fontos

szintjelz.

A Balázsfalva—Eüsszi antiklinális vonulat teljesen más képet mutat, mint a

medence közepe. Lényegében 3 izoklinális ránc van itt, többnyire DNy-ra áttolva

sok helyt látszólag egy 4-ik is van. Az egyenes állású antiklinálisok ritkák, gyako-

ribbak az összeszorított vonulatok. Számos sóskút jelzi ket.

A tufarétegek többes számban vannak. Nagysejknél pl. 4 is van.

Balázsfalvától keletre, a Nagyküküll mellett vékony amfibolanderit-tufa van,

A vékony amíibolandezit-tufarétegek sokszor ismétldnek, alattuk és felettük dacit-

tufa van.

Balázsfalva vízellátása ügyében több helyütt megfúrták a sót, innen nem
messze a Grujecz nev dombon lelte meg eladó az amfibo] andezit-tufát, de megvan

e tájon majdnem minden község határában.

Egy másik, észak-déli antiklinális vonulatban, Vízaknánál is megvan a dacit-

tufa közt az amfibolandezittufa. Olyan tipusú kzet ez, mint a Zalatna offenbányai

amfiliolandezit kicsi áttörései. Rendesen a plagioklaszoknál bázisos magra savanyúbb

zónák következnek, itt sok helyt fordítva áll a dolog, amit Michel-Lévy beolvadt

idegen anyagoknak tulajdonít. Oly kevés ebben a kzetben a kvarc, liogy dácittá

nem teszi.

A medence fejldéstörténetére vonatkozó ismereteink (KocH, 1900) bvültek

fPÁLFYj, ehhez fzi eladó a maga megfigyeléseit és következtetéseit. A sótestekrl,

minthogy elkülönülve és mindenütt gyrve jelennek meg, már régebben azt tartja,

hogy egyes elkülönült medencék beszáradásakor keletkeztek. A haldokló tenger egyes

mély részeibe húzódott vissza a környezet sója is, innen a több 100 m vastag só-

testek. Ilyen nagyobb besülyedéseket említ Pálfy is. A dlések arra vallanak, hogy



TÁRSULATI ÜGYEK. 251

a szakadások a medence felé történtek fokozatosan. Pálfy szerint a slyedö tömegek

elöl kitér anyagnak a medence peremén kellett feljönnie, ha ezt vulkáni erupciók

alakjában érti, úgy az eladó is csatlakozik hozzá kéri véleményét.

Eladó a Ylegyásza és a Bihar erupcióinak nagy részét a fels krétába helyezi,

mikor a Pojána-Euszkában is voltak kitörések.

A tarka agyagok 1000 m-en fölüli magasságokig felhúzódnak az alaphegységre

(KocH). A harmadkor eltt a medence területe peneplén volt, a beszakadások ezután

történtek. Maróthlak stb. táján az eruptivumok közelében durva felskréta konglo-

merátumok vannak, amik a szakadásokkor megélénkült vízfolyások eredményei.

A harmadik idszaki lerakódások eltt tehát nagy színtváltozásoknak kellett bekö-

vetkezniök.

A savanyii vulkánok anyaga nem könnyen folyó. A miocénben a medence

szélén dacitvulkánok keletkeztek explóziókkal, amik messzire szórták a távolság-

gal egyre íinomodó tufát. A szarmata elején is sok a konglomerátum (Gaál).

Sármáson, Sámsondon, st vékonyan a feleki homokkövek alatt Kolozsvártól

'északra és délre is megvan. Ezeket a konglomerátumokat is zökkenésekre lehet

visszavezetni.

Vízakna körül a pontusi rétegekben vékony palagonittufa van, nem az alsó-

rákosi bazalttal kapcsolatos-e ez ? Sokan levanteinek, de mások pontusiaknak tartják

a bazalterupciót.

A Hargita is jelzi, hogy a beszakadások és vulkáni erupciók délkelet felé

vándoroltak. A román geológusok petróleumtaniilmányai is idevágnak (Dámbovita-

vonulatj, de a Dardanellák beszakadása is egészen fiatal, ami mind délkeleti hala-

dást jelez.

A Föld zsugorodik, a vezet momentum tehát a sülyedés, nem pedig, mint a

geográfusok gyakran hangoztatják, az emelkedés.

Az autiklinális vonulatok másolják a határhegységek irányát. Az egyes kis

megtörések tán az" észak-déli határhegységet tükrözik vissza.

Az utolsó ^'izek a keleti határon voltak, tán a rátolódások folytán. MuRGOCi

Olteniából ismétld tufákat ír le. Lehet, hogy ebben az irányban összefüggés volt,

ami csak nemrég szakadt naeg.

Az elhangzott eladáshoz szót kér Pálfy Mór dr. választmányi tag, szerinte

a medence alapja igen mélyen van, eredeti felszíne kréta (?) vagy jura. A legnagyobb

hegységek a legnagyobb mélységek mellett vannak ; az anyag, ami az utóbbiakból

hiányzik, itt kellett, hogy feljöjjön, de nem vulkáni erupciókra gondol. Nagyenyed,

Balázsfalva tufái az Érchegység strátóvulkánjaiból és nem a Csicsóból származnak.

Nem hiszi, hogy a horzsaktufákról akár kémiai elemzés alapján is meg lehetne állapí-

tani, hogy piroxén vagy amfibol andezitokkal kapcsolatosak-e, annyival kevésbbé, mert

tengerbe hullottak, ahol idegen anyagok járultak hozzá. A dacittufa larakódása a

fels mediterránban kezddött és a szarmatában is tartott.

A megjegyzéshez Szádeczky tanár a következket fzi : Pálfy a dacittufákat

az Érchegység nyugati peremérl származtatja. Kémiai alapon (Osann) és az ásvá-

nyok alajíján meg lehet határozni, mikor van tiszta tufával dolgunk. A dacit-

tufákat északról, de nem az Érchegysógbl származtatja.

Gaál István hozzászólásában megjegyzi : Annyi bizonyos, hogy akár a paleon-

tológusok kövületekre, akár a petrografusok tufákra alapított szintez, pontos sztrati-

grafiai munkája kell hogy megelzze a tektonizálást.

Majd szót kér Lóczy Lajos tiszteleti tag, aki elmondja, hogy Szádeczky, T.

Roth Lajos, Halaváts, Böckh és hozzászóló antiklinálisokat jeleznek, Gaál és Chol-

noky tagadják a tektonikai antiklinálisokat és ami gyrdés van, suvadásoknak és
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a sótesteknek tiilajdouitják. Szeriute poszthuuius gyürötlésekröl van szó, ezt Szádeczky

is inegerösiti, tle még inkább Roth L. és Halaváts 1912. évi felvételi jelentései.

Abban igaza van GAÁL-nak, hogy minden kormeghatározás alapja a fosszilia, de ahol

nincs, ott se szabad csüggedni, mert akkor beszkid és subbeszkid áttolódásokról se

lehetne beszélni. A Kárpátok gyakorlati (petróleum) tanulmányozása is kövületek

nélkül tektonizál.

Ez a terület a Föld legkomplikáltabb része. Gyrdés, rátolás, mindenfajta

erupciók találhatók itt. Reméli, hogy elbb érünk célt, mint az Alpok kutatói, akik

különböz, egymás felé elzárt országok fiai.

Riolitos erupciók már a krétában kezddtek. A Csetatyét igen fiatalnak

látja. Sártufája kész völgyekbe folyt bele, valamint a Kirniké is. Vannak ott oly ép

vulkáni részletek, akár a Mte Sommá.

A 800—900 m magas letarolt peneplénen ott a kavics és a vörös anyag. Itt

kövület nélkül is lehet tektonizálni.

A szücsüeni vörös raedeuce hasonló a mienkhez. Földigáz tüzével párologtat-

ják be ott a sót. Leírásánál Richthofen figyelembe veszi a párisi medencét, amely-

ben csak legújabban konstatáltak antikliuális és szinklinális rendszereket, mik a

variskusi és armorikai hegységekhez simulnak. A párisi medence tanulságait nekünk

is tekintetbe kell vennünk.

Elnökl másodelnök köszönetet mondva az eladónak s a hozzászóló tagtár-

saknak, az ülést estéli 7 órakor bei'ekeszti.

B) Jegyzkönyv az 1913 március 5-éii larlott választmányi ülésrl.

Az ülés a magyar kir. Földtani Intézet eladótermében d. u. 7 órakor kez-

ddik.

Elnök : Iglói Szontagh Tamás di'. királyi tanácsos, másodelnök.

Megjelentek : Lóczv Lajos dr. tiszteleti, Emszt Kálmán dr., Hoeusitzky Hen-

rik, Kormos Tivadar, Lörenthey Imre dr., Maueitz Béla dr., Pálfy Mór dr.,

Schréter Zoltán dr., Timkó Imre választmányi tagok, Papp Károly dr. elstitkár

és Maros Imre másodtitkár.

Elnökl másodelnök az ülést megnyitván, a mai ülés jegyzkönyvének hite-

lesítésére felkéri Schréter Zoltán dr. és Timkó Imre választmányi tagokat.

Elnökl másodelnök felolvastatja az 1913 január 29-i választmányi ülés jegyz-

könyvét, ami ellen senkinek kifogása nincs.

Elnökl másodelnök felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. olsötitkár jelenti, hogy a Budapest Székesfváros Gázmvei
Igazgatóságától a következ átirat érkezett

:

V08— 1913. g. i. szám. Budapest, 1913 március 5. A Székesfváros Tekintetes

Tanácsának 24,541./1913. Xll. számú fölhatalmazása alapján van szerencsénk érte-

síteni T. Címet, hogy Budapest Székesfváros Gázmvei belép a Magyarhoni Föld-

tani Társulat pártoló tagjai sorába. Pártoló tagsági díjul egyszersmindenkorra 400,

azaz négyszáz koronát fizetünk, amely összeget T. Címnek a mai napon átutal-

tuk. Kiváló tisztelettel, Ripka dr., Budapest székesfváros gázmüveinek közp. igaz-

gatója.*

Ezen pártoló tagság kieszközlését IIeltai Ferenc dr. székesfvárosi fpolgár-

mester úrnak, társulatunk rendes tagjának köszönhetjük, aki kérésünket a Tekin-

tetes Fvárosi Tanácsnak ajánlani szíveskedett.

A f. évi január 29-i váhisztmányi ülés óta rendes t a g o k u 1 jelentkeztek :
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1. BÁGYA Iván dr. fszolgabíró, Vajdahunyacl. Ajánlja Kvári Ern dr. r. t.

í2. Fazék Gyula aranybányai igazgató, mérnök, Iloba. Ajánlja Pantó Dezs r. t.

3. Ferenczi István egyetemi gyakornok. Kolozsvár. Ajánlja Szádeczky Gy. r. t-

4. Glück Zoltán m. k. bányamérnök, Budapest. Ajánlja Pantó Dezs r. t.

5. Kovátsits Károly hercegi tiszttartó, Eszterháza. Ajánlja Horusitzky Hen-
rik r. t.

6. PiÁZEL Lajos m. k. bányamérnök, Vajdahunyad. Ajánlja Kvári Ern r. t,

7. RiEDL Gusztáv bölcsészethallgató, Budapest. Ajánlja Battucz Lajos r. t.

8. Somogyi Kálmán gyakorló tanárjelölt, Budapest. Ajánlja Víghy Gúla r. t.

!». Szemz Vilmos áll. polg. isk. igazgató, Felsvisó. Ajánlja Parászka Gábor r. t.

A felsoroltakat a választmány rendes tagukol megválasztja.

Meghaltak:

L Andrássy Dénes gróf bányabirtokos 78 éves korában Palermóban, ez év

február 24-én ; 1885 óta pártoló tag.

2. Hatvany-Deütsch Sándor báró f. évi febr. 18-án Nagysurányban ; 1910

óta tag.

3. Glos Arthur fürdigazgató, 80 éves korában Csízen, febr. 20-án ; 1890

óta tag.

4. MÁNDi György bányamérnök, földbirtokos, Felsöszászberek ; 1909 óta tag.

Szomorú tudomásul szolgál.

A beérkezett fontosabb ügyiratok a következk :

1. Az 1913 februárius 5-i tisztújító közgylés alkalmából a szavazatszed
bizottság jegyzkönyve, amely szerint a közgylés az 1913—1915. évre elnökéül

Schafarzik Ferenc dr.-t 57 szavazattal, másodelnökké Szontagh Tamás dr.-t 39

szavazattal, elstitkárrá Papp Károly dr.-t 47 szavazattal s másodtitkárrá Maros
iMRÉt 40 szavazattal megválasztotta. Választmányi tagokká Mauritz Béla dr.-t 50,

Liffa Aurél dr.-t 49, Pálfy Mór dr.-t 46, Franzenau Ágoslon dr.-t 46, Treitz

PÉTERt 45, TiMKÓ iMRÉt 42, Emszt Iválmán dr.-t 40, Lörenthey Imre dr.-t 37, Kor-

mos Tivadar dr.-t 37, Zimányi Károly dr.-t 36, Horusitzky HENRiKet 36 és Schréter

Zoltán dr.-t 33 szavazattal választotta.

A megválasztott négy tisztvisel a megválasztatást még a közgylés színe

eltt köszönettel elfogadta. A megválasztott választmányi tagok uem lévén mind-

annyian jelen a tisztújításon, azért hozzájuk kötelességszeren éi'tesítést küldöttünk.

Eddigelé válasz érkezett a következ uraktól, és pedig elfogadták : 1. Emszt Kálmán,

2. Horusitzky Henrik, 3. Kormos Tivadar dr., 4. Lörenthey Imre dr., 5. Liffa

Aurél dr., 6. Mauritz Béla dr., 7. Pálfy Mór dr., 8. Timkó Imre, 9. Treitz

Péter, 10. Schréter Zoltán dr., 11. Franzenau Ágoston dr. 12. Nem fogadja el

Zimányi Károly dr. úr a választmányi tagságot, azonban az elnökhöz s titkárhoz

intézett levelében ezt nem indokolja. Többek hozzászólása után, elnökl másodelnök

kimondja, hogy a választmány nem látja indokolva Zimányi Károly dr. régi buzgó

tagtársunknak visszalépését s kéri t, hogy kipróbált, nagybecs munkálkodásával

a választmányt továbbra is támogassa.

2. A Barlangkutató Szakosztály jelenti, hogy f. évi február 20-án

rucgalakult s választmánya a következ : Elnök Lenhossék Mihály dr. ; alelnök

Bella Lajos ; titkár Kadic Ottokár dr. Választmányi tagok : Bekey Imre Gábor,

HiLLEBRAND Jen dr., HoRUSiTZKY Hknrik, Kormos Tivadar dr., Strömpl Gábor dr.,

Vargha György dr.

A bemutatott jelentésre Pálfy Mór dr. választmányi tag megjegyzi, hogy a

Földtani Közlöny. XLIII. köt. Í'JIS.
* 17
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Barlangkutató Szakosztály megalakulása elhamarkodva történt ; elször fel kellett

volna szólítania az összes társulati tagokat a belépésre, s amikor ez megtörtént,

azután keUett volna a Szakosztálynak megalakulnia s a tisztikart megválasztania.

Elnökl másodelnök sajnálattal látja, hogy az elhamarkodott választások miatt

Nyáky Albert báró dr. másodelnök kibukott a tisztikarból, holott Nyáry báró úr

a bizottságban buzgó munkásságot fejtett ki mint alelnök. Minthogy azonban a

Szakosztály megalakulása bevégzett tény, a választmány a megalakulást tudo-

másul veszi.

3. A megválasztott tiszteleti tagok közül Tlosvay Lajos dr. megyetemi tanár

úr a megválasztást még a közgylés színe eltt elfogadta; a külföldi tiszteleti

tagok : Groth Pál Münchenbl és IIeim Albert Zürichbl meleghangíi köszön le-

velet írtak.

Groth Pál levele a következökéjj szól: fMünchen, den 15. Február 1U13.

Die üngarische Geologische Gesellschaft hat dem Unterzeichneten durch die Ueber-

sendung des Diploms, durch welches er zum Ehrenmitgliede ernannt wird, eine

freudige Ueberraschung dargeboten, und erlaubt er sich für die grosse, ihm dadiTrch

erwiesene Éhre seinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Mit der Versicherung

ausgezeichneter Hochachtung zeichnet ergebenst P. Groth. »

Heim Albert levele a következen hangzik : «An die Üngarische Geologische

Gesellschaft, Budapest. Hochgeehrte Herrn -and Collegén ! Sie habén mich zu Ihrem

Ehrenmitgliede ernannt, und mir dies durch Uebersendung eines sehr geschmack-

voUen Diplomes kundgethau. Uus verbindet die Freudé und Begeisterung für die Wisseu-

schaft von der Erde, und Ihr mich so hoch ehrender Beschluss ist mir ein neuer

Beweis dieser inneren Verwandtschaft. Ich danke Ihnen dafür.

Ich bin zwar ein altér Mann geworden. Meine Arbeitskraft geht zur Neige.

Ich will aber noch in der Leitung der Schweizerischen Geologischen Landesunter-

suchung und derén Publicationen thun was ich kann, und unserer Wissenschaft

dienen bis an mein Eude. Immer wieder imd wieder habé ich es erfahren, dass in

allén Mühsalen xmd Vergánglichkeiten des Lebens das Suchen nach Wahrheit doch

die edelste und dauernste Freudé bleibt. Ihre Gesellschaft gehört zu denjenigen, die

nach Wahrheit suchen. Ich -entbiete Ihuen dazu meinen Glückwunsch. Mögé die

Üngarische Geologische Gesellschaft gedeihen, und mögé es ihr geliugen, recht an-

regend und fruchtbar zu wirken auf dem Felde der Forschung. Ich bin und bleibe

mit herzlichem Danke für ihre Anerkennung meiner bescheideuen Mitarbeit Ihr

getreues Mitglied, Zürich d. 28. II. 1913. Alb. Heim.b

4. Kalecsinszky Sándor dr. síremlékére gyjtést indítva, arról értesültünk,

hogy emlékkövet idközben unokaöccse, Kalecsinszky Zoltán dr. állított. Ezért az

elnökség azt határozta, hogy a társulat az emléket bronz-plakett formában óhajtja

felállítani. Ezt a megoldást a család nevében Kalecsinszky Zoltán dr. és Mágócsy

DiKTz Sándor urak a legnagyobb hálával fogadják.

A síremlékre eddig begylt 371 korona az 1—35. tétel alatt ; az adományokat

a Földtani Közlöny hasábjain nyugtázzuk.

A választmány a bronz-plakettre való gvüjtést megindítja s annak idején ennek

elkészítésére a lépéseket megteszi.

5. líózSA Mihály Stassfurtból jelentést küld vizsgálatairól s jelzi, hogy vizs-

gálatainak eredményeit többen ellesve, azokat elbb közölték, mint maga.

6. Tiepze, a bécsi geológiai intézet igazgatója, értesít Stache Guido Sü éves

születési jubileumáról, amely, ez év március 28-án lesz.

Az elnökség Stache GuiDÓt, mint 1880 óta tiszteleti tagunkat, üdvö-

zölni fogja.
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7. Február lö-i közgylésünk a SzABÓ-alap kamataiból mecjbízásra 500 K-t

-tzött ki.

Eddigelé egy pályázat éi-kezett Ferenczi István kolozsvári egyetemi gyakor-

nok úrtól, SzÁDKCZKY Gyula dr. egyetemi tanár úr ajánlásával. A választmány a

beérkez ajánlatok megbírálására Pálfy Mór dr. elnöklésével bizottságot küld ki

Lörenthey Imre di\ és Mauritz Béla dr. választmányi tag urakból, akik választ

-

inánynak áprilisban jelentést tesznek.

8. Alapszabályaink 21, §-a szerint a választmány évenkint pénztárost választ,

ellenrzi a pénztári kezelést s a pénztárt minden évben megvizsgáltatja.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjai : Ilosvay Lajos dr , Lörenthey Imre dr. s

Petrik Lajos urak az idénre is kegyesek elvállalni a pénztárvizsgálat fáradságos

tisztét.

A pénztáros-választásra elnökl másodelnök szavazást rendel, amelynek ered-

ménye gyanánt a választmány titkos szavazás útján 9 szavazattal Ascher Antal

urat, az eddigi pénztárost választja meg.

9. a) A Rómában tartandó X. nemzetközi geográfiai kongresszus ez év már-

cius 27-ike ós április 3-ika között lesz. A választmány társulatunk képviseletére fel-

kéri Szontagh Tamás dr. másodelnök urat.

bj A Xll. nemzetközi geológiai kongresszus elkészít bizottsága Kanadából

értesít, liogy a társulatok elnökei a végrehajtó bizottságnak hivatalból tagjai. Kérik

a társulat támogatását, hogy minél több geológus keresse fel a kongresszust.

10. A nemzetközi sztratigrafiai szótár ügyében Waagen kéri a közremködést

a magyar geológusok részérl.

LóczY Lajos választmányi tag kifejti, hogy a Stockholmban alakult bizottság

a magyar csoport önállóságát el nem ismerve. Waagen bécsi kollégánkat bízta meg
az egész monarchia területérl a szótárkészítéssel. Ily módon nem ajánlja, hogy a

magyar geológusok bécsi szakember alatt dolgozzanak. Elnökl másodelnök ki-

mondja, hogy mindaddig, míg a bizottságtól felhívás nem érkezik az önálló mkö-
désre, a Magyarhoni Földtani Társulat nem hajlandó a szótárkészítésben résztvenni.

11. Elstitkár kérdésére a választmány kimondja, hogy legközelebbi ülését

április hó 2-án tartja.

12. Dr. Lörenthey Imre választmányi tag beterjeszti Pávai-Vájna Ferenc

panaszát amiatt, hogy a szerkeszt Pávai marosvölgyi munkáját két év óta nem publi-

kálta. Elsötitkár erre azt válaszolja, hogy a terjengs kéziratot részben olvashatatlan

írása, részben pedig a miatt nem közölte, minthogy nem vállalkozott fordító ennek

a lefordítására. Csak a múlt hetekben sikerült egy fordítót találni, aki a kéziratot

fordításra elvállalta. A választmánv a titkár felvilágosítását tudomásul veszi.
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KALISALZSCHÜRFÜNGEN IN UNGARN.

(Zweite Mitteiluug.)

Yon I)r, Karl v. Papp.*

— Mit der Tafel I und der Figur 10. —

lm Heft 1—2 des Bandes XLI dieser Zeitschrift habé ich eine

ausführliclie Schilderung der Geschichte der Kalisalzschürfungen in

Ungarn geliefert, u. zw. vom Beginn an bis zu dem Zeitpunkt, als

Herr Ministeri aLrat Alexander v. Mály, Chef der staatlichen Bergwerke,

die chemisehen Untersuchungen einstellen lieB, und sich entschoss die

Geologie zu Eate zu ziehen. In meiner angeführten Studie findet sich auch

eine wörtliche Abschrift jenes Gutachtens, das Herr Prof. Dr. Ludwig

V. LóczY, Prásident der Ungarischen Geographischen Gesellschaft dem

Finanzministerium abgab, und auf Grund dessen die geologischen Unter-

suchungen in Siebenbürgen eingeleitet wurden.

Der Wahrheit zuUebe muB aber erwáhnt werden, daB sich auch

die kgl. ungar. geologische Keichsanstalt mit der KaUsalz-frage befaBte,

da jedoch die damalige Leitung der Anstalt wenig Hoffnung auf die

Entdeckung von Kalisalzen in Ungarn setzte, wies sie das Stúdium der

Frage anfangs in höflicher Form den Chemikern zu.

DaB jedoch die kgl. ungar. geologische Anstalt die Frage der

Kalisalzschürfungen schon damals mit regem Interessé begleitete, das

erhellt aus folgendem.

lm Frühjahr erhielt ich auf Vorschlag von Dr. TnoaiAS v. Szontagh,

damals Chefgeologen, vom Direktor der Anstalt Johann v. Böckh den Auf-

1 Vorgetragen in der Faclisitznng der Ungarischen Geologischen Gesellschaft

am 4. Dezember 1912.
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trag, die Mezség in Siebenbürgen zii bereisen, und einen Vorschlag

betreffs der Abhilfe des Wassermangels zu unterbreiten. Ich kam dem
Auftrag in Gesellschaft der Herren Dr. C. Erödi und St. v. Pazák

nacb, und unterbreitete über meine dreiwöchentliche Reise einen aus-

lührlichen Bericht.'* Dieser vom 12, Juli lOOG datierte Berieht schloü

mit folgenden Worten : «Wie zweifelhaft auch das Eesultat der bei

Mezöszentmihálytelko in Vorschlag gebrachten 800 m tiefen Bohrung

sein mag, so ersuchen wir doch um Anordnung dieser Tiefbobrung. Diese

Bohrung wird námlieh den Bau des Untergrundes in der Mezség auf-

schlieBen, und Aufklárung gebén, ob im siebenbürgischen Becken über-

haupt Hoífnung auf artesisches Wasser vorhanden sei; sie wird weiters

entscheiden, ob die salzhaltigen Tonschichten und die Salzkörper in

der Tiefe des Beckens einen kontinuirlichen Zug bildeu ; auch wird die

Bohrung allenfalls auf die wertvollen Kalisalze Licht werfen, auf welche

das Arar nun schon seit Jahren schürft, ferner vielleicht auch von

kohlen-, erdöl- und erdgasführenden Schichten Kundé bringen : kurz

sie wird viele solche Fragen kláren, an die sieh groBe nationalökono-

mische Interessen knüpfen, die jedoch jetzt nur das Auge des Geologen

zu vermutén vermag.

Als ich Herrn Direktor J. v. Böckh diese Zeilen vorlas, erwiderte

er láchelnd folgendes

:

«Ich bezweiBe nicht, dafi die Bohrung Salzwasser und allenfalls

Erdgas ergeben wird, dafi sie jedoch auch die übrigen Schátze aufschlieBen

würde, glaube ich nicht. Das von Ihnen entworfene Profil spricht gerade

dafür, daB auch Sie wenig an jené vielen Schátze glauben, daB Sie viel-

mehr die Regierung nur zur Bohrung bewegen wollen».

(•Etwas wird die Bohrung ja aber doch zutagc bringen ;
— be-

merkte ich zaghaft — entweder wird es Kalisalz sein oder Petroleum!)^

wGestatten Sie mir, sebr geehrter Herr Doktor, die Bemerkung —
antwortete der Verewigte — da6 auch nucli cin dritter Fali möglich

wáre, námlieh der, daB sich weder Kalisalz noch Petroleum vorfindet.

»

Das in Rede stehende Profil, welches ich im Sommer 1906 zeich-

nete, und welches die Veranlassung zu den vielen Debatten über die

Kalisalze Siebenbürgens gab, die ich damals mit den Herren J. v. Böckh

und Th. V. SzoNTAGH führte, erscheint in beigefügter Figur 10 abgebildet.

Damals stellten wir die Mezséger Schichten nach Prof. A. Koch-

^ K. V. Papp. — St. v. Pazar: A Mezség vízhiányának orvoslása (-- Sanie-

rung der Wassernot in der Mezség). Mit 10 Figureu. Bányászati és Kohászati

Lapok. Nr. 19 vom 1. Október 1907.

2 A. KocH : Die Tortiárbiklungen des Beckens der siebenbürg. Laudesteile.

II. Neogene Abtcihmg. Hcrausgogeben von der Ungar. Geol. Gesellschaft. Buda-
pest 1900. S. 57—94.
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nocb allgemein zum obereu Mediterrán, und nahmen an, daB ibre Mácb-

tigkeit etwa 600 m betrage. Desball) erwarteten wir die Salzlager in

etwa 500 m Tiefe, indem wir dieselben nacb A. Koch in den unteren

Horizont der Mezöséger Scbichten stellten. Der allgemeinen Auffassung

entsprecbend nabmen wir damals nocb an, daB die Salzlager im Sieben-

bürgiscben Becken einen kontinuierlicben Zug bilden ; die Herren J. v.

BöcKH und Th. v. Szontagh hegten jedocb scbon damals Zweifel gegen

die Annabme einer Kontinuierlicbkeit der Salzlager und wie aus dem
in Rede stebenden Profil bervorgebt, nabm aucb icb den lediglicb tbeo-

retiscben Salzton als zusammenbángond an, wábrend icb die Salzstöcke

in Form von vier selbstándigen Partién abbildete, mit embryonalen

Antiklinalen in ibrem Hangenden.

Als icb auf Antrag von Herrn Prof. L. v. Lóczy im Jabre 1907

von Herrn Ministerialrat A. v. Mály mit den Kalisalzforscbungen betraut

wurde, und mir die Herrn Bergingenieure Fe. Bohm und E. Budai

zugeteilt wurden, begannen wir unsere Studien am 20. Juli 1907 in

den Salzlagern von Désakna mit der Meinung, daB wir ein Salzlager

von ganz ungestörter Lagerung vorfinden werden. GroB war unsere

Überrascbung, als wir in dem für ungestöi't gebaltenen Salzstock von

Désakna launenbaft gefaltete, scblingenförmig umgekippte Scbicbten be-

obacbteten, ja in dem zur Saline fübrenden, ^2 km langen Lajos-Stollen

aucb die Bánké des Salztones selbst mit oinem Einfallen von 70° saben.

Als wir uns in der Umgebung von Désakna umsaben, fanden wir aucb

in den Dazittuffbrücbeu unter 60—70° fallende Bánké, und beobacb-

teten, dafi die Dazittuffbánke in der Nábe der romániscben Kircbe

gegen NE, beim Erdökút aber gegen SW fallen, so daB der ganze Salz-

stock von Désakna in der Acbse einer mácbtigen Wölbuug liegt.

Der Bandó-Bacb in der Gemarkung von Szásznyires, östlicb von

Désakna, flieBt über Steinsalzfelsen. Die Salzfelsen gegenüber de& Salz-

"wácbterbauses werden von 30° fallenden Dazittuffbánken bedeckt, an

der gegenüberliegenden Seite beobacbtet man in der Scblucbt Pusztabérc

unter 50° einfallende Sandsteinbánke. Aus der wiedersinnigen Fall-

Ticbtung konnten wir feststellen, daB aucb die Salzfelsen von Felsönyires

in der Acbse einer Antiklinale liegen. Nacb AbscbluB unserer mebr-

wöcbentlicben Studien bericbteten wir an Herrn Prof. L. v. Lóczy, daB

die NW-Ecke des siebenbürgiscben Beckens nicbt so rubig gelagert ist,

als man bisber annabm ; wo námlicb selbst der kleinste Salzstock

auftritt, dórt bilden die Mezöséger Scbicbten sofrt eiue steile Wölbung.

Als wir die Salzstöcke Scbritt für Scbritt untersucbten, konnten Avir an

den Salzfelsen von Sajóvölgy, Szászpéntek, Görgény, sowie auf den

Salzfeldern von Szováta und Parajd überall feststellen, daB die Scbicbten

in der Zone der Salzlager stark gefaltet sind.
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Am Ostrande von Siebenbürgen entdeckteii wir ferner, daB eiiie

ansehnliche Gruppé der mergeligen Tonschichten nicht zum oberen

Mediterrán, sondern teils in die sarmatische, teils in die unterpanno-

nische Stiife gehört. Namentlich gelang es uns die sarmatischen und

die poutisch-pannonisehen Schichten zwischen Beszterce und Szováta

auf einer Strecke von etwa 80 km auf Grund von Fossilien ^ nacbzu-

weisen. In der Gemarkung von Kusma, östlich von Beszterce cbarakte-

risieren die Arten : Cerithium pidum Bast., CeritJiiuni rubigino^um

EicHw., Cardium obsoletum Eichw,, Tapes grcgaria Partsch und noch

zablreiche andere die sarmatische Stufe, wáhrend ich in den Gemeinden

Déda-Ratosnya, Görgényüvegcsür, Köszvényesremete und Szováta auf

Grund der Formen CongeriaJmnatica Hörnes, Limnocardium syrmiensc,

Limnocardimn Mmkleri Halaváts, Liinnacus velutinus Desh. und noch

zahh-eichen anderen das Auftreten von unterpontischen Schichten nach-

weisen konnte. Auf der Galonya-puszta bei Déda, dórt wo der Maros-

u£) das Hargittagebirge verláBt, konnten wir ganz genau feststellen,

dafi den unter ló gegen NE einfallenden fossilführenden unterpontischen

Mérgein der Andesittuff des Hargitta auflagert, woraus zu schlieíJen ist,

daí3 die Eruption der Hargitta nach dem Unterpontischen erfolgt ist,

und daíj der Tuíf derselben daher nicht in áltere Schichten des Sieben

bürgischeu Beckens gelangen konnte.

Die Tuffe der Mezöséger Schichten können alsó keineswegs von

Osten stammen, sie rühren vielmehr vornehmlich von dem rhyolitischen

Dazitvulkan des Csicsóhegy am Nordrande des Beckens, und allenfalls

von Westen, von den Rhyolit- und Daziteruptionen des Erzgebirges her.

Der innere, durch die Salzlager begrenzte Teil der Mezség gehört vor-

nehmlich in das obere Mediterrán. So gelangte aus 482 m Tiefe der

Bohrung Nr. I von Nagysármás Macira triangula Ren., aus 544 m Tiefe

Lucina Dujardini Desh. und mehrere Teliina-Fmgmente zutage, die

unzweifelhaft beweisen, dafi wir es hier mit obermediterranen Sedi-

menten zu tun habén. Die zutage liegenden Schichten der Mezség, be-

sonders aber die höher im Gelánde lagernden sandigen Bánké sind

jedoch wahrseheinlich sarmatisch. In der südlichen Hálfte des Sieben-

bürgischen Beckens besteht die Oberfláche zumeist aus sarmatischen und

pontisch-pannonischen Schichten, wáhrend in den südöstlichen Buchten

lignitflözeführende levantinische Bildungen vorherrschen. Als die Boh-

rung Nr. I in Nagysármás im Jahre lí)0(S beim 627. m eingestellt wurde

und die Bohrung Nr. II in Kissármás die máchtige Erdgasquelle auf-

schloss, gestaltete sich bei mir die Meinung aus, daB man im Sieben-

1 K. V. Papp : Über die staatliche 8chürfung auf Kalisalz nnd Steinkohle.

Jabresbericlit der kgl. uugar. geologischeu Reiclisanstalt für 1907. Seite 278—279.
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bürgischen Becken vergebens nach einem zusammenbángenden Salzlager

Buche. Dies betonte icb schon bei der Fixieriing des Bobrpunktes

Nr. III: «Quoique reffectuation de qiielques sondages trés profonds au

milieu du bassin de la Mezség sóit trés désirable, au point de vue

de la recherehe des sels de potassium il faudrait effectuer un sondage

dans les gisements de sel gemme. L'exemple de la Galicie orientale

montre, qu'il peut y avoir des sels de potassium partout oú il y a des

gisements de sel gemme. Le forage d'un gisement de sel gemme
resté donc á fairé. Mais oú faudrait il effectuer le sondage? Comme l'a

démontré M. A. Koch au milieu du bassin de la Mezség entre Maros-

vásárhely et Dicsszentmárton et dans sa partié sud, l'absence du tuf

blanc de dacite est trés remarquable, ce qui prouve qu'au niveau supe-

rieur des coucbes de la Mezség á l'epoque de la formation de ces

coucbes les volcans de dacite n'ont plus fait d'éruptions de cendres.

A l'epoque vindobonienne, les bords nord et ouest du bassin étaient en

voie d'élévation, et la mer interieure commencait á se retirer vers le

bord sud. La partié sud parait avoir été plus favorable á la déposition

des sels de potassium. Mais vu qu'au sud au dessus des coucbes vindo-

boniennes il y a d'épaisses formations sarmatiennes et méme pontiennes,

le sondage devrait pénétrer plus profondément qu'au nord. Selons mes

évaluations dans les environs de Marosvásárhely et Dicsszentmárton,

un sondage qui traverserait le systéme entier des coucbes de la Mezség
devrait étre profond de 2000 métres. II faudrait donc commencer par

le nord, oú l'on pourrait atteindre les sels de potassium au moyen de

sondages moins profonds. Pour ne pas nous écarter du principe posé

en 1907 par M. de Lóczy, je conseille de fair exécuter le 4« sondage

dans les gisements de sel gemme les plus proches des sondages de

Sármás, sur les coníins de la Mezség. Ces gisements sönt á Kolozs et

á Szék ; le premier est á 30, et le deuxiéme á 26 km de Sármás. Je

conseille donc, que l'État fasse exécuter le prochain sondage au Sósrét

á Kolozs, tout prés des salines abandonnées. »

^

Da icb mit dieser meiner Ansicht in Gegensatz zu der Meinung

der Herrn L. v. Lóczy Uüd H. v. Böckh gelangte, ersuchte icb Herrn

Ministerialrat A. v. Mály, micb im Interessé der Einbeitlichkeit der For-

schungen von der Verpichtung an den nun auf breiter Basis begon-

nenen geologiscben Aufnahmen teilzunehmen, zu entbinden.

Im Sommer 1910 wurde unter der Leitung von Herrn Prof.

H. V. Böckh jené Aufnahmsarbeit ins Werk"- gesetzt, derén Ergebnisse

* Ch. de Papp : Sourcc ile méthan i\ Kissármás. Föltlt. Közi. Btl. XL, S. 413.

- Bericlit übcr die Ergebnisse der an den Ei'dgasvorkommen in Siebcnbürgen

bishcr ausgeführteu Forschuugsarbeiten (ungari I. Teil. Budapest 11)11.
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von Herrn H. v. Böckh in einer griincUegenden Studie «Uber die erdgas-

führenden Antiklinale des Siebenbürgischen Beckens)) zusammengefafifc

wiiiden. Die geologischen Aufuahmen bezweckten in erster Reihe die

Aufschliefíung des Erdgases, aiich sámtliche Bohrungen richteten sich

auf dieses, wobei die Frage der Kalisalze in den Hintergrund gedriingt

wurde. Unter den bisher niedergeteuften 30 Bohrungen gibt es aber

eine, die zufállig im Sinne meines Vorschlages piaciért wurde, námlich

aber bei Szentbenedek, in der Nordwestecke des Beckens.

Szentbenedek liegt in der Náhe des Zusammenflusses der

beiden Flüsse Nagyszamos und Kisszamos, zwischen den Salzlagern von

Désakna und Szásznyires etwa in der Mitte eines der máchtigsten Salz-

züge. Die Bobrung erfolgte am Ufer der Kisszamos in etwa 242 m
Höhe ü. d. M. an einem Punkte, wo Gasexbalationen beobachtet wur-

den, und besteht eigentlicb aus .einer Handbohrung und zwei tieferen

Bohrungen.

Das Profil der im Mai 1911 niedergeteuften Bohrung No. YIII ist

das folgende : zwischen — 4 m alluvialer Ton, zwischen 4—5 m grober

Sand, zwischen 5— 14'5 m obermediterraner schieferiger Tonmergel,

unter welchem bis l(j m Tiefe feinkörniger Sand folgte. ünter diesem

durchdrang der Bohrer eine 30 cm máchtige Salztonschicht, s o d a n n

zwischen 1 6*30—28'60 m Steinsalz. Der weiBliche oder graue

grobkörnige Salzkörper erscheint durch dunkle Anhydrit- und Tonmergel-

schichten verunreinigt. Das gröfite Fallen des grobkörnigen Steinsalzes

betrágt — wie die gefalteten Salzkerne zeigen — 50". Zwischen 28'6 —
37'8 m folgte grauer Tonmergel, zwischen 37'8—41 m aber neuerdings

feinkörniger Sand, sodann zeigte sich zwischen 41—43*4 m eine An-

hydrit- und Salztonschicht, unter welcher zwischen 43*4—73 m un-

reines, bituminöses Steinsalz mit anhydritischen Tonmergelschichten

folgte. Unter der anhydritischen Sandsteinschicht zwischen 73— 73'15 m
folgte in 73*15—92*80 m Tiefe Dazittuff mit verkohlten Pflanzenresten

und sandigen Mergelschichten, dann zwischen 92*8— 97"9 m Dazittuff,

unter diesem aber bis zur Tiefe von 108*6 m bláulichgrauer schieferiger

Tonmergel.

Diese Bohrung wurde in 108*6 m Tiefe eingestellt und im August

1911 am rechten Ufer der Szamos die Bohrung No. IX begonnen ; bis

75 m wurde mit Handbetrieb gearbeitet, im November 1911 aber un-

mittelbar daneben eine Tiefbohrung niedergebracht. Das kombinierte

Profil dieser Bohrungen ist das folgende

:

AUuuium.

— 1*20 m Wiesenboden,

1*20— 2*80 « sandiger Ton.
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Diluviuu).

2-80— 3'20 m Schotter mit Gas,

o'20— 5'70 « toniger Sand,

Ö70— 6*60 « sehotteriger Ton.

Ohcrcs Mcdílcrrnii.

O'üO— 44"6o (I grauer schieferiger Tonmergel,

44"(}3— 59"00 « Tonmergel mit Dazittuffschichten,

50-00— 61-50 (( Steinsalz und Gips,
61"50— ()4*70 « schieferiger Sandstein mit Gipslagern,

64-70— 65-00 <( Tonmergel,

65-00— 69-30 « Dazittuff,

69/30— 75-45 « grauer lockerer Sandstein,

75-45— 76-60 « Salztonmergel,

76-60— 88-20 « Steinsalz,
88-20— 99-90 « Tonmergel mit Gipssehichten.

99-90-119-50 « Dazittuff,

119-50—278-30 <i grauer schieferiger Tonmergel,

278-30—300-70 « sandiger salzlialtiger Tonmergel,

300*70—306-30 « sandiger Tonmergel mit harten Sandsteinschichten,

Die BohruDgen bei Szentbenedek wiesen demnach ein oberes dün-

nes und ein unteres Salzlager nach, leider ohne Xalisalz. Das in diesen

Bohrungen angeteufte Salz wurde auf mehrere Weise gedeutet, wie

immer wir es jedoch auffassen, das eine steht fest, daB hier das Salz-

lager durchbohrt wurde, ohne daB sich eine Spur von Kalisalz gezeigt

hatte.

Nach all diesem muB gesagt werden, daB die Frage der Kalisalz-

,
schürfungen heutc ebenso ungelöst ist, als vor sechs Jahren, AuBer

jenen bei Szentl)enedek wies keine der 30 im Siebenbürgischen Becken

niedergeteuften Bohrungen Steinsalz nach. Und doch gibt es heute im
Inneren des Beckens bereits recht tiefe Bohrungen ; die Bohrung No, I

bei Nagysármás ist z. B. Crll m, die Bohrung No. III 974 m tief, die

Bohrung No. IV bei Szászrégen 894 m, die Bohrung No Y bei Maros-

ugra aber erreichte bis heute eine Tiefe von 1282 m, sie ist somit bis-

her die tiefste Bohrung in Ungarn. Die Bohrung No VII in Dicsöszent-

márton erreichte 515 m Tiefe. Die Bohrungen No. X—XXIX wurden
auf Erdgas niedergeteuft und erreichten meist nur eine Tiefe Aon
100—300 m.

In der Frage der Kalisalzforschungen ist das Láger der Geologen
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gegenwártig in zwei Gruppén gespalten : in die Gruppé der Skeptiker

und in jené der Zuversichtlicben.

.4) Die G r u j) p e der Skeptiker stützt sicli auf folgende

Argumente: Die Oberfláche des Siebenbürgischen Beckens ist ein Plateau,

dessen tertiáre Schicbten sich meilenweit ungestört dahinziehen. GröBere

Sebichtenstörungen sind nur am Rande des Beckens zu beobacbten, wo

besonders die Umgebung der Gips- und Salzlager auffallend gefaltet ist.

Wenn man die Salzlager Siebenbürgens ins Auge fasst, so findet man, da
dieselben ringsum die Eánder des miozánen Beckens einnelimen. So ge-

langt man von Südwesten, von Vízakna gegen Norden zur Saline von

Marosujvár, von hier über die máchtigen Salzfelder von Torda, Kolozs

und Szék zu deu Salinen von Désakna. lm Norden treten die Salzfelsen

von Szásznyires und Sajóvölgy zutage, die Salzlager von Sajómagyaros

aber setzen sich gegen Südosten in den Salzstöcken von Bilak, Szász-

péntek und Görgénysóakna fórt.

Am Piande des Hargittagebirges zeigen sich die Salzfelsen von

Szováta, Parajd und Sófalva, ferner die Salzquellen von Székelyudvarhely.

SchlieBlich gelangen wir über die Salzfelsen deg Homoródtales mit Be-

rührung der Salzfelsen von Khalom und Szentágota wieder nach Vízakna

zurück. Wo auch nur der kleinste Salzfelsen zutagetritt, dórt erscheinen

die Schichten sogleich gestört, indem sie den Salzkörper mantelartig

umgeben', mögen diese Deckschichten nun obermediterran, sarmatisch

oder pannonisch-pontisch sein. Wenn sich diese Salzdecken in die Lángé

ziehen, so entstehen Antiklinalen. Diese Antiklinalen weisen über den

Salz- und Gipslagern Einfallswinkel von 50—60 auf, wáhrend der Kern,

das Steinsalz oder Gips in launenhafte Faltén gelegt ist. Wenn man
jedoch von den Salzlagern gegen das innere Becken schreitet, so wird

die Lagerung der Schichten stetig flacher. Meilenweit lassen sich die

weiBen Dazittuffbánke zwischen den Mezségei Mérgein mit einém

Fallen von 5'— (> Grad verfolgen. Jené Antiklinalzüge, die von Herrn

L. V. Lócz;y entdeckt und von Herrn H. v. Böckh so genau kartiert

wurden, sind durchwegs sehr flache Wölbungen. Soweit das Auge blickt

und so weit der Bohrer hinabdringt, ist nirgends eine echte Faltung

im Inneren des Siebenbürgischen Beckens zu beobacbten. Jené Faltén

námlich, die von den neueren Forschern aus dem Inneren des Beckens

gezeichnet werden, beíinden sich entweder in der Luft oder aber in

solcher Tiefe, in welche man nur im Geiste hinab zu dringen vermag.

Das Becken stellt alsó ein ruhig lagerndes Plateau dar, an dessen Ober-

fláche Piutschungen vorherrschen. Diese Piutschungen sind keine zufálli-

gen Erscheinungen, sondern Offenbarungen einer durch Verwerfungen

und Brüche gestörten, zertrümmerten Tafel an der Oberfláche. Demnach

ist das Siebenbürgische Becken ein sowohl geographisch, als tektonisch
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.selbstáiirliges Gebiet, das sich von Galizien ebenso imterscheidet wie

von Eiimánien.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so zeigt das Siebenbürgische

Becken nur am áufieren Eande des miozánen Beckens inlensivere Fal-

tungen in der Eegion der Salz- und Gipsstöcke und in der Breite von

etwa 15—20 km. Von dieser Zone ebenso nacb auBen zu den paláogenen

Scbiehten, als aucb ins innere zu den neogenen Ablagerungen, finden

sich beidé in ungestörter Lagerung.

Die Tatsacbe, daB von den 30 Bobrungen, lediglicb jené von Szent-

benedek in der NW-Ecke des Beckens den Salzkörper durchdrungen hat,

wábrend in den anderen jede Spur von Salz feblte, ferner dal3 Spuren

von Erdölgasen in keiner der Bobrungen nacbgewiesen werden konnten,

láBt vermutén, daB es im Inneren des Beckens weder Salz, noch Petro-

leum gibt. Im Siebenl)ürgiscben Becken hat sicb alsó kaum ein zusammen-

hiingendes Salzlager gebildet, das Salz lagerte sicb vielmebr nur an den

Ufern der einstigen miozánen Bucbt, in einzelnen kleinen abgescblos-

Senen Bucbten ab. Dieser Meinung babé icb bereits im Jabre 1908,

nacb meiner galiziscben, Eeise Ausdruck verliehen, als icb beantragte,

die Bobrung No. III in der Mitte des Salzfeldes von Kolozs nieder-

zubringen und diesen Antrag mit der Behauptung begründete, dai3 Kali-

salz nur dórt zu erboffen ist, wo aucb Steinsalz bekannt ist. Seitber

wurde das Salz zwar nicbt bei Kolozs, sondern bei Szentbenedek durcb-

bohrt, leider fand sich jedoch auch hier keine Spm- von Kalisalz.

DaB die Faltungen im Siebenbürgischen Becken an die Zone der

Salzlager gebunden sind, wurde bereits von Herrn Prof. A Koch im

II. Teil seiner Monograpbie über das Siebenbürgische Becken betont.

(Seite 77.) Die mantelförmige Lagerung der Deckschichten über den

Salzstöcken ist eine so bekannte Erscheinung, dafí man im Siebenbür-

gischen Becken aus so manchem Scbichtengewölbe auf die Anwesenheit

des Salzes schloB. So schlieBt L. Eoth v. Telegd aus einer in der Um-
gebung von Szászcsanád und Sorostély nacbgewiesenen Antiklinalen fol-

gendes : «Diese Auffaltung der mediterránén Schicbten stebt sehr wabr-

scheinlich mit der starken Faltung des zunácbst gelegenen Salzkörpers

von Vízakna in Zusammenbang und da sie zwischen den unterpanno-

nischen (pontischen) Schicbten erfolgte, die sie mit sicb rlB, so konnte

uaturgemáfj diese Bewegung der Schicbten erst von der jüngeren pan-

uonischen Zeit an vor sicb gebén. »^

Daío das Siebenbürgische Becken eine im all;emeinen ruhig lagernde

^ Geologiseher Bau des Sielieubiirfíischen ]5cckcns in der Gcgeud vou Barom-
laka, Isaíívsolyk und Veresegyliáza. Jaliresbcriclit d. kgl. ungar. geol. Reichsaust.

f. 19Ü8.
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Bildung ist, und dafí nur die Umgebung der Salz- und Gipszone be-

deutendere Faltungen aufweist, das wurde zuerst von Prof. A. Koch ^

betont ; seiner Ansicht scblieBt sich in seiner Studie über die strati-

graphischen Yerháltnisse der neogenen Bildungen des Siebenbürgischen

Beckens auch Prof. St. v. Gaál an.

Jené Geologen, die Siebenbürgen als ein ungestört lagerndes Beckeu

betrachten, sehen natürlich sowohl den Erdöl- als auch den Kalisalz-

schürfungen mit sehr geringcr Hofl'nung entgegen.

Wir -wollen jedoch nun die tröstlichere, die zuversichtlichere An-

sicht kennen lemen. L. v. Lóczy,- L. Mrazec und H. v. Böckh,^ die

bestén Kenner des Siebenbürgischen Beckens, áuBern sich auf Grund

ihrer vierjáhrigen mühsamen und ausdauernden Forsohungen folgender-

mafien :

Das Siebenbtirgische Becken ist ein durch Faltungen gestörtes

Plateau, dessen obere : sarmatische und pannonisch-pontische Schichten

verháltnismáBJg ruhig lagern, wáhrend die mediterránén Schichten am
Piande des Beckens heftig gefaltet sind. Diese Faltungen wurden nicht

durch die Salz- oder Gipslager verursacht, sondern die Salzkörper wur-

den durch die der Faltung der Karpathen folgende pliozáne Faltung in

überkippte oder domförmige Faltén gelegt. Diese Salzkörper liegen jedoch

stets in der Achse von láng dahinziehenden Antiklinalen, und sind die

die Achse der Antiklinale bildenden Partién des Steinsalzes in den über-

kippten Faltén zutage gelangt. Nicht weniger als 18 Antiklinalen durch-

ziehen das Becken in NW— SE-licher Eichtung. darunter der Antikhnal-

zug von Sármás— Felsöbajom 160 km láng ist. Obwohl die Antiklinalen

sehr flache Wölbungen sind, sind die Mediterranschichten in der Tiefe

ebenso gefaltet, wie etwa in der Umgebung der Salzstöcke. Die anti-

klinale Faltung des Siebenbürgischen Beckens ist alsó homológ mit der

rumánischen, wáhrend jedoch in Eumánien die gefalteten Schichten

durch die starke Erosion aufgeschlosaen wurden, sind die vermutlichen

heftigen Faltungen in Siebenbürgen noch durch die ungestörten oberen

Schichten verdeckt. In der Tiefe des Siebenbürgischen Beckens muB ein

kontinuierliches Salzlager vorbanden sein, denn ganz Siebenbürgen ist

ja nicht gröBer, als die Karabugasbucht. Ebenso wie in dieser Bucht

des Kaspischen Sees das eintrocknende Salzwasser nebst Kochsalz auch

Vs Teil Kálium und Magnesium enthált, so muBten sich einst auch im

1 KocH-Festschrift. Budapest, 1912. S. 33. (Uugariscb.)

2 L. v. LÓCZY : Über die Petroleumgebiete Eumániens im Vergleich mit dem

neogenen Beckeu Siebenbürgens ; Földt. Közi. Bd. XLI, S. 470—506.

•^ H. V. BöCKH : Über die Erdgas fülirenden Antikliualen des Siebenbürgischen

Beckens (nugarischl. Herausgegebcu vom kgl. inigai-. Fiiianzministerinui. I. Teil,

S. 1—36. ^
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miozánen Becken Siebenbürgens Kochsalz und die Magnesium- und

Kaliumsalze absetzen. Da jedoch die Kaliumsalze nur in weiterer Ent-

fernung vom Strandé zu erwarten sind — die Kaliumsalze konnten sich

námlich nur nach vollkommener Eintrucknung absetzen — müssen die

Bobrungen im Inneren des Beckens niedergeteuft werden. Da sich das

Siebenbürgische Becken — wie bereits Prof. A. Koch nachwies — im

Osten, bezw. Süden senkte, ist in den östlichen und südlichen Teilen

die gröBte Hoffnung auf Kalisalze vorhanden ; ebenda ist auch allenfalls

Erdöl zu erwarten. >)

Damit liabe ich den heutigen Stand der Kalisalzschürfungen ge-

scbildert, und obzwar ich gestehen muB, daB ich auf dem Standpunkte

der Skeptiker stehe, wünsche ich dennoch aus voilem Herzen, daB ich

mich baldmöglichst táuscheu mögé und der Bohrer nach der Theorie

der Herrn A. v. Mály, L. v. Lóczy und H. v. Böckh alsbald die so

sehnlich erwarteten Schátze anzufahren vermöchte.

DATEN ZÜR TEKTONIK DES SIEBENBÜRGISCHEN BECKENS.

Yon Július v. Halaváts. '

— Mit den Figuren 11—13. —

In der am 11. Dezember 1912 stattgefundenen Fachsitzung der Unga-

rischen Geologischen Gesellschaft hat Dr. Eugen v. Cholnoky in seinem, unter

dem Titel «EinigeBemerkuiigen über die Morphologie von
Siebenbürgeno gehaltenen Vortrage über seine Erfahrungen berichtet. Zu
meinem grossen Bedauern konnte ich bei dieser Sitzung nicht gegenwártig sein

und erfuhr nur nachtráglich Kenntnis von dem Gegenstande seines Vortrages.

Demnach habé Cholnoky behauptet, daB die an der geologischen Bildung des

siebenbürgischen Beckens teilnehmeuden Schichten nur am Kande des Beckens

gefaltet sind, im Innern' desselben aber in ruhiger borizontaler Lagerung

verblieben. Nun kann ich dies aber bezüglich des südwestlichen Teiles des

Beckens, jenes Teiles, der gelegentlich der geologischen Detail-Landesaufnahme

als mein Sektionsteil mir zugefallen war und den ich in der Sommersaison

in den Jahren 1907— 1912 begangen habé, auf Grund der damals erworbenen

Erfahrungen nicht bestátigen, sondern behaupte im Gegenteil, daíJ die Schich-

ten auch im Inneren des Beckens stark zerknickt sind. Ich schlieBe mich

eng joner Deíinition an, nach welcher jener Teil an der Bildung des Becken-

^ Vorgetragen in «ler Fachsitzung d. s. Jiinner 1813 der Ur.garischeu Geolo-

gischen Gtsallschaft.
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randes teilgenommeu hat, welcher zwischen elem einstigen Ufer und den Salz-

stöcken liegt, wáhrend der jenseits der Salzstöcke liegende Teil schon zum
Inneren des Beckens gehört.

Bevor ich jedoch die tektonischen Verháltnisse des von mir aufgenom-

menen Beckenteiles behandle, sei es mir gestattet, einiges über die an dem
geologischen Aufbau teilnehmenden Bildungen kurz mitzuteilen.

Das, lángs der Linie, welclie durch die Lage der Ortschafteu Szelistye,

Vále, Szibiel, Orlát, Guraró, Paplaka, Resinár, Kisdisznód, Czód, Kistalmács

und Bojcza des Komitates Szeben in der Eichtung NWN— SES gégében ist,

aus dem Hügellande schroff und steil aufragende, aus kristallinischen Schie-

fern bestehende Gebirge bildet das einstige Ufer, beziehungsweise die Grenze

des Beckens. Unter den, in dem vom Ufer nach NE sich ausbreitenden Becken

abgelagerten neogenen Bildungen ist das alteste das Steinsalz, welches seit

uralter Zeit in Vizakna Gegenstand des Abbaues bildet und hier einen groBen

ellipsenförmigen Stock bildet. Darüber findet sich dunkelblauer und schwarzer

bituminöser Ton, dann folgen : bráunlichgrüner Ton, Sand mit rundén Ein-

lagerungen, gelblichbrauner sandiger Ton und gelber Ton, welche das Medi-
terrán reprasentieren.

Das Mediterransediment existiert jedoch nicht alléin auf dem in Eede

stehenden Gebiete in Vizakna, sondern zeigt sich auch nochmals gegen Nor-

den, bei der Veszöder Haltestelle der ungarischen Staatsbahnen an der Ober-

fláche und bildet daselbst eine das allgemeine Terrain ziemlich überragende

Anhöhe. Gut aufgeschlossen findet man die Schichtenreihe in dem gegenüber

der Haltestelle befindlichen WasserriB. Hier besteht die Ablagerung aus

abwechselnden blauen und gélben Tonschichten und máchtigeren gélben Sand-

schichten. lm Sand kommen brodförmige Sandsteinkonkretionen vor. In der

oberen Partié der Schichtenserie gesellen sich noch lichtgelbe Dazittuffbánke

hinzu und auch der dazwischen gelagerte Sand ist von heller Farbe und tuff-

artig. Die Dazittuffe können noch weiter gegen W bis zur S-lichen Abdachung

des Hügelrrckens überall verfolgt werden und sind dieselben an einem Orte

sogar für den Bau der Hasságer StraBe gebrocheu worden. In unseren Schich-

ten kommen hier nur 1—2 Arten von kleinen Muscheln vor, die jedoch nicht

náher bestimmbar sind. Gegen E in der Eichtung nach Eüsz können die

Schichten noch ein Stück Aveiter verfolgt av érden, tauchen aber schon hald

imter jüngere Schichten unter.

Líings des Ufers begegnete ich mediterránén Sedimenten in der Gegend

von Kisdisznód, Nagydisznód, Czód, Nagytalmács und Kistalmács. Die unterste

Partié bildet eine aus groben, halb abgerundeten und eckigen Stücken von

kristallinischen Schiefern — einem Gerölle áhulieh — bestehende máchtige

Ablagerung, bei welcher die einzelnen Stücke durch einen Grus aus kristal-

linischem Schiefer zusammengehalten werden ; in diesem Sediment kommt ein

fetter Ton, die sogenannte Walkererde, in linsenförmigen Nestern vor. Diese

Walkererde wird bei Czód und Nagytalmács in regellosen Löchern auch ab-

gebaut und von den Nagydisznóder Webern zum Walkern von Fries benützt.

Über diesem Ton folgen Konglomeratbánke, die durch Zusammendrángung

Földtani Közlöny. XLIII. köt. 1913. 18
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von grobem Schotter eutstanclen siud. Der gröBte Teil cles Schotters besteht

aus Quarz und kristallinischem Schiefer, doch findet sich in demselben auch

kristallinischer Kalkstein in abgerundeten Stiicken. Schön aufgeschlossen ist

diese Partié der Ablagerung bei Nagytalmács, wo dieselbe am linken Ufer des

Szebenbaches in steilen, senkrechten Böschungen emporragt und v>o auch die

schroff aufgerichteten Köpfe der Konglomeratbanke zum malerischen Bilde lángs

der Bahn vorteilbaft beitragen. Auf diese Konglomerate hat sich gelber, in

groben Sand gebetteter Schotter und dann gelber Sand mit ein bis zwei Sand-

steinschichten gelagert. Sodann folgt máchtigerer blauer Ton und hierauf weiBer

Sand. welcher in seiner oberen Partié eine Dazitschicht von über 1 m Míich-

tigkeit einschliefit. Leider habén sich m dieser Ablagerung bisher keine

Yersteinerungen vorgefunden und so kann dieselbe nicht stratifiziert werden.

doch halté ich es für wahrscheinlich, daB sich die aquitanische. Burdigalien-

und Vindobonaetage der Mediterraní'ormation darin befindet. Nur in dem

dunkelfarbigen Ton von Kisdisznód, der mit den oberkretazischen Sandsteineu

abgelagert ist, findet sich in Gesellschaft von Pectenscherben eine Schale von

Ostrea cochlear Poli, Avas die Gegenwart der Vindobonaetage bezeugt. Hier

folgt auf diesen Ton harter Globigerinenmergel, sodann Sand und Schotter-

schichten. Der in der oberen Partié des Sedimentes vorkommende Dazittuff ist

für das Mediterrán typisch.

Auf dass Mediterrán folgen die sarmatischen Schichten. Diese sind

bei Yizakna, bei dem jenseits von Vizahidja befindlichen Eisenbahneinschnitte

gut aufgeschlossen. Es ist dies ein machtiges Sedimeut von blaulichem und

gelblichgrünem, glimmerigem, fein- und grobkörnigem Sand, zwischen dessen

Schichten sich auch Schichten von kleinem, bis haselnuBgroBem Schotter

befinden ; zwischen den máchtigen Schichten zeigen sich tonige Bander, uelche

die Ablagerung zu einer geschichteten machen. In der unteren Partié sind

auch einige dünne Schichten von Eiolittuff dazwischen gelagert.

Sarmatische Sedimente fand ich auch in der südöstlichen Ecke des

in Kede stehenden Gebietes, bei Fenyfáivá. Hier bildet dunkel graublauer schief-

riger Ton die unterste Partié, in welchem auch blaue, feinere und düunere

Sandschichten zwischengelagert sind. Auf dem Ton liegt blauer gröberer Sand

mit kleinem Schotter ; in demselben finden sich CardiKiii ohsoleíiou Eichw.,

Ervilia poJolira Eichw., Cerithiuni ri(higviosniri Eichw., C. •picíuiii Bast.

Sodann folgen Schotter, dünne r Eiolittuíf, feinerer gelber Sand, mit Sandstein-

konki'etionen und abermals Schotter.

Auf die sarmatischen Schichten sind pontische Sedimente gelagert, derén

Oberflachenausdehnung groB ist, so daB die Karte überwiegend in derén Farbe

angelegt werden konnte.

Die unterste bildet máchtiger, geschicliteter blauer Ton, aus welchem ich

bei ^'izakna, Piüsz und Szászújfalu Schalen von (longcria h(ni(dir<i R. Hoern.
und Limnocanliuni Ki/niiicnni R. Hoern. gesammelt habé. Das unterpontische

Altér ist auf diese Art in einer jeden Zweifel ausschlieBenden Weise bestimmt
und bildet dieses Vorkommen aucli anderwarts, von wo wir es kennen, immer
den untersten Teil der pontischen Stufe.
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In deu obcren Partién des Tones beginnen sich Sandschichten dazwischen

zu lagern und in solchen Sandschichten kommen bei Nagydisznód Congena
Dodeiieini Beus., Mebawp.^is Bouéi Fee,. M. ausírinca Handm., M. strictumta

Brus., M. (Liircacd) Marliniana Fer., Neritnid Pilm-i Bnvs. vor ; eine Fauna,

die gleichfalls für die unteri^ontische Stufe typisch ist.

Die im obereu Teile abgelagerten, immer máchtiger werdenden Sand-

schichten bilden einen Übergang zu dem über denselben folgenden, um hundert

Méter máchtigeren sandigen Sediment, welches sanft wellenförmige, manchen-
orts aber auch steil abfallende Hügeh-ücken bildet. Der Sand ist von grauer

oder gelber Farbe, glimmerig, feinkörnig, dann grobkörniger und in der west-

lichen Partié des in Eede stehenden Gebietes habén sich zwischen den oberen

Schichten anfánghch schwache, dann máchtigere gélbe und blaue Tonschichten

abgelagert, welche den oberen Teil der Hügel einnehmen und, auf dem darunter

liegenden Sand abrutschend, an vielen Orten steile Wánde bilden. Bei Sze-

lindek habé ich aus einem solchen bei der Eutschung aufgeschlossenen gélben

Ton Geháuse von Congeria Markovid BiRva., Limnocardiuiri Mcv/criM. Hoern.,

L. nndatum Reuss., L. cfr. arcaceum Brus., Limnaeus nobilis! Eeuss. ge-

samnielt und ist solcherart das oberjDontische Altér nicht nur stratigraphisch,

sondern auch durch Versteinerungen nachgewiesen.

Im nordösthchen Teile des Gebietes wird der Sand immer grobkörniger

und in der Mitte zeigen sich auch schon Gesteinseinlagerungen mit kleinem

Schotter. Wenn man dann die Ablagerung gegen Süden verfolgt, findet man,
daB der Schotter immer mehr zunimmt und gröber wird. Der Schotter wird

in der Náhe der Ortschaften an mehreren Punkten behufs StraBenschotterung

gewonnen, am meisten bei Moh, lángs der Nagyszeben -Szentágotaer Bahn, bei

der Haltestelle des Schotterbruches, wo derselbe bereits in máchtigen Schichten

vorkommt und wo sich in dem Schotter sogar faBgroBe GeröUe finden.

Von unserem Gebiete ist das Wasser am Ende der pontischen Periode

abgelaufen und an den trocken gewordenen Orten begannen die flieBenden

Gewiisser ihre Wirksamkeit. In der levantischen Periode, derén Anwesenheit

hier nachzuweisen bisher nicht gelungen ist, habén die FluBwásser nur noch
zerstört und Táler ausge-^aschen. In der darauf folgenden Diluvialperiode jedoch

finden wir bereits derén Bautatigkeit in jenen sich weit erstreckenden Schotter-

terrassen, welche sich lángs der FluBwásser der Gegenwart in ungefáhr 400 m
Höhe ausbreiten.

Das bedeutendste ílieBende Gewásser des Gebietes ist der Szebenbach.

Derselbe entspringt weit im Süden, im Hochgebirge, tritt bei Orlát in das

Becken ein und ergieBt sich jenseits von Nagytalmács in den OltfluB. An
seinem rechten Ufer begleiten ihn ausgedehnte Terrassen, auf derén Stufen

die Stadt Nagyszeben erbaut ist.

Bei Nagytalmács vereinigt sich die Terrasse mit jener des Czódbaches,

welche sich auch weiter gegen W, bis an den FuB der Gebirge ausbreitet. Der
bei Moh in den Szebenbach sich ergieBende und oberhalb Szentágota her-

kommende unbestándige Hortobágybach wird nicht von Terrassen begleitet

;

hier wird nur ein Inundationsterrain gebildet.

18*
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In der Diluvialperiode ist auch vom Norden ein flieBendes Gewásser

herabgekommen. Das Sediment desselben beginnt bei Kistorony und kann

gegen Norden weit verfolgt werden. Bei Vizakna bildet dasselbe die Wasser-

scheide und seine Fortsetzung ist am linken Ufer des Vizabaches ; bald aber

zeigt es sich am rechten Ufer bis Szászveszd, wo es sich plötzlich nach E
wendet und bis Bolya verfolgt werden kann.

In der Gegend von Szelistye hingegen traf icli das Sediment eines Sees

aus der Diluvialperiode, dessen Altér durcli den in demselben vorkommenden
Backenzahn von Elephas priinigenius Blmb. bestimmt ist.

An allén diesen Orten besteht die untere Partié der Bildung aus grobem

Schotter, der von den kristallinischen Schiefern und anderen Gesteinen des

Hochgebirges herrührt, wahrend sich oberhalb desselben ein toniger Schlamm
in 1—2 m Máchtigkeit ausbreitet und am der Oberfláche der Terrassen einen

frchtbaren Ackerboden bildet.

Die ursprünglich horizontal oder nahezu horizontal abgelagerten Bildungen

sind jedoch heute nicht mehr in dieser Lage, sondern die in der Tiefe derErde

Avirkenden Kráfte habén die ursprünglichen Ablagerungen an manchen Orten

sehr gestört, und übergehe ich nunmehr zur Besprechung dieser Störungen,

als dem eigentlichen Gegenstande meines jetzigen Vortrages.

Die Ablagerung der Schichten wurde am stárksten durch die aus der

Tiefe kommende gewalttátige Aufschiebung des Vizaknaer Salzstockes gestört.

Schon der Salzstock selbst ist auch stark zerknittert worden und an den

Wánden der Salzkammer fallen die abwechselnd helleren und dunkleren Schichten

in sehr verschieden geknickten Faltén auf und erinnern an die gewundenen

Zeichnungen eines Moiré-Seidengewebes.

Die das Hangende des Salzstockes bildenden Formationen, insbesondere

die sarmatische, umgeben den Salzstock mantelförmig und fallen nach allén

Weltgegenden von demselben ab, und zwar in der Náhe des Salzstockes unter

einem gröfieren Xeigungswinkel, wahrend sie sich in gröfierer Entfernung mehr
abflachen. So zeigen die sarmatischen Schichten in dem N-lich von Vizakna

jenseits der Eisenbahnbrücke über den Vizabach befindlichen Einschnitte ein

Einfallen nach ö^i mit 65°, wahrend sie im náchsten Einschnitte nach 51i mit

nur 25° einfallen.

Im Toporcsóer Wegeinschnitte, N-lich von der Stadt, íinden wir ein

Einfallen nach 201^ mit 15°, in dem unter der Kiscsrer StraBe befindlichen

Wasserrisse im S, ein Einfallen nach llli mit 70°. Die im Hangenden der

sarmatischen Stufe befindliche Ablagerung von unterpontischem Ton ist von

der Aufschiebung des Salzstockes schon weniger erreicht Vvorden, denn sein

Einfallen ist nur 5 bis 10°. Dieser Ton, der wegen seiner dichten Beschaffen-

heit in seiner Ablagerung den störenden Wirkungen besser widcrstand als

der darüber befindliche lockere Sand, ist der beste Leitfaden; derselbe ist an

zahlreichen Orten in den Talsohlen aufgeschlossen, und eben deshalb habé

ich das Hauptgewicht bezüglich der Erkeunung der tektonischen Verhiiltnisse

des von mir behandelten Gebietes auf denselben gelegt.
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Der erwahnte Ton bildet S-lich und N-lich vom Salzstock je eine flache-

Synklinalfalte. Die südl-iche lilBt sich bis an ' deu Beckenraud verfolgen und

hier zeigen seine Schichten in dem E-lich von Paplaka, unter dem nach

Eesinár führenden Weg befindlichen "Wasserrisse ein Einfallen nacb 24^ mit 5°.

Die N-liche Synklinalfalte erstreckt sich bis Hasság, doch sind die medi-

terránén Schichten liings einer nach 7

—

Í9^ streichenden Bruchlinie, N-lich

Ton der Gemeinde, gegen die Oberfláche emporgedrungen und schnitten die

pontischen Sedimente ab, derén Schichten nach Süden einfallen, wáhrend die

Mediterrán schichten diskordant nach 111 mit 40° einfallen.

Diese Lagernng ist in dem Profil der Figur 1, welches über den Salz-

stock von S

—

X gelegt ist, dargestellt.

L. V. EoTH ^ hat dieses Auftauchen der mediterránén Sedimente an die

Oberfláche weiter gegen NW bis Szászcsanád verfolgt und bei Sorostély, am
Kontakt mit der pontischen Ablagerung, eine steile Antiklinalfalte konstatiert.

Wenn man jedoch einen Schnitt vom Salzstock von SW—NE führt

(Eig. 2), so sieht man, daB die jenseits des Salzstockes befindliche N-liche flache

Synklinalfalte auch hier vorhanden ist und sich bis Eüsz erstreckt. Jenseits

dieser Gemeinde hört jedoch das Hervortreten der Mediterranschichten N-lich

von Hasság lángs der erwáhnten Bruchlinie auf, weil diese Schichten bereits

unter die pontischen Schichten versinken, doch ist derén Wirkung insofern

fühlbar, als der unterpontische Ton stark gefaltet ist und gerade am Kontakt

zwei Faltén aufweist, wie man dies in dem Graben am NW-lichen Eande

von Eusz schön sieht. In der Sohle des E-lich von der Gemeinde gelegenen

Tales sind die mediterránén Schichten noch vorhanden, der über denselben

liegende unterpontische Ton falit nach 3^ mit 4-0° ein.

Verfolgt man diese Schichten weiter gegen NE, so finden wir E-lich

von Szászveszöd den unterpontischen Ton sehr schön aufgeschlossen in dem

von weitem auffallenden WasserriB ; derselbe falit hier nach áM mit 8° ein.

Sodann finden wir ihn in einem mit diesem WasserriB parallel laufenden Tal

gegen E, wo er jedoch .3 Faltén erkennen lásst. Weiter abwárts im Tale gelangt

er lángs einer Verwerfung abermals an die Oberfláche und hier zeigen seine

Schichten ein Einfallen nach 41i unter 5°.

Das durchschnittliche Streichen der Faltén in dem behandelten Gebiete

ist NW—SE, welches ungefáhr der Eichtung des einstigen Ufers entspricht.

das heiBt die Faltén laufen parallel mit diesem.

Abweichend von dem oben beschriebenen Teil des Beckens ist die Phy-

siognomie des Nagydisznód-Nagytalmácser Beckenteiles.

Bei Nagytalmács liegen die mediterránén Konglomerate und Dazittufí".

sowie die übrigen Schichten ruhig, tafelartig, und die Schichten fallen durch-

schnitthch nach d^ unter 5—10° ein. Sobald wir aber in die im Hangenden

sich zeigende pontische Ablagerung gelangen, hört die ruhige Lagerung auf

und der unterpontische Ton zeigt gleich am Kontakt eine enge Synklinal-

falte, derén SW-licher Fliigel nacli 21i unter 25° einfállt, wáhrend der NE-liche

* Jahrosbcricht der kön. un" Gcologischen Eeichsanstalt 190S.
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gegen láM unter '20° geneigt ist. Hierauf zeigt sich eine

flachere Autiklinalfalte, iu derén NE-lichen Flügel clie

Schichten gegen 23^ unter 20° einfalleu ; die weiteren

Schichten übergehen bereits in eine Synklinalfalte. Diese

Synklinalfalte finden wix auch gegen SW, insofern der

Dazittuff in der Gegend von Czód lángs des Czód-

Xagytalmácser Weges nach 111 unter 5° einfállt, wahrend

er ím unteren Hinterbachtale ein Einfallen nach 81i

unter 25° zeigt und in dena zwischen beiden Punkten

gelegenen Valea Serata an zwei Stellen ein salzhal

tiges Wasser entspringt.

Auf diese flache Synklinalfalte folgt eine steile

Antiklinalfalte, die sich bei Moh im Hortobágybache

bemerkbar macht und in derén Achse eben der Bach

ílieBt. Im SE-lichen Flügel dieser Antiklinalfalte fallen

die Schichten nach 8li unter 35° ein, wahrend sie im

SW-lichen nach 221i unter 40° einfallen. Diese Anti-

klinalfalte konnte ich Aveiter gegen SW nicht konsta-

tieren, wenn dies nicht vielleicht durch das Einfallen der

Schichten nach [1^ unter 20° in einer E-lich von Nagy-

disznód am Rande der Weingárten befindlichen Grube

bezeichnet wird.

Bei Xagydisznód-Nagytalmács ist alsó die Achse

der Faltén, das lieiBt ihr Streichen nicht ! parallel mit

dem Ufer, sondern trifft letzteres in einem rechten

Winkel.

Die Kenntnis der tektonischen Yerhitltnisse des in

Rede stehenden Gebietes rechtfertigt daher, daB die an

der Ausfüllung des Beckens teilnehmenden neogenen

Bildungen nicht nur am Beckenrande : zwischen dem

Ufer und dem Salzstock, sondern auch im Inneren des

Beckens: jenseits des Salzstockes, stark gefaltet sind

und nicht in ihrer ursprünglichen ruhigen Lage liegen.

Die Eüszer Faltén sind vom Salzstock 13, die Szász-

veszöder hingegen 17 km in der Luftlinie entfernt, be-

finden sich alsó in ansehnlicher Entfernung davon.

Zura Schlusse sei mir gestattet, eine Erscheinung

zu besprechen, die mit den tektonischen Verháltnisseu in

engem Zusammenhange steht.

An mehreren Punkten des hier behandelten Ge-

bietes, námlich in den tiefsten Partién des Terrains,

auf den Talsohlen, entsj)ringen solche Quellén, derén

Wasser nicht kristallrein, sowie wir es gewolint sind,
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sondern stark schlammig ist. Solche schlammige Quellén eutspringeu : im

S von Nagyszeben auf der Goldwiese ; SW-lich von Bolya, im Hotter von

Szelindek im Hévestal, wo es auch vier Seen gibt ; W-lich von Rüsz, im

Yizatale, wo sich auch mehrere Seen an dieselben anreihen.

Unter diesen Quellén sind die interessantesten und bedeutendsten jené

von Rüsz, denn wáhrend anderwárts der wasserige Schlamm nur morastig ist,

habén die Eüszer Quellén 4—5 m hohe Kegeln aus dem heraufgebrachten

Schlamm aufgebaut. Im breiten Yizatale ragén zwischen den Bahnwáchter-

háusern Nr. 12 und 13 6 bis 7 regelmáöige Kegeln aus der Ebene des Inun-

dationsterrains empor. An dieser Stella bricht das Wasser aus gröBerer Tiefe

hervor und bringt sandigen Schlamm mit hinauf, welcher am Kraterrand ab-

gelagert wird und nach und nach den Kegel aufbaut, so lange, bis dessen

Höhe den Nullpunkt des hydrostatischen Druckes des Wassers erreicht hat,

worauf dann der AusfluB des "Wassers aufliört : die meisten der auf der Ebene

stehenden Kegel sind schon solche, aus welchen kein Wasser mehr ílieBt und die

mit Gras bewachsen sind. Im Jahre 1910, zur Zeit meiner dortigen Begehung,

sickerte nur mehr aus dem Gipfel eines NEN-lich vom Wáchterhaus Nr. 13

befindhchen 4 m hohen Kegels etwas Wasser hervor. Auch dieser wird bald

zu funktionieren aufhören.

Am FuBe des von diesem SE-lich befindlichen, mit Gras bewachsenen

3 m hohen Kegels jedoch drángt das sehr schlammreiche aschgraue Wasser

aus einem zirka 5 cm weiten Loch stark hervor ; seine Temperatur ist 10° E.

(12*5° C). Diese Quelle wird jedoch keinen Kegel aufbauen, weil derén Wasser

sich über Gráben in den náchsten See ergieBt.

Diejenigen, welche bisher über die Rüszer Schlammkegeln gesclu-ieben

habén,* stellen diese Quellén in die Beibe der natürlichen artesischen Erschei-

nungen. Ich schlieBe mich meinerseits umsomehr dieser Ansicht an. da ich

auch den Grund derselben angeben kann.

Ich bemerkte bereits weiter oben, daB unsere Schichteu zwischen der

beim Vizaknaer Salzstock und bei der Veszder Eisenbahn-Haltestelle kon-

statierten Spalte eine flache Synklinalfalte bilden. Das Niederschlagswasser

sickert durch das oberpontische sandige Sediment in den Untergrund und

sammelt sich am unterpontischen Ton, in der tiefsten Partié der Synklinalen

(welche sich in der Gegend des Wachterhauses Nr. 13 befindet). Hier gelangt

es unter einen solchen hydrostatischen Druck, daB das Wasser — nach der

Theorie der kommuniziereuden Röhren — durch die gefundenen Offnungen

hindurch an den tiefst gelegenen Pankten des Terrains an die Oberfláche drangte

* J. C. Andrae : Bericht übor ciné im Jahre 1851 unteruummeno geognostisclio

Eeise durch die südwcstlichen Punkte des Banates, der Banater Militíirgrcnze und

Siebcnbürgon (Abli. d. naturw. GeselLscli. in Hallc, Bd. I (854), pag. 55).

F. PosEPNY : Studien aus dem Salinengebiete Siebenbürgens. V. Saline Víz-

akna und derén weitere Umgebung. (Jahrl). d. k. k. G. R. Bd. XXT (871), pag. 143.)

M. ScHUSTER : Die Sclilammqucllen und Hügel bei den Reussner-Teichen

(Vcrh. u. Mittoil. d. sicbenb. Ver. f. Naturw. Jg. XXXII (S8á), pag. 158).
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<in der Gegend des Wachterliauses Xr. 13 hat dasTal 354 m Seehöhe), Schlamm
mit sich riB, der sich rings ura den Kráter ablagert und so lange einen Kegel
íiufbaute, bis dessen Höhe den Nallpunkt des bjdrostatischen Druckes erreicht

hat, worauf dann diese Bautátigkeit der Quelle aufhört und das Wasser sich

anderwárts einen Weg bricht. Das Wasser kommt jedoch nichl aus groBer
Tiefe, beziehungsweise liegt der unteri^ontische Ton nicht in gröBerer Tiefe

unter der Talsohle, was dessen Temperatur bezeugt, welche der mittleren

Jahrestemperatur dieser Gegend nahekommt.

In der E-lichen Fortsetzung derselben Synklinalfalte findet sich SW-lich
von Bolya, in der Gemarkung von Szehndek, im Hévestale eine Schlammquelle,
die jedoch aus dem Grundé, da'hier die Talsohle höher liegt als jené des Viza-

baches — in der Gegend des Nullpunktes des liydrostatischen Druckes —

,

keinen Kegel aufbaut, sondern nur wasserigen, leichten Schlamm gibt.

Im allgemeinen weist das Erscheinen solcher Schlammiger und salziger

<3uellen immer darauf hin, daB sich dórt ein Synklinalfalte befindet.

NOTIZEN ÜBER DIE TEKTONIK DER PILIS-CSÁKLYAKOER

KLIPPENZONE DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZGEBIRGE8.

Von Dr. Andreas Hoffee.

Im vergangenen Sommer machte ich einige Ausflüge in das östliche

Klippengebiet des siebenbürgischen Erzgebirges und habé auch die westlich

von Xagyenyed gelegene Partié, namentlich zwischen Szabaderd, Bredesty,

Intregáld und der Eejkányer Anlage detaillierter begangen. Obgleich es uun

fást unmöglich ist, sich in einigen Wochen ein klares Bild über die in geolo-

gischer, geomorphologischer und tektonischer Beziehung so interessante, aber

auch ebenso komplizierte Struktur dieses Gebietes zu schaffen, dürfte es doch

mit Bezúg auf die spárliche einschlágige Literatur vielleicht nicht überflüssig

sein, wenn ich unter die Beobachtungen von'HERBicH, Heeepei und T. Eoth —
-die sich mit der Geologie jenes Gebietes noch am meisten beschaftigen — auch

eine meiner eigenen Aufzeichnungen hier einschalfce.

Aus den Arbeiten der genannten Geologen ist es uus bereits bekannt,*

daB der Kiippenzug des Erzgebirges hier nicht aus eiuer. sondern aus meh-

reren Zonen besteht.

•* Herbich F. dr. : Geológiai tapasztalatok a inészszh-tek területén. F. K.

TII. Bd. 1877.

Heeepei K. : Alsófeliérmegye monográfiája, 18ÍHJ.

T. EoTH Lajos: A m. kir. Földt. Int. évi jelentése 1000, 1901.
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Die an der Grenze des Neogeubeckens streichende zerrisseue Klippeu-

zone unbeachtet lassend. erhebt sich im Osten vor dem máchtigen zentralen

Zug Bedell-Tarkö der schmálere (durchschnittlich 7üO—800 m breite) uud

uur 9 km lange, aber etwas höhere Zug Pilis (1:250 m), Fáczapietri (1146 m),

Priszaka Zsoazsuluj (1156 m), Csáklyak (1233 m), hinter demselben hingegen

die gleichfalls schmálere und zerrissenere Ivlippenzone Eimbacsi-Boczány.

Hier will ich uur die östliche, die Pilis-Csáklyaköer Zone behandeln.

Diese Zone umfaBt von allén Seiten stellenweise Konglomerat und Mer-

gelbánke führender Karpathensandstein. Bekanntlich hat man diesen Sandstein

lange Zeit für eozau gehalten, bis endlich Heebjch, Hekepei und T. Eoth nach-

gewiesen habén, daB derselbe unterkretazisch (neokom) ist.

Diese Sandsteinzone ist in ihrer ganzen Breite von 7 km sehr schön

von dem der Maros zueilenden Gyógypatak aufgeschlossen, welcher oben den

Tark mit der wunderschönen Eemeteer Felsenenge (Tyeja), den Pilis-Csáklya-

köer Klippenzug hingegen mit dem wilden Felsentor oberhalb Monasztirea

durchbrochen hat.

Unser Ivlippenzug ist im südlichen Viertel auch von einem Bach durch-

schnitten, dem Csáklyaer Bach, als dieser das eine mittlere Glied des Csáklyak,

den Priszaka Zsoazsuluj verlieB.

Im Aufschlusse des Gyógypatak sieht man gut, daB die fein, und hie

und da, wie z. B. bei Monaszteria, wirklich chaotisch zerknitterten Sandstein-

falten im ganzen ein Streichen von NNE nach SSW zeigen oder mit der

Hauptachse der zentralen Masse parallel streichen.

Der Kalkstein selbst ist ganz dicht, von hellgrauer Farbe und fiihrt

Kalzitadern. An Petrefakten ist er sehr arm. Bestimmbare Petrefakte habé ich

auch nicht in demselben gefunden. Seine Armut an Petrefakten ist die Ur-

sache davon, daB man sein Altér bisher nicht genau feststellen konnte. Herepei

erklárt den Kalkstein des «Fehérkövij gerinc* (Fáczapietri), der Preszáka

(Priszaka Zsoazsuluj) und auch jenen des Csáklyak auf Grund des petrogra-

phischen Charakters der Liegendschichten und des Kalksteines selbst als ober-

neokomen (Kaprotinen-) Kaik.

T. EoTH macht im Jahresberichte für 1900 Erwáhnung vom Pilis unter den

Tithonkalken, doch hat er in demselben auBer Korallen und Bryozoen (die

Namen derselben hat er nicht mitgeteilt) keine anderen organischen Eeste be-

obachtet. Er nimmt den Priszaka Zsoazsuluj und den Csáklyak ebeufalls als

Glied des Tithon-Malmzuges an, doch führt er von kelnem Petrefakte an.

Herbich sagt vom Pilis in Kürze nur soviel, daB er aus Kalkbreccie mit

rtem Bindemittel bestehe. Das mittlere Glied (Priszáka-Zsoazsuluj -Fáczapietri)

erwáhnt er überhaupt nicht. Den Csáklyak hat er auch uur flüchtigbesichtigt

und bloB einigc Querschnitte von ((unbestimmten (l(ii)rothiiií< oder vielleicht

THrerfix* aus demselben angeführt.

Dann aber sagt er, «daB es s c h e i n e, daB der Kalkstein der Piatra

Csáki (Csáklyak) bei einer nach Westen gericliteten Ausbreitung der sich

hoch hinaufziehenden Sandsteinbildnngcn auf diesem letzteren lágert". Wahr-

scheinlich auf (h'uiid dieser Auuahrac hat er in dem Proül, velches er vom
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Gálditale gibt, über die neokomen Sandstein- und Kouglomeratschichten
mit konkordanter Lagerimg — den Csáklyakökalksteiu gezeiclmet.

Das, was Herbich nicht klar geseheu hat, námlich das Einfallen der

für neokom gehaltenen Bildungen unter den Csáklyakó'er Kalkstein, habé ich

deutlich uuter dem 1149m hoch gelegeneu südlichen Höheupunkte des Berges,

am Eingange der auf der östlichen Seite befindlichen zugcmaiierten Höhle
gesehen.

üm zur Höhlenöfiuung zu gelangen, muü man zwischen zwei máchtigen
Felswánden hinaufklettern. Steht man der Höhlenöffnung gegenüber, so kann
man an der Seite der nördlichen — rechts befindlichen — Felsenwand deut-

lich sehen, daB das zu den neokomen Schichten gehörende Konglomerat unter

21° nach WNW, oder aber unter den Kalkstein des Csáklyakö einfállt. Das-

selbe kann man übrigens an mehreren Stellcn auf der Ostseite des Csáklyakö

deutlich sehen.

Das Matériái des unter den Kalkstein einfallenden polygenen Konglo-

merates besteht aus Quarzit, kristallinischem Schiefer und Eruptivgestein, unter-

geordnet aus mesozoischen Kalkgeröllen, von verschiedenster GröBe (es finden

sich selbst Stücke von ^2 m Durchmesser).

lm tiefsten Aufschlusse, im Durchbruche des Gyógypatak, sind die Grenzen

des Sandsteines (bezw. des Konglomerates) und des Kalksteines von Kalkstein-

schutt bedeckt, doch kann man schon an mehreren SÍ ellen auf der östlichen

Seite des Pilis, insbesondere unmittelbar hinter dem Schutzhause wieder gut

sehen, daB der Sandstein an den erwiihnten Stellen mit ca. 30° unter den

Kalkstein einfállt.

GewiB ist alsó das, daB der Kalkstein des Pilis-Csák-
1 y a k ö e r Z u g e s, w e n i g s t e u s z u m T e i 1, auf dem neokomen
Konglomerat bezw. Sandstein 1 i e g t. Dies entscheidet jedoch noch

nicht das Altér des Kalksteines.

Der Kalkstein zeigt nur an einzelnen Stellen eine gute Schichtung

;

seine Fali- und Streichrichtung und sein Fallwinkel jedoch ándert sich sozu-

sagen von Schritt zu Schritt. Kurz, jené konkordante Lagerung, die Herpich

dem erwáhnten Profilé gemáB zwischen den beiden Bildungen voraussetzt, muB
jedenfalls als hypothetisch angesehen werden.

Wenn jené Ansicht berechtigt ist, nach welcher man die Klippeu im

allgemeinen dem Jura zuerkennt, dann ist, im Anbetracht der Kalkstein-

stücke, die ich unter den Csáklyakö einfallenden Konglomerat gefunden habé

und die petrographisch mit dem Kalkstein des Csáklyakö und Tark identisch

sind, der Pilis- Csáklyaköer Zug auf den jüngeren Sandstein (Kreide), beziehungs-

weise auf das Konglomerat aufgeschoben.

Die Piichtigkeit der Ansicht Heeepeis und Heebichs hingegen, daB dieser

Kalksteinzug neokomer Kaik (Kaprotinenkalk) sei, könnte nur auf Grund von

Petrefakten entschieden werden.

Székelyudvarliely, den 1 Október 1912.



EINE NEUE PHOLADOMYA AUS DEM MIOCAN.

Von Dr. Franz v. Pávai Yajna.'

— Mit cleii Figurcu 14—17. —

Als ich im Frühling des Jahres 1912 als Assistent zur min.-geolog.

Lehrkanzel gelangte, lenkte mein Chef Dr. Hugó von Böckh, Professor und

k. u. Oberbergrat an der Montan-Hochschnl zu Selmecbánya meine Aufmerk-

samkeit auf zwei máchtige Pliolfidoinya-^temkevue. Diese Phohfdonij/en hatte

Böckh seinerzeit südlich von Yerdnik in dem, auf der westlichen Seite der Eisen-

bahn beficllichen Kalksteinbruch (Cote 231 m) aus dem Leithakalk gesammelt.

Infolge weiterer Erkundigungen war Universitáts-Assistent Dr. Elemér

M. Vadász so freundlich. mir ein áhnlich riesiges Exemplar aus der paláon-

tologischen Sammlung der Universitiit zur Verfügung zu stellen, welches der

kön. ung. Geologe Dr. Zoltán Schréter noch als Universitatshörer gleich-

falls aus dem Leithakalkstein, und zwar in Kemence gesammelt hatte. Kürzlich

stieB ich in der Sammlung der k. ung. Geologischen Eeichsanstalt auf ein

noch stíirkeres, als Panopaca sp. ausgestelltes Exemplar, gleichfalls von Ke-

mence (Honter Komit.) stammend, i. J. 1884 von Professor Dr. Schafaezik

gesammelt. Mit freundlicher Bewilligung der Anstalt habé ich auch dieses

untersucht, Derzeit kenne ich von dieser mit permanenten Charakteren aus-

gestatteten Art, die bedeutend gröBer ist als die mir aus Beschreibungen

bekannten Pliohidomyen fünf Exemplare von zwei verschiedenen Fundorten,

aus den Sedimenten des oberen Mediterrán.

Da wir es hier mit einer relativ langgestreckten Form zu tun habén und

da der rückwártige Rand der Schalen scharf abgeschnitten ist, habén die Stein-

kei'ne im groBen ganzen die allgemeine Trapezform.

An dem einen ganzlich unversehrten BöcKn'schen Exemplar (Fig. 14— 15)

kann raan beobachten, daB die linké Klappe der Schalen ein wenig gröfier

ist. Der Wirbel ist ein wenig, aber immerhin merklich hervorragend und

entfállt nahezu auf den vorderen Teil der Schalen ; von der Seite ge-

sehen, hildet or mit dem oberen Eande in dessen, von vorn gerechnetem

zweiten Drittel, einen scharfkantigen stumpfcn Winkel. Der Wirbel der rechts-

seitigen Klappe ist unter dem Wirbel der linken Klappe etwas einge-

bogen und hat solcherart beim Öfifnon die Spitze des linken Wirbels abge-

* Vorgetragen iu der Fachsitzung 4. Dozcniber ItJH der Uugarischcu Geolo-

gischen Gesellschait.
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v,et7A. An dem Steiakern ist in jener kleinen Yertiefimg der Eindruck der

14 feinen knotigen Eippen des linkeu Klappenwirbels sehi- schön zu sehen.

Der Tordere Eand der Klappen ist abgerundet, und zwar in solcher Weise,

daf) er oberhalb der mittleren Höhe beginnend, nach abwárts starker abge-

"schnitten ist, so daB die gröBte Höhe der Scbalen nicht gegenüber dem

Wirbel am unteren Eande ist, sondern sich ein 's\enig nach rückwarts. zum

dritten Eippenintervall verschiebt. Der rückwartige Teil des unteren Eandes

ist ebenfalls abgerundet, jedoch bedeutend weniger und bloB im unteren rück-

wártigen Drittel der Schalenhöhe. Die hinteren SchalenrJinder sind schief

abgeschnitten, so daB der untere Eand mit seinem rückwartigen Teil einen

spitzigen, und mit dem Schlofirand einen stumpfen Winkel einschlieBt. Infolge

dieser Abgeschnittenheit sind die Schalen hinten stark klafi'end. und zwar bis

auí zwei Drittel der Dicke, wáhrend sie sich an den übrigen Teilen des Eandes

rundherum überall berühren. Der obere Eand oder SchloBrand ist nahezu

PAot2/Páfi/'S.

Fig. 15. PJioladomya H. Böckhi n. sp.

gerade, oder vorn und riickwarts dennoch ein wenig aufgebogen. Die Klappen

sind mit Ausnalime der vorderen und rückwiirtigen Oberteile gerippt. Die

Eippen sind schmaler als die Eippenintervalle ; insbesonderc gegen den

vorderen Schalenteil sind sie abgerundet und, wo sie mit den Anwachslinien

zusammentreffen, höckerig. Dieselben laufen vom Wirbel ausgehend schief

tiach ab- und rückwarts und zwar die vorderen weniger als die rückwár-

tigen. Auf der rechten Klappe gibt es 14, auf der linken 13 Eippen. Die

14-te Eippe der rechten Klappe entfallt auf den Vorderteil, ist kürzer und

schwilcher als die übrigen. Die Anwachslinien können auf der ganzen Klappe

auch auf den Steinkernen gut wahrgenommen werden. Der Verlauf derselben

ist besonders in der Nahe des rückwái'tigen Eandes sehr charackteristisch und

befindet sich im Zusammenhang mit der Abgestutzheit derselben. Yom SchloB-

rande ausgehend, ziehen sich diese Linieu rückwarts hinab, sodann gerade hiu-

unter, wieder in der vorigen Eichtung und wenden sich sodann ab und vorw sirts.

Es ist dies ein solches Merkmal, wie ich es bei keiner einzigeu abgebildeteu

Phohiiloinyti beobachtet habé, aber aucli bei den einer iugendliclicn Form ange-
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hörigen Sclialcnpartien der hier beschriebenen Spezies zeigen die Anwachs-

linien nicht gánzlich den selben Yerlauf, insofern ihre nach untén gerichtote

zweimalige Eückwartswendung wegbleibt, Klappen dieses Tieres sind alsó

im jugendlichen Altér zum Teil anders gestaltet als im vollkomraen ent-

\vickelten Zustande.

Die Eippen und Anwachslinien sind naturgcmáB aueh im lunereu der

dünnen Schale gut wahrnelimbar. Die Muskeleindrücke sind, wie in der Regei

bei den Steinkernen der PlioJodomijd, nicht sichtbar, dagegen sind die an

gleichschenklige Dreiecke erinnernden Sinusé an dem Manteleindruck genügend

gut erhalten und schlieBen die Sclienkel derselben. vom Ende des SchloB-

randes ausgehend, zwei Drittel des hinteren Randes ein.

Ich schlieBe die Beschreibung des Steinkernes mit der Bemerkung

daB man eine umgrenzte A r e a in der hinter dem Wirbel beíindlichen Partié

der Klappen nicht zu unterscheiden vermag. Letzterer Umstand ist für die

systematische Bestimmung wichtig, da die Pholíídomycn nach Agassiz in

zwei groBe Gruppén eingeteilt werden, und zwar in solche, die eine gut
umgrenzte Area habén und solche, bei \y e 1 c li e n d i e s e nicht
unterscheidbar ist.

Der SchloBrand der Schalen zieht sich ganz bis zum. riickwartigen

klaffenden Teile zurück, his dorthin, avo der Manteleindruck anfangt. Ihr Wirbel

ist vorliegend, dick und stark. Die Rippen und Auwachslinien sind ebenfalls

stark und höckerig, auf Grund welcher allgemeinen Eigenschaften auch diese

neue Art zu den Spezies trigonatae der arealosen Pholadomycn gezahlt

werden muB, zu welchen auch ihre náchsten, gleichfalls tertiáren und lebenden

Verwandten gehören.

Bei der genauen Bestimmung der Pholatloiuyen stoBén wir heute noch

auf groBe Schwierigkeiten. In eine Disku&sion darüber, oh diese Schwierig-

keiten in den Tieren selbst, in derén Organismus und hieraus entspringend

in der groBen Mannigfaltigkeit der Schalen begründet sind, oder aber auf die

Autoren und Monographen zurückzuführen sind, kann ich mich hier nicht

einlassen und berechtigt mich hiezu auch nicht das zu meiner Yerfügung

stehende Matériái. Soviel ist jedoch sicher, daB, wenn man die Zusammen-

ziehung solcher auffallend verschiedener Formen in der Monographie von

MoESCH ' sieht, wie Goldfuss' Pholadomya Puschi und Höenes' Ph. rectidorsata

und einen Hinweis darauf findet, daB man die Pli. Puschi auch noch mit der

iiiargaritacea und eventuell alpina zusammenziehen könne, und da auch diese

schon sehr betrachthche Unterschiede erkennen lassen, so erscheint auch die

Beschreibung einer neuen Art, ohne die ganze Sippe von neuem zu beschrei-

ben beinahe ungerechtfertigt. Wenn in Moesch' Fig. 6 auf Tafel XXXVII und

Fig. 5 aaf Tafel XXXIX eine und dieselbe Art ist und wenn diese sich auch

noch mit Fig. 2 auf Tafel XXXVII identiíizieren lásst, (Siehe Fig. 1.) dann

hat es überhaupt uur eine einzige Pholadowyanvt auf der ^^'elt gégében und

•A Dr. Moesch : Monographie der Pholadouiycn. Abhandl. der Schweizerisclien

palíiontologisclien Gesellschaft. 1874—75.
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von jedem Tier lebte und lebt nur eine Art. Interessant ist es auch, wenn

das eine Individuum dieser Art 12, das andere 36 Eippen gehabt hatte.

Des Yergleiches wegen habé ich in Fig. 16, die Umrisse einiger, bezüglich

des Alters und der Form naliestehender Arten fixiert, um die hierauf bezüg-

lichen Abweichungen und Übereinstimmungen hervortreten zu lassen. Wenn
A^ir diese Umrisse ansehen, falit uns beim ersten Blicke auf, daB dieselben

bedentend gröBer sind als alle anderen und daB sie auch rücksichtlich des

Verlaufes des Umrisses mit keiner einzigen übereinstimmen. Obgleich in der

Form eine unzweifelhafte Áhnlichkeit mit der aus dem Lias stammenden P/í.

con'Uf/ata und amhigna besteht, liegen dieselben doch nicht nur in Bezúg

auf das Altér, sondern auch systematisch weit von einander, und so besteht

auch in den Details ein auífallender Unterschied.

Nach MoESCH ist der Typus der Pholadoutya PusrJd Goldf. die Plu

rectiúorsata Horn. ; wir können daher beidé gleich auf einmal behandeln.

Der Wirbel der Pli. rcdidorsata Horn. erhebt sich nicht, sein vorderer Eand

zieht sich untén nach vorwárts und sein rückwártiger Eand ist abgerundet,

Es gibt 23 Eippen und sind diese auch gegen den hinteren Eand vorhanden.

Mit dieser letzteren kann alsó die neue Form der PIt. mit ihrem dicken

Wirbel, und ihrern oben nach vorn vorspringenden Vorderteile nicht identi-

fiziert Averden. Ebenso unterscheidet sie sich von derselben durch ihren

rückwártigen abgestutzten Eand und ihre 13— 14 Eippen, die nur am unteren

Eande endigen.

Die Pli. Pusciti von Goldfoss hat einen bedentend stárker emporstehen-

den und nach vorn sich erstreckenden dünnen Wirbel, so wie sie sich sowohl

durch den vor dem Wirbel vorspringenden Vorderteil, den vorn und hinten

gleich stark aufgebogenen unteren Eand und die abgerundete Beschaffenheit

des hinteren Eandes, wie durch die gröfiere Anzahl der Eippen und die GröBe

unterscheidet. Goldfuss erwáhnt zwar,^ daB er bei Düsseldorf auch Exemplare

von doppelter GröBe als das abgebildete gefunden habé ; wenn aber diese auch

so beschaften sind, wie die, welche er abgebildet hat, so können dieselben

auch in gröBeren Esemplaren nicht mit jenem identisch sein, welches Böckh

gesammelt hat. Dies geht auch daraus hervor, daB man, wenn man unter den

gröfiten Dimensionen in der Zeichnung von Goldfuss die Lángén- und Dicken-

maBe durch den Zahlenwert der Höhe dividiert, folgendes Yerhiiltnis findet

:

i-25 : í : Ü-7J, wáhrend das Verháltnis bei unserem Exemplar Pö4 : 1 : O'HS ist.

Kurz, das letztere ist verháltnismáBig lánger und dünner, Aber auch dann,

wenn wir die Seitendimonsionen verdoppeln, erhalten wir kein iihnliches

Verháltnis zwischen den Dimensionen, ja sie náhern sich demsclben sogar

uoch weniger als die früheren : Í'OO : l : l'ST.

Meinesteils glaube ich bezüglich der riesigen GoLDFUss'schen Exemplare,

daB diese nicht mehr zu den Ph. Puschi, sondern zufulge ihrer entsprechcu-

den Unterschiede vielleicht zu der hier beschriebenen neuen Pliol(ii((niiii'i zu

ziihlen sind.

* Goldfuss : Petrefacta Germania'.
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Die Ideutifizierung mit der Plioladomya margaritacea Sow. können wir

wegeu dereu klemen Dimensionen auch nicht versuchen, doch bemerke ich,

dafi, wáhrend bei der Ph. Piisdii der ScbloBrand mit dem vorderen Eand

ejnen spitzigen Winkel einschliefit, dieser Winkel bei der P/í. margaritacea

nahezu ein rechter, iind bei unserer PJioladomj/a bereits ein stumpfer "Winkel

ist, jedoch noch nicht so groB wie bei der Pli. recíidorsala Horn. oder bei

der P/í. Pusclii v. qiiesjta Sacc. und Pli. hesterna Sow., sowie bei der Ph.

candida Sow.

Die PIt. li esterna Wood. unterscheidet sich insbesondere durch ihren

weit vor dem Wirbel nach vorn sich erstreckenden vorderen Rand und ihren

solcherart auch betrachtlich gegen den Mittelgrund hin fallenden Wirbel von

unserer Form.

Die anderen tertiaren Arten, wie Ph. Láballancnsi^ Hantken, Ph. rugósa

Hant., Ph. Canavarii Sím., PJi. Weisi Philippi, Pli. Kalaensis Archiac, PJi.

Ladensis Deshayes, Ph. Turniensis Sacc, Ph. vaticana Ponzi, Ph. pliocenica

L. FoRESTi, Ph. thyrrena Simonell usw. unterscheiden sich von derselben der-

mafien, daB ein weiterer Vergleich überfliissig ist. Mit der Pholndomya Alpina-

Math. und der lebenden Ph. Cundida Sow., ferner mit der Ph. Pusclii var.

quesita MiCHT. hingegen muB sie noch eingehend verglichen werden.

Vor allém muB konstatiert werden, daB auch diese Spezies hinsichtlicli

der GröBe weit hinter den in meiner Hand befindlichen Exemplaren zurück-

bleiben.

MoESCH erblickt in Fig. 2. auf Tafel XL. die Type der Pholadomya

Alpina Math., die jedoch zufolge ihres hervorragenden, spitzigen, dünnen

Wirbels, der verspringenden dünnen, vorderen, dem Wirbel vorgelagerten

Partié des Randes, die trotzdem an ihrem vorderen unteren Rande noch

nicht so abgerundet ist, wie bei der hier beschriebenen, mit dieser auch

nicht identifiziert werden kann. Die Sache wird noch dadurch erschwert, daB

ihr rückwártiger Rand nicht abgeschnitten, sondern abgerundet und infolge dessen

weniger 'klaífend ist, und dieses Klaffen zieht sich mehr gegen den Wirbel

hin, nach vorwárts. Hier betrágt die Dicke des Hinterteils der Muschel ein Viertel

der gröBten Dicke, bei der Ph. n. sp. drei Viertel derselben. Auch das in

Fig. 1 c auf Tafel XL von Moesch dargestellte Exemplar klafft nicht so stark,

ja sogar das von Hörnes klafft nur bis zur halben Dicke. Obgleich nun die

beiden letzteren mit ihrer Abgestutztheit des hinteren Randes und einiger-

maBen auch wegen der Verlaufsrichtung der Anwachslinien unleugbar auf

unsere neue Form hinweisen, unterscheiden sie sich doch scharf von ihr durch

ihren stark hervorragenden Wirbel und ihre sich sehr verdünnenden langen

rückwártigen Klappenteile.

Sicher ist jedoch ^oviel, daB man unter den Individuen der Ph. Alpina

in mancher Beziehung Übergánge zu dieser neuen Pliohidomya ündct, doch

kann man auch diese nicht mit letzterer identifizieren, denn wenn man aucli

die einigermaBen ahnlichen AlpiiKi für unentvvickelte Exemplare ansicht. so

gelangt man auch dann zu keinem Rcsultat, da es geniigt, cinen Jeliek auf das

BöCKH'sche Exemplar zu wcrfon (Fig. 1), wobei es sogleich in die Augen



EINE xXEUE PHüLADOMÍA AUS DEM MIOCAN. 287

> i>
h^ 1-3

XI X!

H H S^

a «

=5 -iá

1-5 ü >
l-H H l-l

19*



288 Dt FEAXZ PÁVAI VÁJNA

falit. daB dieses im unentwickelten Zustande sich noch besser von jenen

unterschieden hat.

Von der PlioJadornya Pusclti v. (juesita Sacco muB ich dasselbe sagen

w'ie von der vorigen, obgleich diese beim ersten Anblick ibr naher steht, doch

unterscheidet sie sich bestimmt durch die Form des Wirbels, die Eichtung

der Abgestutztheit des rückwártigen Eandes und die Kleinheit, wozu noch

der grofie geologische Altersunterschied (oligocán) hinzutritt.

Die lebende Pholadomya candida Sow. steht schon wieder weiter von

ihr entfernt, denn obgleich ihre allgemeine Form auf den ersten Anblick

áhnlich erscheint, unterscheidet sie sich doch stark in den Details. Ihr Wir-

bel ist kürzer, ihr vorderer unterer Eand ist gegenüber unserer neuen Form
auch nicht abgerundet, so daB sich hier gerade dieser nach vorn erstreckt,

ihr rückwártiger Eand ist abgerundet, und so -ragt der rückwártige obere Teil

nicht hervor.

Schliesslich gibt es noch eine Pholadomya, die mit unserer neuen Art

eingehend zu vergleichen ware ; dies ist die Pholadomya Alpina v. rostrata

ScHAFFEE Diese hat Schafeer aus den Eggenburger untermediterranen Schichten

beschrieben, alsó aus álteren Sedimenten, als die unsrigen.

An den in Fig. 4. ersichtiichen Umrissen kann deutlich beobachtet

werden, daB wáhrend die in Fig. 3. auf Schaffee's Tafel XLV. dargestellte

Form in jeder Hinsicht weit von der hier beschriebenen entfernt ist, Fig. 2

auf derselben Tafel sich derselben in mehrfacher Beziehung nahert. vielleicht

noch mehr als der vorigen, obwohl sie Schaffek noch immer zur varietas

rostrata zahlt. Die rückwártige Hálfte derselben ist mit ihrer Abgeschnittenheit

und bczüglich der Verlaufsrichtung des SchloB- und unteren Eandes völlig

übereinstimmend. Dagegen ist jedoch ihr vorderer Eand nicht untén, sondern

oben besser abgerundet. Wenn ich hiernach noch auf den Unterschied in der

GröBe, sowie darauf verweise, daB die Ph. Alpina v. rostrata nach Schaffee's

Beschreibung auch vorne klafft und daB ihre Höhe ebenso groB ist wie derén

Dicke, so glaube ich genügend darauf hingewiesen zu habén, daB die in meinen

Hánden befindliche Pholadomya auch zu dieser nicht gehören kann.

Vermöge vieler übereinstimmender Eigenschaften mancher Individuen

der untermediterranen Pli. Alpina v. rostrata Schaff. scheint diese der direkte

Alme unserer obermediterranen Pholadomyen zu sein, vielleicht sogar — wenn

"vvir uns andere Formen vor Augen haltén — auch jené der Pholadomya

Alpina selbst, die eher ebenfalls als eine obermediterrane Art zu betrachten ist.

Die hier beschriebene Pholadomi/a steht daher am nachsten zur Ph.

PuscJii V. íjuesita Sacco, zu einzelnen gestreckten Formen der Ph. Alpina Math.

und besonders zur Ph. alp. v. rostrata Schaff. Obzwar sie jedoch einzelne

Eigenschaften dieser Formen in sich vereinigt, unterscheidet sie sich zufolge der

riesigen GröBe ihrer Proportionen, des langen, verhaltnismáBig Aachen Wir-

bels, der eigentümlichen Verlaufsrichtung ihrer Anwaclislinien und der hier-

aus sich ergebenden sehr schiefen Abgestutztheit des hintcren Eandes

scharf von den letzteren. Diesen Unterschieden füge icli noch den Hin-

iveis darauf hinzu, daB die Eichtung des oberen Teiles des SchloBrandes und
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cles Vorclerrandes einen mehr eiuem rechten Winkel sicli náhexnden stuinpfen

Winkel mit einander einschlieBen, als bei den ihr am nachsten stehenden

Arten, bei welchen dieser Winkel ein gestreckterer ist.

Zu meiner Beschreibuug habé ich, wie erwahnt, deshíilb nur ein ein-

ziges Exemplar benützt, weil dieses in jeder Beziehung ganz und fehlerfrei

ist, wáhrend die anderen vier teilweise fehlerhaft und durch Zusammen-

drückung entstellt sind.

Die hauptsáchlichen Charaktere der Pholadomya n. sp. fasse ich nun

in folgendem zusammen : Lángé 163 mm, Höhe 83 mm; die Form ist eher

trapezartig, vorderer oberer Eand weniger stumpfwinklig abgerundet, der

rückwártige schief abgeschnitten. Der Wirbel ist dick, láng und wenig hervor-

ragend. Eippen gibt es 13 bis 14 ; dieselben sind höckerig und endigen

nur am unteren Kande. Bezüglich der Details sind die bisher angegebenen

mafigebend.

Auf Grund des oben Mitgeteilten glaube ich, daB die aus dem V e r d -

n i k e r und Kemencéé r Leithakalk stammende groBe Pholadomya mit den

ihr eigentümlichen und permanenten Charakteren in der Literatur als selbst-

stándige neue Art bestében kann, und benenne sie als solche nach dem kön.

ung. Oberbergrat und ordentl. Hochschulprofessor Dr. Hugó von Böckh,

Plioladoniya H. BöckliL

BöcEH nimmt in der Eeihe unserer Geologen eine solche Stelle ein,

daB meine Namensgebung wohl kaum als eine Auszeichnung in Betracht

kommt, so daB ich, wenn ich dies tue, vielmehr nur meinem aufrichtigen

Dank und meiner Ehrerbietung für das von ihm nicht als Chef, sondern als

wahren Freund mir bezeugte Wohlwollen Ausdruck gebe.

Bevor ich diese Zeilen schliesse, kann ich nicht umhin, auch an dieser

Stelle meinen Dank Professor Dr. Stefan Vitális, Vortragenden der Paláon-

tologíe an der Hochschule, auszusprechen, der mich bei dieser Arbeit in

weitgehender Weise unterstützt hat.

Ausgeführt im mineralogisch-geologischen Institut.

Selmecbánya, im Juli 1912.

Dr. Franz v. Pávay Vájna,

Hochschulassistent.



MARIvASIT YON KÖSD.

Von Dr. Ludwig Jugovics.^

— Mit. cl. Fig. 18. —

Am südöstl. Abhange des « Nagyszál » unweit von Vácz, in Ungarn, wird

in der Gemarkung der Gemeinde von Kósd, Kohlé, die im Mittel-Eocán liegt,

abgebaut.

Pyrit ist als Kruste nicht selten auf dieser Kohlé zu finden, vor kurzem

erhielt ich jedoch ein Exemplar, in dem auch Markasitkristalle eingebettet

waren. Die Kristalle sitzen entlang einer Calcitader auf dichtem Markasit,

wo bei nur ein Teil der Kristalle vollkommen ausgebildet ist. Ihre GröBe

betrágt bei 1—3 mm Lángé 0'5— 1 mm Breite ; sie sind zumeist nach c (001)

tafelförmig, von gut spiegelnden Fláchen umgrenzt und zu krist. Unter-

suchungen sehr geeignet.

Die kristall. Verháltnisse des Markasit sind noch ziemlich unvoUkom-

men bekannt, daher erkláren sich die verschiedenen Angaben der Autoren,

die sich mit seiner Untersuchung befassten. Die ersten, die ihn náher unter-

suchten, waren Hausmann und Dejussieü, spáter stellte Sadebeck ein richtigeres

Axenverháltnis auf, nachher bemühte sich A. Gehmachee bessere kristallogr.

Constanten zu gebén. Allé erhielten verschiedene Axenverháltnisse. Diese

A-bweichungen zeigen sich in folgenden Winkelwerten :

De.t. Haussm. Sadeb. Gehmachek*
/:// = 011 :01T=81°4.6' 80°2O' 78°2' 78°50'

Dieselben Autoren gebén folgende Axenverháltnisse :

Dejussieü : a:b:c= 0-74538 : 1 : Mo85

Hausmann : a:h:c = 0-75241 : 1 : 1-18473

Sadebeck : a:h:c = 0-7662 : 1 : 1 -2342

Gehmachee : a:b: r = 0-76225 : 1 : 1 -21 669

Die angcführton Abwcichungen erhcischten eine ausgedehnte und pünkt-

liche Untersuchung, um den Grund der Abweichungen aufzukláren. Hiezu

1 Vorgetragen in íler Fachsitzuug tlcr Uugarischeu Geologischeu Gosellschaft

am 11 Dczember l!tl2.
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eignete sich besonders der Markasit vou Kósd, weil seine Fláchen, besonders

die Domen, zumeist eben, und gut spiegelnd sind, wáhrend die obgenannteu

Autoren immer hervorheben, dass an ihrem Untersuchungsmaterial die Domen,
besonders í(Oll) mit den Schnittkanten von 011 und OTT parallel gestreií't

sind, dadurch die Messung störend beeinflussten, indem sie statt eines Eeíiexes

Fig. 18. Mai-kasit von Kósd.

eine Reihe von Reflexen zeigten, woraus viele das Vorhandensein von Vicinal-

fláchen konstatierten.

Ich untersuchte zusammen 26 Kristalle und bestimmte folgende 6

Formen

:

c = 001 e = 101

w = llO v = 013

^ = 011 ío = 212

Die Ausbildung der einzelnen Formen betreífend habé ich beobachtet,

daB c (001) mit der gröBten Fláche entwickelt, aber zumeist abgerundet, wel-

lig, an Zwilhngen stark faserig vorkommt.

Der GröBe nach folgen die Domen, derén gute Ausbildung es mir er-

möglichte, ihre Neigungswinkel als Grundwerte zu benützen. Daher habé ich

an 15 Kristallen, wo í(Oll) besonders wohlentwickelt war, seine Neigung zu

011 gemessen und als Mittel der Messung erhielt ich — verglichen mit den

entsprechenden Werten von Sadebeck und Gehmachbr — folgende Werte :

l-.r = 0\i :011 =78°58'
Grenzwerte

78°43'— 79°27'

Sadebeck Gehmacher
78°2' 78°50'

Das andere Doma rí(lOl) ist ebenfalls vollkommen, nur etwas trüber

als das vorige und daher sind auch die Reflexe nicht so sicher. An 10 Kri-

stallen durchgeführte Messungen ergaben als Mittel folgende Werte :

e:c.' = un :101 = 64°5'46"

Grenzwerte

63°57'—64°39'
Sadebeck

63°40'

Gehmacher
64°8'2''
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Wie aus diesem Vergleich ersichtlich, stehen diese "Werte jenen Geh-

macher's sehr nahe, so daB es überflüssig schien ein neues Axenverháltnis

aufzustellen, da es sich nicht wesentlich von jenem unterscheiden würde.

"VYas die Ausbildung der andereu Fláchen betrifft, sei erwahnt, dafi

rfi (110) eine kleine abgernndete Fláche bildet; Doma 0(013) habé ich nur an

einem Kristall als schmalen Streifen gefunden.

Zwillinge sind nach (110) haufig, die FJáche c(OOl) ist immer parallel

faserig mit der Schnittkante í(Oll), wie es die Zeiehnung zeigt.

Folgende Tabelle zeigt die gemessenen und berechneten Winkelwerte

samt Grenzwerten und die Zahl der Kristalle, an welchen der betreffende Nei-

gungswinkel gemessen wurde. Die berechneten Werte sind aus Gehmacher's

Grundwerten berechnet.
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T y p u s I.

(Taf. II. Fig. 1.)

Die Kristalle, \\elche diesem Typus angehören, sind die gröBten der

von mir untersuchten. Sie sind 4 mm láng und 1— í2 mm breit. Diese Kri-

stalle sind auch die reichsten an Fláchen, welch letztere meistens glánzend

und tadellos ausgebildet sind, ausgenommen einige der Zone des Orthodomas,

welche gerieft sind. Ich konnte il'-I Formen bestimmen, und zwnr

:

Pinakoide :

T= (100) =ooPoo
3/= (001)= OP
P- (010) = ooPoo

Prismen :

z = (110) = ooP
n = (210) =:cxdP2

Klinodomen :

o=(011)= Soo
k= (012) = V2P00
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oft nur als auBerst dünne Streifen erscheinencl. doch konuten sie in jedem

Falle auf Grund ihres scharfen Eeílexes gut bestimmt werden.

Unter den negativen Orthodomen ist an den Kristallen nur eílOl) aus-

gebildet; meistens als eine ausnehmend schmale, jedoch sehr glanzende, glatte

riáche sichtbar.

Die positiven Orthodomen r (TOl), i (Tu2) und <t (103) besitzen beiláufig

gleich grofie, schmale Fláchen, doch die von / (20l) und /'(SOI) sind schon

etwas breiter.

Das Orthodoma r (TOl) kommt meistens auch mit glatten, glánzenden

Fláchen vor, nur in einem einzigen Falle beobachtete ich Eiefung, und zwar

an der Fláche (lOl). Die Eeflexe sind nie scharf, im Gegenteil verschwommen.

Die Formen i (102) und a (T()3) besitzen stets glatte, glanzende Fláchen, und

zwar liefern jené von i scharfe, gut begrenzte, diese von cr, wenngleich auch

scharfe, doch ein wenig blasse Eeflexe.

Wie ich schon erwáhnte, sind die Fláchen der Domen / (201) und /(SOI)

um ein weniges breiter, doch nur áuBerst selten glatt, meistens stark gerieft.

Das Doma (7.0.15) tritt als ein scharfer dünner Streifen auf. Das Yor-

handensein von (T05) verriet sich als ein recht guter, wenn auch blasser Eeflex.

Das Orthodoma (TT.0. 10) kommt einmal als ein áussert schmaler Streifen

vor. Der beobachtete Eeflex war blaB, doch nicht sehr verzerrt.

Yon den Hemipyramiden übertriíft n (Tll) nicht nur allé anderen Pyra-

miden, sondern auch die Klinodomen und Prismen. Dabei besitzen ihre Fláchen

tadellose Eeflexe. Der gemessene und der brechnete Wert des Winkels,

Avelchen die Pyramidenfláchen Tll und 11 T miteinander bilden, stimmt voll-

kommen überein.

Auch die Fláchen der anderen positiven Pyramiden sind allé aufiallend

glánzend und funkelnd. Die der Hemipyramide í/(21l) sind zwischen denen

von )(, II und f als kleine, funkelnde Dreiecke zu beobachten. q tritt in Form
eines schmalen Streifens auf, welcher die von den Pyramidenfláchen n und

Prismenfíáchen z gebildete Kanté parallel abstumjjít. Indem sie meistens nur

verschwommen begrenzte Eeflexe zeigen, ist es leicht erklárlich, daB die

"NVinkelwerte nicht sehr konstant sind.

Die Hemipyramide h (233) beobachtete ich an einem Kristalle. Sie hat

ziemlich groBe, diejenigen von q und y an GröBe übertreífende Fláchen, welche

nebstbei schönen Glanz besitzen und scharfe Eeflexe liefern. demzufolge die

auf Grund der Mespungen bestimmten Werte von den berechneten Werten sich

kaum unterscheiden.

Von den negativen Hemipyramiden ist nur '/(111) anwesend. Sie be-

sitzt glanzende, doch öfters Unebenheiten aufweisende Fláchen, welche immer
kleiner als die der positiven Pyramide n (Tll). doch imracr gröBer als die der

anderen positiven Pyramiden sind.
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T y p u s 1 1,

(Taf. II. Fig. 4.)

Das Charakteristikum dises Typus ist, claB die Flácheu der positiven

Hemipyramide n(Tll), die amEnde der Orthoachse sich befindenden an GröBe
weit übertreffen, und daB u (;21Ü), z (110), k (012), o (011) und d (111) beiláufig

in gleichem Verhiiltnisse ausgebildet sind. Charakteristisch ist weiter, dafí

unter den Orthodomen r(Toi) mit weit ausgebreiteteren Fláchen auftritt, als

die gesamten anderen der Zone des Orthodomas, alsó diese noch weit breiter

sind, als die von P (001) und jr(lOO).

Was die Zahl der Formen betriíft, ist dieser Typus nieht so reich, wie

der vorige, wo ich' i22 Formen beobachten konnte. Hier sind derén nur 19,

und zwar die folgenden :

Pinakoide :

T= (100) = cxdPoo

M=(001)= OP
P— (010) ;:= OOpCX3

Prismen :

z = (110) - ooP
u = (210) = ooP2

Klinodomen :

= (011) = 00 Soo
k - (012) = 00V"2P00

Orthodomen :

e=(101) = — Poo
i = (102) = V2 P oo

= (13.0.15)= WisPoo
r = (T01) =: Poo
= (n.0.10)="/ioPc«

í = (201) = 2Poo

(13. 0.6) = "«Poo

Hemipyraniiden :

d = (111) = —

P

n = (Tll)= P
t/ = (21I)= 2P2
fy = (22l)= 2P
a = (171) = 7P7

Die Pinakoiden 7' (100) und il/(001) zeigen beiláufig die gleiche GröBe

und geriefte Fláchen. P(OIO) tritt als schmale glánzende Fláche auf.

AuBer den Pinakoiden 7(100) und j!lí(001) konnte ich in der Zone des

Orthodomas noch 7 Formen — Orthodomen— beobachten, und zwar falit durch

seine betráchtliche GröBe besonders r (101) auf, welches noch weit gröBere

Fláchen besitzt, als die Pinakoide. Diese Fláchen sind ohne Ausnahme gerieft,

öfters auch brüchig.

Die anderen Fláchen des Orthodomas sind schon um vieles schmáler.

Beiláufig in gleicher GröBe sind, ausgebildet ? (T02), i(201) und das negative

e (lOl). Die Fláchen von i (T02) sind nur selten glatt, meistens spárlich gerieft,

die des e (201) zeigen sogar dichte Riefung, auch sind sie eimgermaBen uneben,

^ Diese Form wurde zuorst von Bücking beobaclitet. H. Bücking : Über die

KristalLformen des Epidots. Z. f. Krist. Bd. II.
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dessenungeachtet beidé Formen ziemlich gut reflektieren. Das negatíve Ortho-

doma e (101) tritt mit gliinzendeu, gut reflektierenden Fláchen auf.

Die Orthodomen (T3.0.15), (TT.0.10) und (T3.0.6) finden wir in der Form
von selír dünnen, glanzenden Streifen vor. Ihr Keflex ist etwas langgezogen,

doch gut begrenzt.

Yon den Prismen finden sich auch bei diesem Typus beiláufig in gleicher

Grö6e ausgebildet, ?(110) und í< (210), mit immer rauhen Flachen.

Unter den Klinodomen kommen o(Oll) und /c (012) vor. Die Fláchen

von (012) sind um vieles gröBer, als die von (011), und zwar sind die letzteren

schön glatt, scharfe, bestimmt begrenzte Reflexe bietend, erstere sind meistens

recht rauh.

Unter den negativen Hemipyramiden ist hier auch nur d(lll) vor-

handen ; die Fláchen sind rauh und gebén einigermaBen verzerrte Reflexe.

Positive Hemipyramiden beobachtete ich 4, námlich : n (111), í/(211),

q (221) und (T71). Dominierend ist n (Tll) dessen Fláchen — angenommen die

der Zone des Orthodomas — allé anderen an GröBe übertrefl^en, dennoch schön

glatt und glánzeud, nur hie und da ein wenig rauh sind, doch immer scharfe,

deutlich begrenzte Reflexe liefern.

Xáchstfolgend in der GröBe ist die Hemipyramide (7 (111), dann kommen
die weiteren positiven Hemipyramiden, und zwar in erster Reiche 7/(211), mit

zwischeu den Fláchen der positiven Hemipyramide rí (Tll) und des Prisma

ít(210) hervorscheinenden funkelnden Fláchen.

Die Hemipyramide (7(221) stumpft die Fláchen von h(111) und 2(110

ab und erscheint als schmaler, glánzender Streifen, welcher stets tadellose

Reflexe liefert.

Als eine dünne Fláche tritt die Hemipyramide T71 zwischen den Fláchen

von 010 und 11 1 auf. Ihr Reflex ist zwar ziemlich blaB und unbestimmb,

doch auf Grund des gemessenen Wertes, welcher von dem berechneten sich

kaum unterscheidet. ist ihr Vorhandensein ohne Zweifel anzunehmen.

Gemessen
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Gemessen
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gestreckt. Die Kristalle sind in verschiedeuer GröBe ausgebildet ; der Diirch-

messer der Tafeln, in der Eiclitung parallel zur a Achse gemessen, schwankt

zwischen 15 mm bis 8 cm Lángé. Auf letzterer gröBten Tafel sitzen die

kleineren Kristalle, die zweite Generation bildend. Unter den ganz kleinen

gibt es einige, welche die Streckung nach der n Aclise weniger, als die

gröBeren, erkennen lassen, aber in der Eichtung der Achsen u und h sind

die verschiedenen Tafeln so ziemlich gleichmiiBig ausgebildet. Die Kristalle

zeigen weiBe oder weingelbe Farbe, einige sind durchsichtig.

Dieser Baryt ist nicht sehr formenreich, indem ich nur 7 Formen be-

obachten konnte. Dies sind die folgenden :

Pinakoitle : Makrodoraa :

c = í001)=0P (i= (lüá) = V2P00
ft = (010) = 00 P 00 Bracliidoma :

Prismen : = (Q] 1) = P cxo

m =z (110) = 00 P Pyramide :

;íj
= (130) = ooP3 3 = (lll)r= P

Diese Formen sind aber nur an den auf der groBen Tafel sitzenden

Kristallen bemerkbar ; der groBe, tafelige Kristall selbst ist eine Kombination

der Formen r'(OOl), /> (010), m{nO), d (102) und (011). Das Pinakoid c (001)

besitzt groBe, ein wenig wellige Fláchen, die von />(010) sind als dünne,

glánzende Streifen zwischen denen von o(Ull) bemerkbar. Das /// wird durch

ziemlich groBe Fláchen vertreten und zwischen denen vom c (001) und m (110)

bemerkt man die glatten, glánzeuden Fláchen des Makrodomas d (102).

Unter den kleineren Kristallen, welche allé in der Eichtung des Pinakoides

c(OOl) tafeligen Habitus aufweisen, tritt c mit den ausgebreitetesten Fláchen

auf, welche immer glánzend, manchmal wellig sind,

Die Fláchen von h erscheinen meistens als schmale, glánzende, die von

den Fláchen oTl und OTT gebildeten Kantén abstumpfende Fláchen. Ausnahm-
weise sind sie einigemal etwas breiter.

Sehr schönen Glanz besitzen die glatten Fláchen der Prismen, beson-

ders tritt y autfalend glánzend und ausnehmend scharf reflektierend auf. Die

von ra sind gröBer, als jené von ^ (130). Erstere besitzen auch einen schönen

Glanz, doch sind sie etwas wellig ausgebildet.

Das Makrodoma »/ (102) und das Brachydoma o (011) hat glánzende

glatte Fláchen, die des Brachydomas sind öfters wellig und auch ein wenig

angeátzt. Eine überaus glánzende, kleine Fláche vertritt die Pyramide :s(lll).

Die gemessenen Winkelwerte unterscheiden sich, — wie dies aus der

folgenden Tabelle ersichtlich ist — kaiim von den berechneten, welcher Um-
stand auch die vollkommene Ausbildung der Fláchen bestáttigt. Bei den

Berechnungen stiitzte ich mich auf die Messungen Helmhackers. Die gemesse-

nen Werte sind als Mittelwerte zu verstehen.
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Mit einei- überaus glatten, glanzenden Fláche erscheint das Brachydoma
n (021), dessen Flache als ein feiner Streifen erscheinend, die Kantén von 001

und oTo abstumpft. Die des Makrodomas ;^(Tor) sind immer trübe, öfters recht

uneben.

Unter den Pyramiden ist nur o (TU) zugegen, sie besitzt ziemlich glatte

und gut reflektierende Fláchen.

Die mittleren Werte meiner Messungen sind aus der nachstehenden

Tabelle ersichtlich, wo ich sie den berechneten Kesultaten vergleichend gegen-

überstellte. Als Grundlage der Berechnungen dienten mir Melczers Grund-
werte, mit welchen meine Daten am bestén übereinstimmen.
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Aiifier (lem Brachydoma í(011) = Pco und Pinakoid r(001) = 0P
gelang es mir nur noch ein einzigesmal auf Gruud eines befnedigend schar-

í'en Eeflexes ein Brachydoma, und zwar í/{025) = |Poo als eine üli und 001

parallel abstumpfende schmale Flache zu beobachten.

Die Flachen sind überhaupt allé gerieft und gebogen, die von /' sind

öfters glatt und glanzend, die von c immer gebogen. Diese Unebenheit der

Flachen erklárt es, dafí die Ergebnisse der einzelnen Messungen ziemlich

differieren, wie dies aus der Tabelle ersichtlich ist, ^^o ich gerade aus diesem

Grundé aueh die Grenzwerte angebe. Die Ergebnisse meiner Messungen stehen

denen von Sadebeck am nachsten.

Mittel-

wert
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1. F. SCHUMAGHER: DIE GOLDEBZLAGERSTATTEN UND DER
G()LT)BERGP)AÜ DER RUDAER ZWÖLE-ArOSTEL-GEWERKSCHAFT

Zü BRAI) IN SIEBENBÜRGEN.
(Berlin, i9i'-2. Mit 83 Abbilílun(/en im Text und 6 Tafcln.)

Die BesclireibuDg des bedeutendsteu Goldbergbaues vou Ungarn, ja

von ganz Eiu-opa, welche uns in obgenannter Monographie geboten wird, ist

gewiB geeignet das Literessé dei imgarischen Fachkreise zu erregen, um so

mehr, als ihr sehr ausfülirlicher geologisch-iniueralogischer Teil sich auf

Arbeiten von Vorgángern stützt, die zum groBen Teil unserem Vaterlande

angehören. Wenn wir dabei anerkennen, da6 sich der Verfasser, bei aller

Aneignung früherer Forschungsresultate seine wissenschaftliche Selbstándig-

keit wahrt, alles durch eigenen Augenschein nachprüft und die Menge des

Bekannten durch sehr zahh-eiche und genaue eigene Beobachtungen vielfach

vermehrt, die theoretischen Ansichten nach allén Seiten hin überprüft und

forrauliert, so müssen wir in diesem deutschen Werke eine wertvolle Be-

reicherung unserer Kenntnisse und eine willkommene Ergánzung unserer

einheimischen Fachliteratur begrüí3en, und es scheint demnach angemessen,

den Inhalt dieses Werkes nnseren Kreisen auszugsweise vorzuführen.

Bergingenieur Dr. Schumachek hat diese Arbeit im Auftrage der Eudaer

Gewerkschaftsdirektion unternommen, welche ihm allé dazu uötigen wissen-

schaftlichen Hilfsmittel zur Verfügung stellte und es ihm ermöglichte, die

ganze Arbeit an Ort und Stelle auszuführen.

Da das Werk berufen war, eine vollstándige Monographie des Gruben-

besitzes darzustellen, wurde dem weitaus überwiegenden montangeologischen

Teile auch die Beschreibung der Betriebsverháltnisse, der technischen Ein-

richtungen und der wirtschaftlichen ErgebniBe mit statistischen Ausweisen

beigefügt. Unsere Aufgabe kann sich jedoch an dieser Stelle nur auf die

Bekanntmachung des ersteren Teiles beziehen, und soll auch hierin vor-

nehmlich die Beziehungen auf die Arbeiten ungarischer Geologen und die Be-

reicherung, welche diese neue Arbeit bringt, berücksichtigen.

Ein einleitftides Kapitel bringt uns in geographischer Hinsicht nichts

neues. Eine Kartenskizze (Fig. 1) bietet die Übersicht über das Siebenbür-

20*
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gische Erzgebirge, elessen naliere Umgranzung der Yerfasser mit dem von

K. V. Papp zuerst aufgestellten unregelmiiBigen Viereck : Offenbánya-Zalatna-

Xagyág-Karács angibt, , indem er Pozepny's, von Szabó abgeandertes Dreieck

als unzureichend verwirft.

lm geologisch beschreibenden Teil beschránkt sich der Yerfasser auf

<las engere Grubengebiet seiner Ge^\erkschaft und folgt darin gánzlich der

•durch den ungarischen Staats-Geologen M. v. Pálfy ausgeführten Detailaiif-

nahme, die er auch in der beigegebenen Tafel I. vorführt. Auch in Bezúg

auf die Auffassung der tektoniscben Verhaltnisse, der Struktur imd Alters-

verhaltnisse der Eruptivgebilde schlieBt sich der Yerfasser Pálfy's Ausführun-

gen durch aus an. Einer eingehenderen Diskussion unterzieht er die Literatur-

angaben über das geologische Altér der melaphyrartigen Evuptivmassen, das

von TscHERMAK und DöLTER für tithonisch von Stache für spátjurassisch erklárt

Avurde. indes Peimics den Ausbruch in die untere Trias versetzt. Hierbei

wiederholt der YerfaBer eine irrtümhche Angabe Peimics', wonacb Inkey die

Melaphyreruptionen von der Trias an bis in den Oberjura sich fortsetzen

lieBe, was auf eine Yerwechselung mit jüngeren Porphyriten zurück zu führen

«ei, denn die echten Melaphyre seien allé in einer Periode, der unteren Trias

hervorgetreten. Der diesbezügliche Auspruch Inkey's "^ will aber nichts weiter

besagen, als daB nach dem damaligen Stand der Kenntnisse die untere Grenze

für diese Eruptionsgesteine in der Untertrias, die obere aber etwa am Stram-

berger Kaik gezogen Averden muB
;
ja es wird sogar hinzugefügt, daB sie der

"Wahrscheinlichkeit nach der oberen Trias angehören.

Nach dem Melaphyr und seinen Tuffen, die im westlichen Teile des

Grubenreviers auch als Nebengestein der Erzgánge eine Eolle spielen, sind

der Altersfolge nach ein belangloses Yorkommen von Porphyrit ein ebensolches

von Jurakaik zu nennen. Der Karpatensandstein, welcher der oberen Kreide

zugerechnet wird, tritt im östlichen Teile des Grubenreviers auf. GröBere

Bedeutung kommt dem mediterránén Sedimenten zu, welche als unmittelbare

Unterlage der tertiáren Eruptivgebilde, hier zwar auch zutage erscheineu,

mehr noch aber in unterirdischen AufschlüBen als Nebengestein vieler Erz-

gánge beachtenswert sind.

Die Andesite nun, denen hier sowohl in geologisch er wie auch in mon-
tanistischer Beziehung die Hauptrolle zufállt, dürfen, weaigstens in diesem
Teil des Erzgebirges, sámmtlich dem Obermediterran zugerechnet werden, mit

dessen obersten Schichten sie durch wechsellagernde Tuífe eng verbunden
sind. In ihrer Klassifikation und Eeihenfolge stimmt der Yerfasser vollstandig

mit Pálfy's Ansichten überein und stellt demnach die Altersfolge : Hypersthen-
Amphibolandesit, Amphibolandesit, Dazit auf, wobei er jedoch auch dem von
Primics als gesonderten Typus festgestellten granatführenden Andesit als

Zwischenglied von Amphibolandesit und Dazit gelten liiBt. Wenn er aber zur
Bekrilftigung dieser Altersfolge derén Übereinstimmung mit dem Gesetze der
zunehmenden Aziditát hervorhebt, so seheint er zu vergessen oder nicht zu

* Siehe: Inkey, Nagyáy, S. 8.
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Tvissen, daB Pálfy eigentlich geracle das kieselsaurereichste Gestein, den

Ehyolith an die Spitze seiner Reihe stellt, die er dann wieder mit dem quarz-

reichen Dazit abschlieBt.

Auch in Bezúg auf die vulkanische Tektouik akzeptiert der Verfasser

PÁLry's Auffassung, die sich ja vornehmlich beim Stúdium dieser Gegend

herausgebildet hat. Demnach erblickt auch er in den hervorragenden Kuppen

aus festem Gestein (Barza, Hirnik usw.) die Kerné der Ausfüllung vulkanischer

Schlote, die von den vorher zutag geförderten Tuffmassen und Lavaströmeu

mantelförmig umgeben werden.

Die Petrographie all dieser Eruptivgesteine wird auf Grund eigener

XJntersuchungen sehr eingehend besprochen, und wenn auch diese Darstellung

an dem bisher Erkannten wenig oder garnichts andert, so finden wir darin

doch manche beachtenswerte Zusátze. Es sei hier namentlich der chemischen

Bauschanalysen gedacht, welche Dr. M. Dittrich iu Heidelberg an zwei

Varietaten des Hypersthen-Andesites, einer normalen und einer grünstein-

artigen, ausgeführt hat : an diesen falit uns namentlich die bedeutende Menge

der Phosphorsaure (2"26 %) im normalen Gestein auf, die hingegen im

grünsteinartigen auf 0*58 % herabsinkt. Beachtet man dabei, dafi CaO in

erstei'em Gestein aiich etwas reichlicher vorhanden ist als in letzterem,

wáhrend man dem mikroskopischen Befunde nach das Gegenteil zu erwarten

hátte, so könnte man zu den SchluB kommen, daB der ProzeB der grünstein-

artigen Umbildung mit einer Auflösung und Auslaugung des Apatitgehaltes

verbunden sei.

Die Diskussion über die Grünsteinbildung wird spáter bei der Bespre-

chung der Grubengesteine ausführlicher wiederholt.

Das weiBliche, mit Pyrit stark imprágnierte Gestein, welches zutage

den Barzastock umgibt, halt der Verfasser in Übereinstimmung mit Pálfv

nicht für Tuffmassen sondern für stark kaolinisierte Laven. Tuffe, Breccien

und vulkanische Konglomerate spielen aber in den unterirdischen Aufschlüssen

eine groBe Rolle.

Der zweite Hauptteil, welcher sich mit den Lagerstátten der Golderze

befaBt, bringt zanáchst einen geschichtlichen Rückblick auf diesen uralten

Bergbau, der, unzweifelhaften Belegen nach, schon zur Zeit der römischen

Okkupation Daziens in Blüte stand, wilhrend die Spuren von Goldv\aschereien

im Köröstale und seinen Nebentálern wahrscheinlich in noch weit áltere

Zeiten zurückreichen. Gegenüber der landesüblichen Auffassung, die allé noch

sichtbaren Spuren von Schlágel- und Eisenarbeit und von Feuersetzen, allé

aufgefundenen altén Werkzeuge den Eömern zuschreibt, ist der Verfasser der

Ansicht, daB manches davon einer viel spáteren Epoche entstamme, da ja.

nach den Stürmen der Völkerwanderung, dieser lohnende Bergbau gewiB

wieder aufgenommen, aber freilich bis zur Anwendung der Sprengmittel in

der altén Weise fortgeführt worden sei. Die ersten historischen Angaben

stammen aus dem 1 8. Jahrhundert. Die Werke von Kuda und Valearszuluj waren

damals im Besitz der Familie Ribiczey ; spáter wurden sie Eigentum der

Grafen Toldalagh und der Barone Zyeyk, von denen sie im Jahre 1884 und
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1889 die Gothaer Aktiengesellschaft Harkoet káuflich erwarb. Die Werke von

Muszari und Dealu Feti kamen ebenfalls 1889 in den Besitz dieser Gesell-

schaft, welche durch groBartige Anlagen füi* Förderung und Aufbereitung

sowie durch intensive Aufschlüsse die vereinigten Werke zu hohem Aufschwung

brachte.

Für die Beschreibung der Lagerstátten trennt der VerfaBer die adniini-

strativ getrennten 5 Gruben in zwei Gruppén, von denen die östliche die

Grubenfelder von Euda, Bárza, Valeamori und Valearszuluj, die zweite jené

von Muszari und Dealu Feti umfaBt. Erstere schliefit sich an das Bergmassiv

des Bárza an, dessen geologischer Bau nach Pálfy's Darstellung gégében und
durch Profilbilder von demselben Forseher erláutert wird.^ Hier fanden zur

Zeit des Obermediterran zuerst submarine Aschenauswürfe statt, die sicli in

den mit Meeressedimenten weehsellagernden tuffigen Schichten erhalten habén.

Hierauf folgten noch gewaltigere Ausbrüche von zerstáubtem und fragmen-

tarischem Matériái und abwechselndeu Lavaergüssen, die einen máchtigen

Vulkankegel aufbauten, in dessen Schlot schlieBlich das emporgepreBte Magma
zu einer festen MaBe erstarrte. In nachster Náhe beflndet sich eine íihnliche

Ausbruchstelle, der heutige Szmrecskegel, desser Eruptivmasse oben mit der

des Barzakegels zusammengewachsen ist, wáhrend in der Tiefe die trennende

Scheidewand von durchbrochenen Sedimenten durch Grubenbaue aufge-

schloBen ist.

lm Gebiete der Grube Muszari falit dem Melaphyr, resp. seinen Tuffen

die Hauptrolle zu und die Erzgánge streichen sowohl in diesen Bildungen als

in dem anstoBenden quarzführenden Andesit. Aber auch hier seben wir ganz

in der Náhe eine Eruptivmasse, derén Gestein mit dem des BarzamaBives

identisch ist, und auch der granatführende Quarzandesit, in welchem sich die

Erzgánge des Dealu Feti und zum Teil Muszari bewegen, zeigt teilweise gi'ün-

steinartige Umwandlung.

Was uus der Verfasser in einem besonderen Kapitel über die formelle

Ausbildung der Erzgánge in ausíuhrlicher Beschreibung mitteilt, láBt ein Bild

höchst unregelmáBiger und verworrener Gangzüge erkennen, wie wir es áhn-

lich in fást allén Erzlagerstátten des Siebenbürgisclien Erzgebirges wieder-

finden. Die Hauptgánge zeigen wohl eine vorwiegende Streichriclitung nach

NW oder NNW mit steilem Einfallen nach SW ; alléin in beiden Kichtungen

gibt es zahlreiche Ausnahmen. und ein Gewirk von Nebengángen und Trüm-

mern begleitet die gröBercn Gánge oder tritt auch in vielfach durchklüfteten

Gebirgspartien zu stockáhnlichen Anháufungen zusammen. Ebenso unbe-

stándig ist die Máchtigkeit der Gánge sowohl im Streichen als im Fallen.

Einzelne Gánge im Eudaer Revier besitzen Máchtigkeiten, wie sie in keiner

ánderen Grube des Erzgebirges bekannt sind, so z. B. der Magdanagang, der

^ Pálfy's zusammeiiíassendes AVerk über das Siebonbürgische Erzgcbirge vvar

dem Yerfassor wiilirond dor Arbeit noch nicht zuganglich, Dóch kannte er sowohl

die geol. Karte, als die vorangeheudcn Einzclpublicationoii dcssclbcn, doncn cr auch

allé hier bczcichnete Daten ontnchmcn koniite.
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íils einheitliche Spaltenaiisfüllung bis í2 m und darüber máchtig wird. Doch
sind es nicht gerade diese machtigen Gilnge, die reiche Anbrüche führen,

sondern haufiger die begleitendeu schmalen Trümmer und Adern. Man hat

wohl auch von Macbtigeiten von 10, ja 20 Metern gesprochen ; dann ist aber

darunter immer nur eine im Ganzén abbauwürdige Zone verworrener Ader-

netze zu verstehen.

Als Entstehungsursache der Gangspalten ist der VerfaBer nicht geneigt

die Kontraktiou der EruptivmaBe bei derén Abkühlung gelten zu laBen, wie

dies Peimics getan hat, der auch demgemaB die Gangspalten um den Barza-

stoek kranzförmig verlaufen lasst. Die Unrichtigkeit letzterer Ansicht, welche

aucli noch von Semper geteilt wird, hat schon Pálfy dargetan. Letzterer hat

auch, in Hinweis auf die Tektouik des ganzen Erzgebirges, in welcher sich

nordwestlich verlaufende Bruchlinien ausprágen. die in der Hauptsache der

gleichen Eichtung folgenden Gangspalten auf dieselben tektonischen Vorgánge
zurückgeführt, und dieser Ansicht schlieBt sich der VerfaBer rückhaltslos an.

Bedeutendere Altersunterschiede an den Gangén zweifellos festzustellen ist

dem VerfaBer nicht gelungen. Wáhrend Spaltungen und Vereinigungeu von
Gangén zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehören, sind wirkliche Kreu-

zungen von Gangén sehr selten und die etwaigen Verwerfungen ganz unbe-

deutend. Was das Altér der Gangausfüllung und mit ihr der Erzbildung

betrifft, kann der Verfasser Primics' Ansicht, daB diese zu verschiedenen Zeit-

perioden und namentlich in den Porpliyren früher als in den Andesiten statt-

gefunden habé, nicht teilen ; er leitet vielmehr das Matériái der Gangaus-

füllung aus dem gemeinsamen Herde der Andesitausbrüche ab und versetzt

das postvulkanische Aufsteigen der erzbringenden Lösnngen oder Dampfe in

die Zeit der sarmatischen Stufe, ohne Rücksieht auf das verschiedene Altér

der Nebengesteine.

Das náchstfolgende Kapitel, welches über die Petrographie der Neben-

gesteine der Erzgánge handelt, ist besonders durch die eingehende Beschrei-

bung und Diskussion der an denselben ersichtlichen Modifikation interessan^.

Schon an den kompaktén Melaphyren, welche in den Muszárigruben, allerdings

nur als einzelne Einschaltuugen in den Melaphyrtuflfen, als Nebengestein auf-

treten, zeigt sich im Allgemeinen eine Chloritisierung und in unmittelbarer

Náhe der Gánge eine kaolinische Umwandlung, wie wir sie spiiter auch an

den tertiaren Eruptivgesteinen beobachten \\ érden; ebenso an den Tuífen, die

in sehr verschiedener struktureller Ausbildung das vorwiegende Nebengestein

bilden. Diese sind auch chloritisiert und weisen starke Kalzitbildung auf. In

der Nahe der Gánge sind auch sie kaolinisiert, mit Pyrit impregniert und

stellenweise nachtraglich stark verquarzt.

Das zweite Nebengestein der Muszárigánge ist der granatführendé

Quarzandesit. Bei diesem áuBert sich die grünsteinartige Modification in der

Zersetzung der Amphibole zu Chlorit und Calcit. Auch die Kaolinisierung

tritt hier auf. Obwohl der VerfaBer die von Semper untersuchten Gesteins-

varietaten, welche einen Übergang in Dazit vermitteln, selbst genau kennt,

spricht er sich doch, gleich Piiimics, für die gesonderte Stellung des durch
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Granat gekennzeichneten Gesteinstypus aus, als cBindeglied zwischen Amphibol-

andesiten xand Daziten.B

Der grünsteinartige Hyperstheuandesit tritt am Berge Hirnik, obwohl

hier noch erzleer. ganz in der Náhe der Muszárigánge auf. lm östlichen Eevier

bildet er den Stock des Bárzamassives und somit das wichtigste Nebengestein

der um dasselbe geschaarten Erzgánge. Seine petrographische Beschreibung

stimmt mit den zutag anstehenden Gesteinen überein ; hier wird nun aber

die Erscheinung der grünsteinartigen Umwandlung sehr eingehend behandelt

und zwar in einer Weise, die dem Wesen nach mit der von Inkey schon

lange vorher, zuletzt auch auf dem zehnten internationalen Geologenkongrefi

gegebenen Beschreibung ganz übereinstimmt.'* Bei beiden Autoren wáren

besonders folgende Punkte hervorzuheben, die manchen gegenteiligen Angaben

gegenüber festgehalten werden müBen und bei der Behandlung der Frage

über die Grünsteinbildung nicht übersehen werden dürfen :

1. daB selbst bei vollstándiger Grünsteinbildung die Feldspiithe in völlig

frischem Zustand bleiben können
;

2. daB die Pyriteinsprengung nicht zum Wesen der Grünsteinbildung^

gehört, da der Pyrit, welcher an manchen Stellen dem Grünstein auch ganz-

lich fehlt, als Einwanderung aus den Gangén, in derén Nahe er am háufigsten

ist, anzusehen ist

;

3. daB die kaolonische Umwandlung von der Grünsteinbildung ganz und'

gar unabhángig ist und erst nachtraglich, in der Zone der Erzgánge ausge-

bildet ist

;

4. daB das Wesentliche der Grünsteinbildung in der Zersetzung der

Amphibole und Pyroxene zu Chlorit und Kalzit, eventuell mit Bildung von

Epidot oder Serpentin (Bastit), zu suchen sei

;

5. daB die Grünsteinmodificaiion keine Begleiterscheinung der Erzgánge

sei, nicht von diesen ausgehe, sondern sich vinabhángig über weitere Gesteins-

regionen verbreite.

• Diese Eesultate würden nicht nur genügen die alté RicHTHOFEN'sche-

Theorie von eigenen Propylitausbrüchen zu wiederlegen, wenn sie nicht schon

lángst verlaBen wáre, sondern sie sind auch jetzt geeignet manche irrige

Ansichten der Montangeologie richtig zu stellen und in Bezúg auf den

Ursprung der Grünsteinbildung den riohtigen Weg zu weisen, Man kann nun

nicht mehr die Kaolinisierung mit der Grünsteinbildung zusammenwerfen und

erstere für das Endstadium der letzteren erkláren. Man kann auch nicht den

Pyritgehalt für wesentlich annehmen und darin ein Bindeglied zwischen

Grünsteinbildung und Erzgángen erblicken. SchlieBlich erscheint os auch

erwiesen, daB die Grünsteinbildung der Einwanderung der Erze in die Gangé,

wahrscheinlich sogar der Öfifnung der Gangspalten vorangegangen, keinesfalls

aber von den Gangén aus erfolgt sei.

Indem nun der VerfaBer an die Frage nach dem Ursprung der Grün-

^ S. Inkey: De la relation de Tétat propylitiqne des roches andésitiques et

leurs filons minéraux. México, 1910.
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steinbilclung herantritt, weist er zunachst auf die Frische der Feldspáthe hin

als Argument gegen die bei Stelznee-Beegeat (Die Erzlagerstátten) ausge-

sprochene Meinung, wouach die PropylitisieruDg einer intensiveu Durchgasung

des noch nicht ganz verfestigten Mafíives zuzuschreiben sei. Diese gasförmigen

Agentieu hatten doch vor allén den leicht zerstörbaren Feldspath angreifen

müBen.

Derselbe Einwand köunte gegen allé jeue Theorien gelten, die sich zur

Erklárung auf postvulkanische Thermalquellen berufen. mögen diese auf den

Spalten der Erzgange oder soust \\ie aufgestiegen sein, wobei gegen die erstere

Ansicht auch andere Gründe angeführt werdeu können. Auch Inkey's Hinweis

auf Kohlensíiure und Wasser als chemisch hinreichend zur Umwandlung der

Amphibolsubstanz in Chlorit und Kalzit, wird aus demselben Grundé zurück-

gewiesen, da ja schon bei der atmosphárischen Gesteinsverwitteruug das

kohlensaure Wasser den Feldspat am ehesten angreift.

Da nun der Verfasser sowohl die pneumatolitische, als die thermale Ein-

wirkung verwirft, findet er keine andere Möglichkeit der Erklárung als den

Hinweis auf die Analogic mit der epidioritischen Fazies der Diabase im Ficlitel-

gebirge, die Kosenbusch dem Gebirgsdruck zuschreibt. Freilich findet er an

seinen Andesiten sonst keine Anzeichen von Druckwirkung, beruft sich aber

auf die Massenbewegungen, derén Spuren sich in der ganzen Tektonik der

Gegend verraten und möchte dem damit verbundenen Druck immerhin einen

metamorphisierenden EinfluB zuschreiben, ovenn man sich die Dynamometa-

morphose vollstándig in chemische Arbeit umgesetzt denkt. » Letzterer Aus-

spruch, der au Klarheit zu wünschen übrig láBt, dürfte diesen Erklárungs-

versuch kaum Geltung verschaífen. Da es nun doch eine feststehende Tatsache

ist, dafí in diesen Grünsteinen neben den ganz frischen Feldspáten ganz zer-

setzte Pyroxene und Amphibole zu sehen sind, so muB er nach der logischen

Eegel, daB man vom Sein auf die Möglichkeit zu schlieBen habé, doch irgend

ein Ágens gebén, A\elches imstande ist, unter den obwaltenden Umstánden

(etwa Erwármung, AbschluB der Luft) diese eklektische Metamorphose zu

bewerkstelligen und es ist schwer sich dieses Ágens anders als ein chemisches

zu denken.

Ist es nun als sicher anzunehmen, daB die grünsteinartige Umwandlung

nicht von den Gangspalten aus erfolgt sei, so láBt sich für die kaolinische

Zersetzung gerade das Gegenteil nachweisen. Der Verfasser schlieBt sich auch

darin Inkey's Meinung an, hebt aber noch ausdrücklich hervor. daB die Kaoli-

nisierung — wenigstens in seinem Forschungsgebiete — das schon zu Grüu-

stein gewordene G estein ergriffen habé und daB die Pyritimpregnation, die

sich oft noch über die kaolinisierte Zone hinaus verbreitet, doch nur als eine

Begleiterscheinung zu betrachten sei. In dem totál kaolinisierten Gestein weist

der Verfasser eine sehr bedeutende Menge von Kalzitsubstanz nach, die zum
Teil schon durch die Grünsteinbildung entstanden, noch durch die Umwand-

lung des kalkhaltigen Plagioklas vermehrt wurde. Aus dem Gesteinspulver

konnte mittelst Salzsiiure oft 50% des Gewichtes ausgezogen werden. Die Ein-

wanderung des Pyrites ist oft an ganz feinen Spalten erkennbar. Er siedelt



310 LITERATUR.

sich mit "N'orliebe an der Stelle der zerstörten schwarzen kSilikate an und b-
det oft Avahre Pseudomorphosen nach diesen. Die Kaolinisierung geht vorzüg-

lich von den schwachmiichtigen Gangtrümmern aus und ist am intensivsten

dórt, wo dieselben ein dichtes Netz bilden. Interessant ist die Beobachtung,

daiJ die kaolinische Umwandlung, die sich für gewöhnlich ganz állmaiig gegen

das frische Gestein hin verliert, manchmal doch ganz scharf absetzt, und zwar

nicht nur etwa an ganz feinen Sprüngen oder Kiesadern, sondern selbst aiich

ganz unvermittelt, wovon einige Zeichnungen Zeugnis ablegen.

Eine anderweitige Veránderung des Nebengesteines wird durch die Yer-

kieselung bewirkt. 8ie ist an dem massiven Andesit seltener und weniger inteu-

siv zu beobachten als an den Tuffen ; auch wo das Nebengestein aus schwarzem

Schiefer besteht, kann man sie erkennen, wo dann das Gestein zu einer horn-

steinartigen sehr festeu Masse erhartet. Jedenfalls ist die Verkieselung auch

von den Gangspalten aus erfolgt, jedoch erst nach der Kaolinisierung. Sie

dringt auch nie so tief ein, wie letztere.

Da nebst 'dem eruptiven Andesit auch dessen Tuffe, sowie die darunter

liegenden mediterránén Sedimente eine bedeutende Eolle spielen, láBt sich der

Verfasser auf die genaue Beschreibung dieser Gesteinsarten und dei*en Modi-

fikationen ein. Unter den vielen Strukturvarietatén der Tufí'e wird eine sehr

feinkörnige, kreideartige Abart erwahnt, die wohl der im Siebenbürger

Becken weit verbreiteten, von Hauer als «Palla9 beschriebenen Art entspricht.

Der «schwarze» Schiefer, ein dunkelgefárbtes, undeutlich geschichtetes, aber

von zahllosen Absonderungsflachen durchsetztes Gestein, wurde von Semper für

das Produkt einer Art Schlammeruption angesehen, eine Ansicht, die schon

von Pálfy widerlegt worden ist. Aufschlüsse in den Gruben lassen eine oft-

malige Wechsellagerung dieser Schiefer mit Sandstein- und Tuffschichten er-

kennen und pflanzliche Uberreste, die darin aufgefunden worden sind, sprechen

für dessen mediterranes Altér. Auch Gipseinlagerungen wurden hier wie an-

derswo in den Mediterranschichten angetroffen.

Das Kapitel, welches die Ausfdlluug der Gangspalten betrifi"t, beginnt

mit der Beschreibung des Glauches, der in den^Valeamori-Gruben anzutreffen

ist. Glauch nennt man bekanntlich taube Gesteinsgiinge, die in den Nagyáger

Bergwerken sehr háufig auftreten. Inkey hat sie von diesem Orte beschrieben

nnd wenn der Verfasser zwischen dieser Beschreibung und der seinen wesent-

liche Unterschiede zu finden vermeint, so dürften sich dieselben bei naherer

Betrachtung doch nur als ganz unwesentlich herausstellen. Der eingreifendste

Unterschied, aus dem sich auch die geringen Verschiedenheiten anderer

Morkmale ableiten lassen, bestünde wohl darin, daB der Glauch in Valeamori

auf die Region der Mediterransedimente und Andesittuffe beschriinkt ist,

Wíihrend der in Nagyág vornclimlich im kompaktén, wenn auch kaolinisierten

Dazitgesteiu und nur untergeordnet in den umschlosseneu Sedimentmasseu

auftritt. An beiden Orten besteht der Glauch aus einer nicht eruptívon Grund-

masse, in der zahlreiche eckige Fragmente des Nebongesteins eingeschlossen

sind. Da nun dieses Nebengestein in Valeamori vornehmlich der schwarze

Schiefer, in Nagyág hingegen der gebleichtc Dazit ist, so ist es orkliirlicli. daB
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im Gegensatz zur Farbe cler Einschlüsse, die Grundmasse hier dunkler, dórt

aber heller erscheint. Ubrigens ist auch in Nagyág die Grundmasse nicht

gerade schwarz, soudern besonders im tröekeneu Zustand grau, in verschiede-

nen Schattierungen.

Was nan die Beschaffenheit der Grundmasse betrifft, so wird sie zwar

vom Verfasser entschieden als «tuffig» bezeiehnet, doch wird dieser Tuffcharak-

ter wegen der starken Zersetzung als «undeutlich und verschwommen» be-

schrieben. Auch werden keine unzweifelhaften Zeugen für den Tuftcharakter,

keine Partikelehen von Feldspat, Amphibol oder Pyroxen erwahnt, hingegen

reichliche fragmiintare Quarzkörner, die man wohl nicht aus dem quarzlosen

Andesit des Bárza, höchstens aus dessen verquarzten Tuífen, aber auch ebenso

aus den begleitenden Sandsteinen herleiten könnte. AuBerdem wird nur noch

von reichlichen Pyritkörnern und einer «verschwommenen» Tuffmasse ge-

sprochen. Dies alles stimmt wohl recht gut mit der Beschreibung überein,

welclie Inkfa- von der Grundmasse des Nagyáger Glauches gibt : «kleine rundé

Quarzkörner und flockenartige Tongebilde mit eiugesprengten opaken Körnern

{Pyrit).»

Für die eckigen Gesteinseinschlüsse liegt der Ton niclit auf ihrer petro-

graphischen Beschaö'enheit, sondern auf ihrer offenbaren Herkunft aus dem
unmittelbaren Nebengestein, wenigstens für die weitaus überwiegende Mehrzahl.

Demnach werden in Valeamori die Fragmente von ((schwarzem Schieferi), in

Nagyág von Dazit überwiegen. Aber an beiden Orten findet man auch hie

und da fremde, d. h. von etwas weiter herstammende Gesteinsfragmente, in

Valeamore solche von Pyroxenandesit, in Nagyág von mediterranem Sandstein,

Konglomerat oder Tonschiefer.

Wenn dann der Verfasser unter allén Hypothesen, die bisher für die

Entstehungsweise des Glauches aufgestellt worden sind, Inkey's Erklárungs-

versuch als den annaherndsten bezeiehnet, aber gleich hinzufügt, daB in seinem

Falle von Schlammgebilden nicht die Kede sein könne, sondern man von der

Tuffbildung ausgehen müsse : so scheint uns der Gegensatz auch hier nicht

recht ersichtlich. Denn auch der Verfasser geht auf die durch die empordrin-

genden Eruptivmassen gestörten und gestauten Grundwasser zurück, welche

sich mit den weichen Tuffen zu einer breiartigen Masse verwaudelt hátten und

so in die sich öífnenden Spalteu hineingeprefít worden seien. Das ist nun ganz

der Vorgang, wie Inkev sich ihn denkt, höchstens, daB bei Nagyág, wo es

keine Tuffe gibt, das Grundwasser sich nur mit dem Matériái der Sedimente

beladen konnte, wáhrend bei Valeamori auBer Ton und Sandstein auch feiner

Tuff zu Schlammbildung zur Verfügung stand. DaB aber auch hier dieser

Schlamm nicht ausschlieBlich aus Tuft'material bestahd, scheint aus dem früher

gesagten hervorzugehen.

Auch von den Grubenaufschlüssen von Muszári erwahnt der Verfasser

taube Konglomeratgánge, die er aber nicht derá Glauch zurechnet.

Zu bemerken wáre noch, daB des Verfassers Beobachtungen auch darin

mit denen von Inkey übereinstimmen, daB die Glauchgánge durchwegs álter

sind, als die Erzgrmse.
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Sehr zahlreiche und interessaute Beobachtungen enthalt der Abschnitt

über die eigeutlichen Gangmine ralién und Erze, vor allém über da&

wichtigste derselben, das F r e i g o 1 d. Letzteres tritt entweder in urüsen frei

aufgewachsen als kristallinisches Aggregát von den verschiedensten Formen,

oder in Quarz, Manganspat, Kalkspat oder Baryt eingewacbsen, aber noch mit

freiem Auge sichtbar auf. Das siebeubürgische Freigold hat bekanntlich immer
einen bedeutenden Silbergehalt, der aber in den verschiedenen Eevieren ver-

schieden hoeh ist. Nach einer mitgeteilten Tabelle hat das Gold der Muszári-

grube den niedrigsteu, das von Valeamori den höchsten Feingehalt.

Das in unsichtbar feiner Yerteilung in den Gangarten eingesprengte Gold

wird Pochgold genannt. Als dritte Art des Vorkommens kann man das

den Kiesen, sei es chemisch, sei es auch nur mechanisch, verbundene Gold

ansehen, das Schlichgold genannt wird.

Ein interessantes Vorkommen in einer lettigen, durchfeuchteten Gangaus-

füllung, wo das Gold nicht nur in feiner Verteilung, sondern manchmal zu

gi-öBeren KnoUen und Muggel bis zur GröBe eines Hühnereies konzentriert

auftritt, verdient Beachtung auch in genetischer Hinsicht.

Yon den übrigen Gangerzen sei hier nur erwahnt, daB nach einer

früheren Augabe (Wendeborn, 1902), welche der Verfasser nicht mehr kontrol-

lieren konnte, in der nun aufgelassenen Grube des Dealu Feti Tellurerze

eingebrochen seien; ferner, daB edle Silbererze zwar zu den Seltenheiten ge-

hören, aber in neuerer Zeit doch mehrfach gefunden worden seien, Proustit

in Valeamori, gediegen Silber in Muszári. Neben dem weitverbreiteten Pyrit

findet sich auch Markasit und Kupferkies, beidé goldháltig. Andere Erzarten

sind Arsenkies, Fahlerz, Bleiglanz, Antimonit und vor allém haufig Zinkblende-

Von den nichtmetallischen Gangarten spielt Quarz entweder alléin in verschie-

denen Ausbildungen oder eng verwachsen mit Mangán- oder Kalkspat die

Hauptrolle. Kaik bildet oft für sich die ganze Aasfüllung sehr máchtiger, aber

wenig ergiebiger Gangpartien. Schwerspat gehört ebenfalls zu den nicht selte-

nen Gangarten und ist haufig Trager von Freigold. Sekundárer Entstehung-

sind Malachit, Gips und Eisenvitriol.

An die Beschreibung der Pf^eudomorphosen in den Gangén und der

Gangtextur, die viele, durch Zeichnungen dargestellte, interessante Erschei-

nungen bietet, schlieBt sich an die Aufstellung der paragenetischen Verháltnisse-

mit der Reihenfolge

;

1. Hornstein, derber Quarz, derber Kalzit mit Kies, Bleiglanz, Blende

und der álteren Generation von Freigold. In Valeamori : derber Manganspat

mit Erzen.

2. Drusenmineralien : Quarz, z. T. Manganspat oder Baryt mit Erzen

und jüngerom Freigold. In Muszári : Quarz, Kalzit, Baryt und Freigold.

3. Braunspat, Pyrit als Uberkrustungen.

4. Sekundáre Mineralien : Gips, oxydische Kupfererze.

Sehr wichtig sind die Beobachtungen an einseitigen Überki-ustuugen von

Quarzkristallen in Drusenraumen durch Braunspat, Kies oder auch Freigold:

da sich diese jüngeren Ansiedelungen immer nur an der oboren Fláche der
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Kristallgruppen zeigen, muB auf eine Auflösung der betretfeudeu Miueralssubtauz

durch einsickerude Tagewásser und den Wiederabsatz bei absteigeuder Be-

\vegung geschlosseu werden.

Aus den zahlreichen Angaben, die uns der Verfasser über die ráumliche

Verbreitung der Eeicherze in den Gangén, nach den einzelnen Eevieren ge-

sondert, mitteilt, crhellt zunácbst die lángst bekannte Wahrheit, daB hier, wie

auch in den andereu Goldbergwerken des Erzgebirges, sich füi- die Verteilung

des Adels keine wirklichen Eegeln aufstellen lassen. Überraschende Erschliel3ung

auBergewöhnlich reicher Adelspunkte, wie z. B. im Jabre 1891, als auf dem
Ivlaragang in Muszári in 30 Stundeu 55 kg GoM gewonnen wurde, gehören

wohl zu den Ausnahmen, habén sich aber auch in neuerer Zeit mehrfach in

íihnlicher Weise wiederholt. Eine ziemlich allgemeine Erscheinung, die der

Yerfasser an vielen selbstbeobachteten Beispielen nachweist, ist die, daB die

Adelspunkte meistens nicht an Scharungs- und Kreuzungsstellen der Haupt-

gange liegen, sondern in einiger Entfernung davon, wo sich schmale Trümmer
auschlieBen. Oft auch sind die letzteren reicher als die Hatiptgánge und an

manchen Orten hat sich ein diclites Netz von feinen Gangadern so reicla

erwiesen, daB es den Abbau im Ganzén, samt dem reich impregnierten Neben-

gestein, lolinte.

Nicht minder wird den dünnen Kiesschnüren eine veredlende Wirkung

auf den Gang zugeschrieben, was vom Verfasser ebenfalls an mehreren Bei-

spielen gezeigt wird, wobei sich die Kiesschnüre immer als die áltere, von

den Erzgángeu durchkreuzte Bildung erweisen. Diese Einwirkung, nebst der

Erscheinung, daB in der Gangmasse Ansammlungen von sulfidischen Erzen

sich der Goldführung oft günstig zeigen, führt der Verfasser auf die Fáhig-

keit gewisser Sulfide, Gold aus Lösungen abzuscheidcn, zurück. Selbst der

Galenit, dem die Bergleute meist einen verderblichen EinfluB zuschreiben, hat

sich hier, nach des Verfassers Beobachtung, oft als günstig erwiesen. Einen

direkten EinfluB des Nebengesteines auf die Goldführung will er nicht an-

erkennen. höchstens der starken Imprágnation mit Schwefelkies, derén Wir-

kung dann nach der obigen Erklarung zu beurteilen wáre.

Nach allén diesen wichtigen Beobachtungen kommt der Verfasser auf

die theoretische Frage nach dem Ursprung der Erze zu sprechen und hat sicli

dafür zu entscheiden, welche der beiden hier in Betracht kommenden Hypo-

thesen, ob Lateralsekretion oder Aszension, sich den beobachteten Verhált-

nissen anpassen lasse. Indem er erstere in der Form, wie Tnkey sie in neuerer

Zeit eben in Hinblick auf das Siebenbürgische Erzgebirge dargestellt hat, als

hier naheliegend und beobachtenswert bezeiehnet, führt er doch dagegen fol-

gende Einwánde an

:

1. daB die Zersetzungszonen des Nebengesteines in keinem Verhaltnis

zu dem Erzgehalt der Gánge stehen, da oft bei sehr reichen Gangén die Zer-

setzung nur 1—2 dm tief in den darüber hinaus frischen grönsteinartigen

Andesit dringe
;

2. wenn, wie so oft der Fali ist, das Nebengestein goldháltig sei, dies

nur auf den Goldgehalt der eingewanderten Kiese zurückzuführen sei

;
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3. daJo das gleiche Xebengestein oft Gánge mit sehr verschiedeuer Aus-

füllung eÍBSchliefie und dalJ die Yerteilung des Goldes dariu sehr uuregel-

máíJig sei
;

4. dafi gauz verschiedenartige Nebengesteine hier ahnliche Gánge führen,

<laB" alsó die Beschaffenheit des Nebengesteines keinen EiufluB ausübe auf die

Ausfüllung und den Goldreichtum der Gánge.

Diese Einwánde beweisen nur, daB der Yerfasser Inkkx's Theorie, die er

doch vorher in ziemlich richtiger Forraulierung wiedergegeben hat, doch nicht

richtig auslegt. Denn 1. und 2. beziehen sich auf die Kaolinisierung des

schon grünsteinartig umgewandelten Andesites und auf die Kiesimprágnation,

beider Erscheijiungen, die auch Inkey als von den schon fertigen Gangén aus-

gehend bezeichnet.

Die grünsteinartige Zersetzung erstreckt sich aber, Avie der Yerfasser

aucli weilS, auf viel gröfiere Zonen als die Kaolinisierung und nicht diese,

sondern jené ist es ja nur, aus der Inkey das Gold herleitet. Die Spalten, in

denen sich das aus den zersetzten Silikaten in Lösung gegangene' Gold kon-

zentriert, mögen dann auch in irgendwelche benachbarte Gesteine hinein-

setzen, derén Beschaffenheit ohne EinfluB auf die Konzentration sein kann.

Mehr ins Gewicht falit des Yerfassers Bemerkung, daB Agentien, welche Am-
phibol und Pyroxen zu Chlorit und Kalzit zersetzen können, doch zuerst den

Feldspat angreifen müBten, ein Einwurf, dem wir schon früher begegnet

sind. Um aber Inkey's Auffassung auch auf exaktem Wege zu kontrollieren, hat

der Yerfasser den Pyroxenandesit sowohl in normaler, wie in grünsteinartiger

Ausbildung auf seinen Gehalt an ((priniáren» Gold prüfen lassen und dabei

nur negatíve Eesultate erhalten. Dies dürfte alsó als das entscheidende

Argiiment gegen Inkey's Theorie aufgefafit werden, obsehon diese analytische

Prüfung nicht den -Weg gegangen ist, den Inkey ihr angedeutet hat, sondern

solche normálé Andesite untersucht hat, die mit den Erzgángen ráumlich in

kejnerlei Bezúg stehen und sich von den benachbarten Grünsteinen scharf

trennen.

Indem alsó der Yerfasser Inkey's Ansicht fallen láBt, erklárt er sich fiir

die andere Hypothese, derén Anhánger auch Pálfy ist, für die Aszensions-

theorie, welche den Erzgehalt aus unbekannten Tiefen durch postvulkanische

Emanationen aufsteigen láBt. Da aber doch gerade diese Erzgegend für einen

unverkennbaren Zusammenhang zwischen den Andesitbildungen und den Edel-

erzen lautes Zeugnis ablegt, so schlieBt sich der Yerfasser auch darin Pálfy's

.Ansicht an, daB diese Emanationen, seien es nun Avásserige Lösungen oder

Dámpfe und Gase, von den vulkanischen Herden der Andesite ausgehen. Pálfy

hat auch ein Erfahrungsgesetz aufgestellt, wouach im Siebenbürgischen Erz-

gebirge die edlen Erzgánge vorzüglich als Tangenten der kompaktén Schlot-

ausfüllungen auftreten und sich nur in der Náhe der Schlotmassen goldreich

erweisen, eine Ansicht, die der Yerfasser an den Erzgángen seines Forschungs-

gebietes bestátigt íindet.

Die Frage, ob die postvulkanischen Goldbringer die Form von wiisse-

rigen Lösungen oder von Dámpfen hatten, láBt dor Yerfasser ofifen, neigt sich
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aber docli der erstereu Ansiclit zu, da sich das Gold iii deu machtigen Gangén

mit Quarz und Kalkspat innig verwachseu zeigt und die Sublimation dieser

Mineralsubstauzen wohl kaum denkbar ist.

Beachtenswert ist die Unterscheidung, welche der Verfasser zwischen

Gold primárer Entstehung und solchem an sekundárer Stella maciit. Primiir

erscheint dás Gold, welclies mit Quarz oder Manganspat, oder auch mit sulfi-

dischen Erzen innig verwachsen auftritt. Au sekundárer Státte befinde sicli

das in Drusen frei aufgewachsene, aber auch das von Baryt, eventuell auch

Ton Kalkspat nachtráglich umhüllte kristallinische Gold. Die schon erwáhnten

Beobachtungen an einseitig überkrusteten Gangmineralien, die auch für die

Goldlösung eine absteigende Bewegung verraten, fiihren zur Unterscheidung

von zwei Horizontén, von denen der obere die sog. Oxydationszone darstellt,

in Avelcher die vom Tagé her eindringenden Atmosphárilien durch Oxydation

der Sulfide Lösungsmittel für das primár abgelageite Gold schaffen. Diese

Lösungen gelangen dann in absteigender Eichtung in die Zementationszone,

wo das Gold durch die nicht oxydierten Suliidé als Freigold ausgefállt wird.

Der untere Horizont wird alsó auf Kosten des oberen angereichert. Und in

der Tat glaubt der Verfasser aus der Bergbaugeschichte dieser Gruben nach-

weisen zu können, daB die gröBte Menge reicher Einbrüche von Freigold im

mittleren Horizonté der Grubenbaue angetroften worden sei. Die Zementations-

zone kann nur so tief hinabreichen als die Tagwásser eindringen können und

das ware beim heutigen Stand der Dinge etwa das Niveau des Köröstales.

Doch mag diese untere Grenze im Laufe der Zeiten mit den Schwankungen

des Grundwasserspiegels Veránderungen erlitten habén und die bis jetzt noch

wenig unter jenes Niveau eingedrungenen Tiefbaue berechtigen noch nicht

zur Annahme einer Verarmung oder gar gánzlichen Vertaubung der edlen

Erzgánge.

Eine kurze Beschreibung der der Gewerkschaft gehörigen Braunkohlen-

felder bei Cebe und Mesztakon im Tale der WeiBen Körös schliefit sich an

die Arbeiten von J. Bauer und K. v. Papp an. Im Zusammenhang damit werden

auch die Ausbrüche von Erdgas bei den dórt bewerkstelligten Bohrungen auf

Kohlé erwíihnt.

.
' Beschreibungen der technischen Anlagen, der Betriebsverháltnisse und

statistische Anweise über die Produktion des Goldbergbaues vervollstándigen

diese interessante Monographie.

Tarotháza, den 1. November 1912.

Béla v. Inkey,

2. REPERTÓRIUM DER AÜF ÜNGARN BEZÜGLIOHEN

GEOLOGISCHEN LITERATUR ÍM JAHRE 1012.

(S. Seite 230.)
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jí „^öldtafii Közlöiij"' ha^i folyóirat Magyaioiszág fölátanij

d.s'vá?ryta7ii és oslé?ij'ta?ii ineghme7'teféséi'e s a földlani ismere-

íek terjesztésé7'e. Megjelenik ?iavo7iké7il öl íy7iji ta?'lalom?ttal.

A Magya7'?i07ii J^öldla7ii Tái'sulal 7'e7iáes tagjai W K évi tag-

sági díj fejében kapják. Elfizetési ára egész év7'e 70 K.

A díjak a Társalat titkárságának (Badapest, VII., Stefánia-út 14.) küldendk be.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1850-ben alakult tudományos egyesület, amelynek célja

a geológiának és rokontudományainak mvelése és terjesztése. Tagjaink a társulattól oklevelet

kapnak, amelynek alapján magukat a Magyarhoni Földtani Társulat rendes, (örökitö, pártoló)

tagjainak nevezhetik ; részt vehetnek összes szaküléseinken és évi közgylésünkön. Tagjaink-

nak H tagsági dij fejében küldjük a Földtani Közlöny \^ füzetét, s a m. kir. Földtani Inté-

2ettel kötött szerzdésünk alapján ezen intézet nagybecs Évkönyveit, Évi Jelentéseit és

Népszer Kiadványait, évenkint körülbelül 30 korona értékben. Összes kiadványaink magyarul

s ezenkívül német, francia vagy angol fordításban jelennek meg.

Rendes tagjaink évenként 10 korona tagsági díjat, s a belépéskor 4 koronát fizetnek az

oklevélért. Azonban személyek 300 kor. lefizetésével — mint örökitö tagok ;
— míg hivatalok,

intézetek, testületek vagy vállalatok 400 koronával — mint pártoló tagok — egyszersminden-

korra is leróhatják tagsági kötelezettségüket.

Die Ungariscbe Geologische Gesellschatt ist eiu 18-jO. gegründeter wissenschaftlicher

Vérein, dessen Zweck die Pflege und Verbreitung der Geologie und ihrer verwandten Wissen-

sehaften ist. Die Mitglieder erhalten von der Gesellschaft ein Diplom, anf Grund dessen

8Íe sich ordentliche (gründende, unterstützende) Mitglieder der Ungarischen Geologischen

Gesellschaft nennen diirfen ; auch können die Mitglieder an den Fachsitzungeu i;nd der

jáhrliehen Generalversammlung teilnehmen. Für den Mitgliedsbeitrag erhalten die Mitglieder

jáhrlich einen Bánd (13 Hefte) des Földtani Közlöny und infolge einer Vereinbarung mit

der kgl. ungar. geol. Reichsanstalt auch die Jahrbücher, Jahresberichte und die Populáren

Sehriften dieaer Anstalt, in einem Werte von etwa 30 Kronen. Sámtliche Publikationen

eischeinen in ungarischer Sprache, ausserdem in deutscher, französischer oder englischer

Übersetzung.

Ordentliche Mitglieder entrichten jáhrlich einen Mitgliedsbeitrag von 10 K und beim

Eintritte eine Diplomtaxe von 4 K. Priváté können jedoch als gründende Mitglieder durch

Einzahlen von 200 K, Ámter. Korporationen, Anstalten oder Unternehmuugen aber als unter-

stützende Mitglieder durch Entrichten einer Summe von 400 K ihren Verpflichtungen ein

fúr allemal nachkommen.


