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FÖLDTANI KÖZLÖNY
XLIX. KÖTET. 1919 JANUÁR-DECEMBER, 1-12. FÜZET.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

VÁLASZTMÁNYA szomorúan jelenti, hogy régi

érdemes tagja

DE FRANZENAU ÁGOSTON
a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és slénytani osztályának

igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia és több más tudo-

mányos társulat tagja

igig november hónap ig-én, 64 éves korában Rákos-

palotán elhunyt. Temetése a római katolikus egyház

szertartása szerint rákospalotai házából november

2i-én volt.

A Megboldogult 1877 óta rendes, 1915 óta örökít

tagjaink sorába tartozott, 1904— 1914 között pedig mint

választmányunk tagja, társulatunk bels életében is

tevékeny részt vett.

EMLÉKÉT KEGYELETTEL RIZZÜK!

éé^



Messze tlünk, a csehektl megszállott területen

ugyanezen idtájban hunyt el nagyérdem régi tag-

társunk

TEREBESFEJÉRPATAKI

GESELL SÁNDOR
az osztrák császári 111. oszt. vaskoronarend lovagja, magyar királyi

fbányatanácsos, a budapesti magyar királyi állami földtani intézetnek

nyugalmazott fgeológusa. '

A 8i éves korú aggastyán 1919 november 24-én

Beszterczebányán hunyt el, s temetése ugyanott

az ágostai evangélikus egyház szertartása szerint

november 26-án volt. Tagjaink sorába 1871 óta tar-

tozott, s 1889— 1899 között mint választmányi tag

mködött.

Elhunytáról csak elkésve értesülvén, temetésén

társulatunk részérl senkisem jelenhetett meg. Életérl

s rhködéséröl társulatunk legközelebbi közgylésén

fogunk megemlékezni.

BÉKE HAMVAIRA!
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A) ÉRTEKEZÉSEK

A NYITRA- ÉS TEENCSÉN ViRMEGYEI MÉSZKSZIRTEK

GEOLÓGIAI HELYZETÉRL/

Irta : Idsb Lóczy Lajos dr.^

A Vág mellékén széles övben vonul a Nedzó hegység mögött Zsol-

náig a krétakorú flis, mely a Morva folyó síkságából kiemelkedve a

Javorina, Koncita, Makitta és Javornik rácsos gerinceit az északnyugati

.határhegységben felépíti és vágvölgyi ereszkedjén hosszú mészkvonula-

tokba és magános szigetekben a flisnél sokkal régibb mezozoós képzd-
ményeket foglal magában. A mészkszirtek régiója ez, mely folytatásá-

ban az árva vármegyei szirtek vonulatán át a Pienninekig követhet.

A berencsváraljai szirtvonulat pikkelyes és harántos törésekkel

egymásba tolt mezozoikus, helyi fáciesmódosulatokkal az Otura, túrmezei

és miavai vonulatoknak tart, majd Alsó- és Fels-Szücsnél szabályos

^ Eövid foglalatját kívántam eladni szaktársaim eltt azoknak a megfigye-

léseknek, melyeket részint a magy. földtani intézeti munkatársaimmal együtt tett

kirándulásokban, részint magános utaimon 1913— 19] 7 között gyjtöttem, hozzá-

juk fzve ezekbl származó gondolataimat. 1913-ban ugyanis Gróf Serényi Béla
akkori földmívelésügyi miniszter úr elrendelte a kárpáti felvidék új felvételéi. Eb-

ben az els orientáló kirándulások mellzésével résztvettek, különböz idben Kul-

csár KÁLMÁN, Ifj. LóczY Lajos, Maros Imrr, Toborffy Géza, Toborffy Zoltán,

ViGH Gyula, Vitális István, Vogl Viktor és Dornyay Béla. A Földtani Intézet

1914— 1916. évi jelentései tartalmas és értékes közleményeket foglalnak maguk-

ban e derék munkatársaktól. Az velük együtt szerzett adatok alapján közöltem

a Földtani Közlöny XLVIII. (1918.) kötetében (229-234. lap) a Társulat 1917

december 5-én tartott szakülésén eladott « Összehasonlító szemléldések az Er-

délyi Érchegység és az Északnyugati Kárpátok Geoszinklinálásaí felett » cím rövid

tanulmányt is. A magyar geológusok közlésein kívül a bécsi geológusok u. m,

:

Paul K., Stache Guido, Stur Dénes, Hauer F., Uhlig Viktor, Vetters és Beck

stb. stb. régibb irataiban az adatoknak temérdekségót halmozták fel. Lehetetlen-

ség volna, már csak a nyomdai költségekre való tekintettel is, pontról pontra

idézni megfigyeléseiket. Magyar szaktársaim eltt ismereteseknek kell azokat fel-

tételeznem.

^ Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1919 jan. 29-én tartott szakülésón.
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hosszú pasztákban csap északkelet felé. Azután a krétakorúnak vett

kárpáti homokk mészkvonulatok nélkül uralkodik a Vlara- és Hrozinkó-

völgyek mellékén. A berencsváralja-szücsi vonulatok irányfolytatásában

Trencsénnel és Illavával szemközt az Oroszlánkö és Veresk 900 m fölé

emelked mészksziklái tornyosodnak fel az 500—600 m magas flis

térszinbl. Majd Pukó, Lednicróna és Donan felett a Lisszai szoros felöl

lejöv széles völgy oldalain a Strang és az Ostri-vrch tetk izolált mezo-

zoikus feltörései ülnek a ílisben. Mindezek kzeteikkel a szirtekbeli soro-

zathoz tartoznak, amint azokat Berencsvárától eddig nyomoztuk. A szirt-

vonulat zöme innét a bal vágmelléki hatalmas Maninba csap át.

A fvonulaton és a nagyobb tömeg szirteken kivül több helyen

ülnek kisebb-nagyobb mezoikus szigetek a liisben. Példaképen nevezhe-

tem meg Trencsénnel szemközt a jobbparti lejt tövén a kiszsámbokréti

foltos liaszmészkövet és följebb a Kistarajos (Chocholna) váraljai erd-

ben a kösseni sötétszürke mészkövet, Yágszabolcs (Nagy-Zablát)-on

szintén a Vág síkjából kiemelked kis gipsz és keuperkorú kvarcitos

tarka márga felbukkanást és a liaszkori ammonitokat tartalmazó foltos

mészkövet, Lednicrónán a Szt. Anna kápolnánál a liaszkorú veres kri-

noidás mészkövet és magnános posidonomyás palát, amelybl a völgy

mindkét oldalán ércet termelnek,

Puho körül a Vág mindkét oldalán a ílisen kisebb hófehér stram-

bergi mészkszirtek ülnek, az alsó krétakorú flismárgák (puhói márga)

és homokkövek veszik ket közbe. A puhói vasúti állomás megett és a

bélagyertyán osi (hrabovkai) völgy bal hegysarkán, ahol ersen lefejtet-

ték a strambergi mészkszirteket, a feltárásokból azt lehet következtetni,

hogy azok gyökér nélkül, izoláltan ülnek a ílisben. Távolabb északkeléire,

valamint délfelé is több ilyen fehér mészkszirt mered ki a szelid kár-

páti homokkbl álló hegyoldalakból.

Konstatálhatom, hogy a csapás mentén hosszant vonuló szirt-

vonulatokban ugyanazok a kzettípusok vannak, melyeket a maghegysé-

gekben a gresteni és posidononyás márga rétegeken át a kösseni réte-

gektl fölfelé a liasz-neokomkorú foltos márgák komplekszusáig isme-

rünk. Bennük hol vékonyan, hol vastagon lép föl a malm-tithon, mint

tzköves márgás mészk, vagy vastagabb szürke szirtmészk. Minden-

esetre feltn azonban, hogy a maghegységek triász mészköve és dolo-

mitja, valamint a permi kvarcit homokk nem jelentkezik bennük.

Azokban a kisebb szirtekben, amelyek a f szirtvonulatot kétfell

kisérik, a tarka keupermárga és a kiskárpátokbeli máriavölgyi palák

mangános változatai — miként ezeket Borostyánk, Lozorno, Konyha

vidékérl ismerjük — mutatkoznak. Még feltnbbek a fehér strambergi

mészk szirttömbjei, amelyeknek gyökérnyomát a Vág vidékén és az

Északnyugati Kárpátokban még sehol nem ismerjük. Mintha ezek a flisnek
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északnyugat felöl elrenyomuló, nagy mélységbeli ers összeráncolódása

közben nyírattak volna le alapjukról és a ráncolás folyamán vízszinte-

sen elmozdultak volna függlegesen alattuk lev eredeti helyüktl. Hely-

zetük a sziléziai nagyobb strambergi szirtekéhez hasonló. Teljesen hiány-

zik a vágmenti mészkszirtekrl a chocs-dolomít, mely a Yág balpartí mag-

hegységek körül a szubtatríkus lerakódások összegylt vagy pikkelyesen

egymásra tolt rögein általában nagy takarókban fékszik.

A szirtövi mezozoikus képzdmények felbukkanásai a krétakorú,

jobbára felskrétakori (talán eocénbeli) flisböl, akár hosszú vonulatok-

ban, akár a harántosan összetörött brachyantiklinálisokban és izolált

szirtekben olyan tektonikai folyamatnak eredményei, melyet Mrazek

a romániai petróleum területeken felismert és amelyet az erdélyi me-

dence földi gáz vidékein is konstatáltunk. A diapir áttzés redzés ez.

A chocs-takarót a Yág jobbján a Eachsturn-Wellerlingi mészk
és dolomit helyettesíti ; ez a werfeni rétegekbl álló, st talán diabáz

intruziókkal telt permi feküjével együtt a Kiskárpátokban, Szomolyán

és Detrekváralja között a maghegységek subtatrikus mezozoikumára bo-

rul reá, mely utóbbi délfelé, a ballensteiní facies szürke vaskos

mészk, máriavölgyi palák, dévényúj falusi greszteni rétegek és foltos

márgából álló altolatrikus liaszon fekszik. A trencsénnyitrai Yág balján

és a Nyitra forrásterületén (Inovec-Zsgyár) a chocs takaró nemcsak a

krétakorú szferosziderites márgával együtt összegyrt bracbyantiklináli-

808 szirtes zónára, hanem a maghegységek pikkelyesen megzavart szub-

tatríkus köpenyén is rajtafekszik. A szubtatríkus gipszes tarka keupernek

és liasznak megjelenése a trencsénvidéki Vág jobbparti flisböl fölbukkanó

diapirszerü boltozatokban, továbbá a Lednicrónán bányamívelés alatt

lev fels liaszkorú mangános agyagpaláknak hasonlósága a Konyha-

Lozorno-Borostyánk-Stomfa vidéki mangánpalákkal, amelyek a mária-

völgyi palákkal szorosan társulnak a Kiskárpátokban e szubtatríkus és

altotatrikus ^ faciesek szórványos elterjedését és egymással való szorosabb

kapcsolatát sejteti.

Még nincs megvilágítva, hogy vájjon a Kís-kárpátokban nincsenek-e

a sötét mészkövekben Használ idsebb triász vagy paleozozoós kori lerakó-

dások. A gránit alatt fekv látszólag gránit íntruzíóktól kontaktosodott

mészkövek Modor-Límbák és Dévény körül felvetik azt a kérdést, hogy

vájjon níncsenek-e itt a gránitnál idsebb mészkövek, avagy pedig a

gránitot posztliaszkorúnak kellene tekintenünk. Ezt a problémát a hain-

burgi hegyekben, valamint a Lajta és a Eozálía hegységben elforduló

mészkövek és sötét dolomitok tüzetes vizsgálatával kellene megoldani.

^ A hochtatrisch jelz helyett az altotatrikus kifejezést ajánlom a magas-

tátrai helyett.
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Figyelemre méltó, hogy a Hamburgi várhegy mészköveivel meg-

egyez közetek vannak Nyitra város környékén és a Zoborhegyen. Vagyis

a ballensteini altotrikus fácies a Zobor-Tribecsben is felbukkanik.

A chocs-takaróban, mely alján jól padozott világosszürke, csaknem dach-

steini típusú mészköböl, följebb vastag rétegzésnélküli világos dolomit-

ból áll, a benne mindenütt található mészalgák Doknyay és Pia sze-

rint (Diplopora annulata Gümb.) révén triaszkorúnak bizonyult. A chocs-

dolomitban több helyen feltalált homokk, mely az Inovecben a mag-

hegység sötét szubtatrikus dolomitjából is immár ismeretes a fels triasz-

kori lunzi homokköre utal bennünket. Ennek kíséretében mészk is szere-

pel a Jablanc-Prazniki hegységben jellemz raibli fossziliákkal. A világos

árnyalatú chocs-dolomit és a maghegységek sötét triász dolomitja tehát

egyidej képzdmények, melyek különböz kzettani jellegét regionális

elhelyezkedésüknek kell betudni. A sötét bitumenes triász mészk és

dolomit az alaphegység partjaihoz közeli lerakódások a fehér és vilá-

gos árnyalatú chocs-mészk ós dolomit pedig nyíltabb siker tengervíz-

nek, parttól távolabb fekv üledékei lehetnek; az utóbbiak keletkezését

az Atlanti óceánban lev Bahama-zátony koralligén képzdményével ér-

telmezhetjük.

Ugyanez a viszony áll fenn a maghegységeket övez, vagy azokat

az Inovecben és Zobor-Tribecsben elborító, altotatrikus, szubtatrikus

vonulatok és a szirtövi mezozoikus lerakódások között, amelyek a

maghegységektl északnyugat felé egymásután kulisszaként sorakoznak,

mint parthoz közel és távolabbi fáciesek között, miként ezt Kulcsár

Kálmán ^ is fölfedezte. A szinezésbeli ellentét a szürke szirtes, maim-

mészk és a fehér strambergi mészk között még nagyobb.

Nem bizonyos, hogy vájjon nincsenek-e az alaphegységhez köze-

lebb es diapirszirtekben mélyebb triaszkori emeletek is. A Stibor vajda

várromjaitól koronázott Beckó szirt sötétszürke mészköveinek helyzetére

nézve a Nedzói hegységgel szemben már régen Stur és Stache azt a

felfogást hirdették, hogy ez is a vágvölgyi szirtövbe tartozik. Ujabb

adatokat Ferenczi István ad róluk az 1917— lO.Földt. Int. jelentésben.

Ebben a szirtben az anisusi emelet decurtata szintjének brachiopodáit

gyjtötték a bécsi geológusok. A Nyitra folyó vízterületen a Nyitra és a

Bellanka közén Nagyugróc és Eudnó-Bajmócz között emelkedik a bécsi

geológusoktól (Stur) Bellanka-nak nevezett hegység és ezzel szemközt a

Száraz-magurára (Suchymagura) támaszkodó Kossuth tet. Szélesen terül

el itt a chocs-dolomit valamennyi magaslaton. A völgyekben azonban

Nagy-ugróc körül, valamint a BeUanka és a Nyitra mellékén Bajmócig

^ Lásd Kulcsár Kálmán megfigyelését a Földt. Intézet 1915—1917. évi je-

lentéseiben.
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a dolomit alól a szubtatrikus perm. triász, jura és alsókréta ersen gyrt

rétegei köröskörül kibukkannak. Bajmócfürdtöl délre a Kismagurán

(Mala-magura) ül üledékek között az altótatrikus ballensteini liaszmészkö

sötétszürke kemény mészkpadjai is mutatkoznak (Maros Imre 1915.).

Messze keleten a Gömör- Kishont és Abauj -Torna vármegyékben a nagy-

kiterjedés mészkö-fensíkokon a chocs-dolomit takaróját világosszürke

mészkövek képviselik. Murányvára alatt a werfeni palát Murány-Lehotán

a gömörzólyomi vármegyék határára emelked országút hágóján, a gip-

szes tarka keupermárgát láttam kibukkanni.

Az északnyugati és centrális felvidék geológiai szerkezetét egyedül

ez a nagy dolomit és mészktakaró komplikálja.

Mindeddig megfejtetlen probléma az, hogy hol keresend a vastag

chocsdolomit takarónak gyökérrégiója.

Tüzetes vizsgálatra vár az, hogy milyen mérték volt ez a szin-

tes mozgás, min tektonikai mozgások következtében nyomult reá, a

krétaperiodus közepén a neokom id után, de a gosaui rétegek trans-

gradáló rátelepedése eltt. Mert az kétségtelen, hogy a gosaüi rétegek

a dolomittokra alapkonglomerátummal borulnak reá. Továbbá az is

összetörött és gyrt általában pikkelyes szerkezet maghegységekre ezek

subtatrikus köpenyére és a kárpáti homokköböl kiemelked diapiros

szirtekre a nagy középtriaszkorú dolomit takaró (Wetterling— Chocs

takaró) a középkrétában helyezkedett el, nagy kiterjedésben fekszik és

platószer tönkfelületeket is ad. Óriási jégtáblákkal hasonlitom össze

ezeket a chocstakarókat, amilyeneket a Balaton jegén, a jégturalások

mellett a khaotikus boltozatokban történ feltorlódásokból kisebb-

nagyobb jégtáblákat a jégháton tovacsúszni láttam.

Még azt kell megemlítenem, hogy a Lissza-Vlara és Kistarajosi

(Chocholnai) völgyekben a flist valami nagyon összegyrve és össze-

ráncolva nem találtam. Csak a mészk-diapirok körül vagy kisebb-

nagyobb mindenfelül flissel burkolt mezozoikus magok közelében van-

nak ers másodlagos ráncolások. A vlarai vasúti állomás alatt Fels-

szernye felett közel a jobbparti liasz-jura szirtecskéhez, mely a völgy

talpa felé magasra nem emelkedik, nagy homokkfejtk vannak. Ezek-

ben síkfelület szabályos homokkpadok láthatók l^^ felé 20°-nyi dlés
messzire terjed szintes fekvéssel. Kockakövet és nagy klapokat vágnak

itt ; amelyek a délnémetországi, a sveici molasz-homokkhöz közelebb

állnak, mint a kárpáti homokk változataihoz.

Az Oroszlánk és a Veresk merészen feltornyosodó sziklái közelé-

ben is a Morva határ felé aránylag nyugodtan fekszik a kárpáti homokk.

A közép-fels krétakori flishomokkben, st az eocén-konglomerátum-

ban is igen sok diabáz (melafir) és diabázporfirit görgeteg, st nagyobb

diabáz tömb is van. Ezeknek honnétvalósága és regionális elterjedése
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megvilágítva még nincs. Csak két helyrl ismerem a veres permi homok-

kben a diabáz és diabázporfiritnek intruzi ókban, telej^telérek és töm-

zsökben való elfordulását : Szomolyán vidékén a Madzi-Duki nev
erdben és Nagy-Ugróc vidékén a Bellanka völgyben Szkacsány felett.

Abból a körülménybl, hogy a kvarcit, diabáz, gránit és kvarcporfir

meg porfirit nagy görgetegei és tömbjei a kárpáti homokk durva kon-

glomerátjában a Yágvölgy mentén gyakoriak, azt következtetem, hogy a

flis lerakódása idején a felskréta és eocén korban ezen a tájon magasra

emelkedett az akkori eróziós bázis fölé egy ilyen régi kzetekbl álló

paleozoikus hegység. Yégül még megemlíthetem azt is, hogy a Kis-

Kárpátok és a Zobor hegy perminek tekintett kvarcit rétegek kzetei

a balatonfelvidéki és a bihari Kodru hegységbeli veres homokktl kü-

lönböznek. Vaskosabb tömeges sziklákban emelkednek és srn át meg
átvannak hálózva fehér kvarcerezetekkel. Ilyen kvarcerezetek a Kis-

Kárpátokban a Borostyánké, a wallensteini liaszmészkövet is srn át-

szövik és a várrom kúzelében víztiszta kvarckristályokban bvelkednek.

Vájjon nem utóvulkanikus te r malis folj^amatokból
származott a jelentékeny kvarcosodás és pedig a

gránit intruziók folyományaként? Bögkh Hugó 1 905-ben

a Földt. Társulat szakülésen tartott eladása, majd a m. kir. Földt.

Intézet XIV. Evkönyvében megjelent <(A gömöri vashegy és a Hradek

környékének geológiai viszonyai)) cím értékes és tartalmas munkája

szerint: a gömöri ércterm sorozat az alsótriaszig terjed kzeteket

foglal magában, ezek metamorfált állapota termális behatásoknak tulaj-

donítható és a fiatalkorú posztpermikus gránitra vezetend vissza. Az

eladás után kétségemet fejezem ki a gránitnak fiatal voltáról, mert azt

sehol permi rétegekbl nem ismertem. A Kis-Kárpátokbeli ujabb tapasz-

talatok után a gránittal kapcsolatos akár egykorú,^ akár posthumus ter-

mális hatásukat a permi kvarcitokban st a belemnitest tartalmazó

liasz, mészkben konstatálva látom. Ennek következtében tehát Böckh

Hugó barátom 1905 évi következtetéseihez lényegileg örömmel hozzá-

járulok és azok helyességét elismerem.
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Irta: Bányai János.^

Az 1— 4. ábrával.

Egy új és mégis klasszikus régi név geológiai irodaliiiunkban. Az ásványi

ritkaságairól és régi híres bányászatáról közismert f f e n b á n y a rejtzik

az új lepel alatt. Mennyire nevezetes hely! Sajnos, hogy az újabbi idkben a feledés

homálya kezd ráborulni, jelentsége pedig az aranybányászat szempontjából

a minimumra redukálódott. A bányászat tárgyát képez kis terület változatos

geológiai formái, valamint gazdag ásványi elfordulásai miatt is csodálatos névre

tett szert. A régi írók mint egy megfejthetetlen rébuszt emlegették s csak a bánya-

geologia újabb kutatásai adták meg a magyarázatot a rejtélyes terület viselkedé-

séhez. A kristályos pala, mészk, homokk érintkezési helyeit törte át a fiatal

erupciós kzet, amely a vidék amúg}^ is tarka képét nem csak még jobban fel-

zavarta, hanem egyúttal bséges új ásványi képzdésre adott alkalmat.

E szeszélyes és lépésrl-lépésre változó terület feldolgozását kezdtem meg,

az egyik kontakt saroknak a kibogozásával, mely a Csór a-patakba befolyó

B á n y a-patakot alkotó L a k u 1 u j és A m b r u egyesülése között fekszik.

A két völgy között az A m b r vi-hegy (1. kép) északi részén mészkbl majd

észak felé andezitbe átmen gerince képezi e vidék bányászatának centrumát.

A topográfiai térképek e terület arculatát nem elég hen adják vissza a mély sza-

kadozott völg3'ek és a meredek mészszirtek miatt s az elnevezések se mindig

találnak. Pl. a térképeken Lakulujnak nevezett patak tulajdonképvalójában az

Ambru nevet %dseli.

I. Általános geológiai viszoiiyok.-

A terület alapját a k r i s t á 1 y p a 1 a fként fillitbl és csillámpalából

álló tömege képezi, melyek a B á n y a-patak bal partján É-i, míg a jobb parton

ÉK-i irányban dlnek s így a patak medre egy törés vonalat jelez. (2. kép.)

A kristályos palák több helyen andezit lepellel vannak letakarva, de az eró-

ziós árkok mentén jól lehet látni az alig 0"5— 1 m vastag takaró alatt az alap-

^ A Magyarhoni Földtani Társulat 1919 jan. 29-én tartott szakülésén be-

mutatta Papp Kákoly dr. ftitkár.

- A vidék geológiai fölvételét Gesell Sándor 1897—1900 között és dr.

Pálfy Mór 1899—1903 között végezte. Abrudbányai lap 20 zóna XXVIII. rov.
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hegységet. Az andezit vékonyságát igen érdekesen mutatja a L a k u 1 u j-patak

feltárása, hol a két kzet határa cikk-cakkos a térszíni formákhoz alkalmazkodó

vonal. A kristályos palákból a szericites fillitek, csillámpala, amfibolit fordul-

nak el. Az amfibolit a Lakuluj-patak fels folyásánál sokkal nagyobb tömeg-

ben lép felszínre, mint azt az eddigi kutatók hitték, úgy hogy a térképen való

külön választását is megkísérelhetjük.

I^en érdekes és bányageologiai szempontból különösen uralkodó szerepük

van a mészköveknek, melyet fauna hiányában a kristályospalákhoz csap-

tak. Valószín azonban, mint azt Peters a Büiar-hegységben feltételezte és

ScHÖpPE a Kis- Aranyos melletti hasonló elfordulásokra bebizonyítja,

howy ezek a mészkövek — melyek nem mindenütt kristályosak — nem egykorúak

a kristályospalákkal, hanem késbbi eredetek. A mészkövet a régi térképezk apró

fokozatokra szedték szét, pedig alapos átnézésnél kitnik, hogy a Baia Kosia
centrális tömegével mind összefüggésben vannak, kivéve a L akuluj-p. fels

folyásánál a csillámpalák közé konkordánsan beékelt kb. 20 m vastag sávos

szürke márványt, mely lassanként meszes csillámpalába megy át.

Az andezit erupció kürti az Ambru és a Gyalu Vunet
mai kis kúpjai lehettek, ahonnan vékony s késbb már elhordott takaróval vonták

be a közvetlen környéküket. A biotitos amfibol andezit ép állapotban zöldes

fekete, de az érces elfordulások közelében kloritos zöldszín lesz.

II. Kontakt képzdmények.

Az érces elfordulások a kristályospala, mészk és

andezit találkozásán vannak. A régibb kristályospalát és mészkövet

áttör andezit a legszebb kontakt érces tömzsöket és teléreket hozta létre.

A kontaktudvaron kívül a mészkben is folytatódnak az ércesedések, st

a vékony teléreket — a mészk határral párhuzamosan a Gyalu Vunet
felé — endogén kontakt hatásra, sylvanit tölt ki.

A kontakt metamorfizmusnak (vagy talán metaszomatózisnak ?) példáját

látjuk több helyen. Fként a Fered-p. (P. Feredeu) feltárásaiban, ahol a külön-

böz nagyságú legömbölyített kristályosmészk darabok zárványként fordulnak

el a sötétszín mangánvasas alapanyagban. A mag színezdése a mállási gömb-

héjjak mintájára hatol kívülrl a centrum felé s így a fehér márvány golyó élesen

határolt fekete burokkal van körülvéve.

Az A m b r u-h. közvetlen környékén négy helyen sikerült kinyomoznom

a kontakt képzdményeket. Ezek közül az Ambru- és L a k u 1 u j-p. össze-

folyásánál feltártat (3. kép) a rózsaszín rhodonit-rodochrozitos alapanyag, míg

a Fered-patak-belit a fekete mangánvasas színezdés jellemzi.

E kontaktömzsök felkeresését nagyban elsegítették a régi külszíni turká-

lások, melyeket a mészkben nagy méret odúk (Ambru, Baia-Kosia), a gyepes

helyen sávos alakban húzódó hepe-hupás térszín tettek feltnvé (Fered-

patakból a Cicagó-völgy felé).

]\íár a régiek úgy látszik észrevették azt a bizonyos szabályszerséget,

hogy érceket csak a kzetek érintkezésénél kereshetnek, még pedig ott, ahol a
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kristályospala, mészk és andezitsarok találkozik. Tisztán pl. a kristályospala és
andezit közt ércesedés nincs. Bár látszólag a Feredö-patak kontaktja meg tisztán

A2.

azÖLnyosbánycc

/unbruJiegy

környéke
Feluetfe

öanyai Uanos

Kristályos
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Viszont meg a Segen-Gottes-táró közelében a Bánya-patak jobb partján egy

szép feltárásban szépen látszik, hogy az andezit minden kontakt képzdmény
nélkül borul az 50° alatt 5'^ irányban dl fIliitekre.

Az érintkezés a kzetekre általában nem volt egyforma hatással. Kausztikus

kontaktképzdménynek tekinthetjük a mészk durván átkristályosodott zóná-

ját. Az átalakulás oly nagy, hogy a tömör mészkövek a kontaktudvar közelében

az atmoszferiliák hatására rizsszem nagyságú darává hullnak szét, s az épebb

darabokat is ujjainkkal morzsolhatjuk szét.

2. ábra. Az aranyosbányai Ainbru-hegy S26 m. t. magassá.üú onna az Ambru-
patak fell nézve.

Magyarázat : k = kristályos pala : M — paleozoós ? mészk ; A = andezit

;

A' = kontakt terület.

A távolabb álló fekete andeziten a hatás egyáltalán nem látszik meg. Csak

az érce&edések közelében alakul át zöldköves módosulattá. Az amfibol tartalma

szétbomolva klorit, kalcit, epidot és kvarc ^ keletkezett. Sokszor csak a magmás
resorptio által létrejött magnetites keret jelzi az amfibol helyét.

Az A m b r u-hegy ércei a kontakt udvarban és a mészk üregeiben for-

dulnak el.

^ Tüske B. : Offenbánya környékének geológiai és petrografiai viszonyai.

I)okt. Ert. Közlemény a kolozsvári m. kir. tudom, egyetem ásvány- és földtani

intézetébl. 1909. A Szádeczky iskolára jellemz alapos petrografiai vizsgálatok

képezik a mü lényegét.
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A kristályuspala felé a luangánvasas alapanyag gyantás szín 2—3 mm
átm. gránát szemekkel van tele. A rodochrózit-rhodonitos alapanyagú kontakt

tömzs szélein alabandin, szfalerit, galenit s a közép felé kalkopirit és pirit fordul

el. A felsbb szintekben oxidációs folyamatok miatt az alabandin pszilomelánná

alakul át s az üregek falát fekete cseppköves kéregként vonja be. A galenitbl

zöld pyromorfit s a kalkopiritljl azurit-malachit képzdik.

3. ábra. Rodochrózitos kontakt udvar az Aiiibru- és Lakukij-patakok összefolyásán.

Magyarázat : kp = kristályos pala ; M= mészk ; A = andezit ; Mvk = mangán-
vasas kontaktudvar ; Ek = rodochrózitos kontakt. A X-val jelölt helyen a Segen-

Gottes bánya egyik aknája omlott be, s ott tnik el a patak vizének leg-

nagyobb része. A nyilak a patakok folyás irányát jelölik.

A Feredö-patak feltárásaiban a fekete szivacsszer mangánvasas oxidációs

tömeg fként galenittel van tele.

III. Bányászati viszonyok.

Az érces tömzsöket a régiek a kzetek határainak kikutatásával állapították

meg. Eleinte külszíni mveléseiket tárták fel s csak késbb tértek át a bels üze-

mekre.

A rault század elején a bányakincstár az A m b r u-palak szintjérl a
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József-tárót hajtatta be 8'^ 10° csapás irányban tiszta mészkben, hogy a II.

számú kontakt tömzsöt feltárja. Majd a Segen-Gottes és a Glück auf altáróval

a mélyebb szintek is kitermelésre kerültek. Több évtizede, hogy a bánya mve-
letek szünetelnek s a legtöbb be is omlott.

Ma már egyedül a József-táró kemény mészk fala tartja magát s csak ez jár-

ható be. A Segen-Gottes-táró az I. sz. kontaktnál (3. kép) beomlott s a Lakuluj-
patak vize tnik el a nyilasán, amiért is az egész rózsaszín tömzs a legszebben

feltárva fekszik a napszinen. Termés arany e bányákban nem igen volt gyakori.

4. ábra. Az aranyosbányai ércek mikroszkópos képei.

A 4. képen A a tiszta kristályos mészk alapanyagot (vonalkázott) s a benne lev
télért mutatja. A telérben felszínre a galenit kerül (pontozott), melyre a zöldszínü

oxydációs pyromorphit telepedik (függlegesen vonalozott). A kristályos mészkben
pirit (fekete) és gyantásszlnü szfalerit (körös) fordulnak még el. Néhol a piritet

mint más érc zárványát is láthatjuk.

B-nél egy érces rhodonit-rhodokrózitos részletet láthatunk, mely a kr. mészkben
tömzs gyanánt szokott elfordvilni. Az alapanyagban (fehér) széthintve vannak
az ércek. Itt a rózsaszín alapban az ásványi társulás rendszerint a következ

:

pirit, kalkopirit és alahandin. Mivel itt a pirit (fekete) és kalkopxrit (vonalozott)

egymás mellett fordulnak el s a természetes színben valamennyit piritnek néz-

hetnk, azért szükséges volt, hogy e két ásványt a Xemöergr-féle színezési eljárással

elkülönítsem egymástól. A kénsavas-ezüstnitrátos reakcióra a pirit sárgán maradt,

míg a kalkopirit violaszinüre futtatási burokkal vonódott be. A szürke foltokban

elforduló alabandin (pontozott) metszési körvonala biztosan nem állapítható

meg, mert mellette az áttetsz alapanyagon keresztül a bels részek is látszanak

s így a foltok jóformán az eredeti nagyságot mutatják. Ezek az alabandin szem-

csék az üregek által felszínre kerülve oxydációs boinlás által a falakon pzilome-

lános cseppköves bekérgezéseket alkotnak.

A bányászkodás lényegét a tömzsök gazdag ércimpregnációi képezték, melyek

közül, mint a régi bányászok mondják a pirit sok aranyat és a galenit pedig ezüstöt

adott kohósítás utján. Ez magyarázza meg aztán, hogy a régi offehbányai kohó-

nak Zalátnára való áthelyezése, miért vetett véget e vidék bányászatának.
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IV. Mikroszkópos vizsgálatok.

E vizsgálatokat nem vékony csiszolatokon végeztem, hanem az érces

darabkákat egy oldalon lecsiszolva és fényezve, vertikal-illurainatorral felszerelt

mikroszkóppal ráes fényben és némelyiket színezve, tettem vizsgálatom tárgyává.

A vizsgált darabok a József-bányából származnak.

Végeredményként az eddigi kísérleteim mind ugyanazt a struktúrát adták,

mint a mint makroszkopice is észlelhetünk.

Az aranyosbányai ideális terület bányageologiai vizsgálatának e kis rész-

letét elre bocsátom, mert nem tudom, hogy a nem várt változott viszonyok

lehetvé teszik-e a tanulmányozás további folytatását.

Annyi bizonyos, hogy a tönkrement bányászat az alapos kutatást meg-

nehezíti. Illetve most már nem lehet e vidéknek azt az igazi képét visszaadni,

mint amint lehetett volna annak idején, a kitn bányafeltárások korában.

Abrudbánva, 1919 jan. 1.

AMNYTARTALMÜ ÉRCES TELEREK MIKROSZKÓPOS

VIZSGÁLATA.

Irta: Bányai János.

— Az 5—6. ábrával. —

Az arany elfordulási módjai vizsgálati módszereink és eszközeink tökéle-

tesedése dacára is eléggé homályban vannak. A tudnivalóinkban beállott hézag

természetesen nemcsak a tudományos ismereteinkben jelent hátramaradást,

hanem a gyakorlatban, az arany termelési módok megválasztásában is érezteti

hatását.

Az aranytartalom kiválasztásának módjai elvileg évszázadok óta nem
változtak. Még ma is elssorban a szabad arany kitermelése a fdolog, értvén

ezalatt azt, hogy az arany bármily apró szemcsékben is forduljon el (!), azt egy-

szer porrázúzás által szabadítják ki addigi zárt börtönébl s viszont a kiszaba-

dítás pillanatában higannyal foncsorrá kötik meg. Ezt az eljárást a modern kah-

forniai zvizók által elég magas fokra is emelték. A mechanikai úton kiválasztott

arannyal szemben megkülönböztettek bányászaink tüziar anyát is, melyet

oly módon nyertek, hogy a zúzókból kiszabadult iszapból rázószéreken fajsúlyuk

szerint különítették el az apróra tört ércszemcséket. így aztán a pirit, markazit,

kalkopirit, galenit, szfalerit stb. a közéjük keveredett kevés földpát, kvarc, mész-

pát stb. részecskékkel egy olyan arany tartalmú színport (slikk v. mára) adtak,

melyekbl kohózás által még jelents mennyiség aranyat tudtak kiolvasztani.
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E tapasztalati tény, hogy a színpor — amelybl a feltevés szerint mechanikai

úton már minden szem arany eltávolíttatott — még is csak tartalmaz aranyat,

arra vezette bányászainkat, hogy a színpor, fként a pirit és érces társai vegyileg

kötött aranyat kell hogy tartalmazzanak, amely csak kohósítás által távolít-

ható el. E felfogással a tényleges aranyércek (Sylvanü, Nagyágit, Krennerit stb.)

fogalmát önkényesen az analóg kohózási mveletek alapján kibvítették. Ez a

feltevés aztán annyira beleélte magát bányász társadalmunkba, hogy az összes

aranytermelési eljárásaink e felfogásnak megfelelen"vannak beállítva.

Hogy az arany a piritben pl. vegyileg kötve forduljon el, e gondolatot

már az els pillanatra is kétkeden fogadja egy mineralogiailag képzett ember.

Ezért a kiválóbb bányageológusok csak szukcesszorikus aranytartalomról beszél-

nek. (Beyschlag, Böckh H., Krusch, Papp K.) Érdekes, hogy ennek dacára is

alig találunk adatot az irodalomban a tényleges állapot megvilágosítására. Ennek

részben az lehetett az oka, hogy kutatási módszereink ezen a téren csak az utóbbi

idben haladtak annjira, hogy a kémiailag kimutatott aranyat, tényleg szemmel

láthatóvá lehessen tenni.

A mikroszkópnak a geológiában s különösen az érctelérek vizsgálatában

való alkalmazásával jött el az ideje annak, hogy az ásványok finom repedéseiben

rejtzköd aranyat kimutathassuk. A vizsgálatokhoz való csiszolatok elkészíté-

sére legalkalmasabbak a pirites elfordulások, mert mint a tapasztalatok mutat-

ták, az aranyterm vidékeinken majdnem mindig tartalmaznak aranyat.

A pirites telér darabokból nem szükséges a petrografiai módszerekhez

hasonlóan vékony csiszolatokat csinálni. Tekintve azt, hogy tele lévén átlátszatlan

foltokkal, csak ráes fényben, vertikális, vagy opak illuminatorral megvilágítva

alkalmasak mikroszkópi vizsgálatokra, ezért elég egy csiszolt lapnak
az elállítása. A csiszolatot vizsgálva mindjárt kezdetben is csalódás

ér minket. A pirit, kalkopirit, aranysárga színe annjdra egyöntet mezben tn-

nek elénk, hogy az egyes részleteket elválasztani egymástól nem tudjuk.

Az egyszín s különösen a sárgaszín ércek elkülönítésére mikroszkóp alatt,

]\Iax Leo dolgozott ki egy ügyes módszert,^ melynek segítségével az egyszín

ásványok kémiai reakciók alkalmazásával ellentétes oxidációs színnel vonatnak

be. Max Leó módszere a 'modern érctelepvizsgálatok megbecsülhetetlen eszköze

lett. Hány esetben történt meg, hogy a kompaktnak látszó piritben a kémiai

elemzések rezet állapítottak meg s ezt az adatot a telérek genetikai vizsgálatánál

nem lehetett alkalmas módon felhasználni. A Max Leó módszerével az ilyen eset-

ben mindig ki lehetett mutatni nem a termésréz — mint azt sokan gondolták —

,

hanem a kalkopirit jelenlétét. A kémiai reakciókkal különböz színekre festett

s ily módon szerkezetileg tényleg elkülönített elegyrészek a mikroszkóp alatt

vizsgálva s eddig jól ismertnek vett ásványi elfordulásoknál is bámulatos ese-

teket eredményeztek. (L. Pentlandit kérdés megoldása.) Az így kapott adatokkal

most már egészen más képet alkothatunk magunknak az igazi ásvány paragene-

zisröl s az ilyen elfordulások bánj-a értékbecslése is egészen elüt s a valóságnak

megfelelbb eredményeket szolgáltat.

^ Max Leo: Die Anlauffarben, Dresden 1911. Steinkopf.



AKANYTAKTALMÚ ÉlíCES TELÉREK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA. 17

5. ábra. Aranytartalmú ércek mikroszkópos képei. Magyarázat:

1. A rodochrózit-rodonitos alapanyagban (vonalkázott) automorf pirit-

kristálykák (keresztezett) ikerképzdésben és szfalerit (pontozott) foglalnak

helyet. A piritben lév repedésekben arany (fekete) van kristályokban kiválva.

(Verespatak, Rákosbánya az ú. n. mangántömzs részlet. Cementációs zóna.)

2. Temiésarany (fekete) rodochrózitban (fehér). A pontozott hely, a termés-

aranynak a rodochrózitban lev áttetsz részei által a felszínen látszó barnás

foltjainak a területét mutatja. (Az elbbi lelhelyrl.)

3. Színpor (slikk, vagy mára) elemzés. Gipsz (1.); Pirit (2. kockák; 3. na-

gyobb darab összetört alaktalan része; 4. ötszögtizenketts és kocka kristályok).

Kvarc (5. citrin ; 6. amethist; 7. rózsakvarc; 8. hegyi jegec; 9. tejkvarc; Szfalerit

(10.); Kalkopirit (11.) í Galenit (12.); Tetraedrit (13.) (A szinpor a verespataki

kincstári zúzóból van, amely a kzetet az altáró cementációs zónájából nyeri.)

4. Tetraedrit (keresztes) és szfaleritbl (pontozott) álló repedés tömör

kalkopirit (vonalkázott) tellértöltelékben. A tetraedritben a repedések calcedon

(vonalozott) anyaggal vannak kitöltve. A kalkopiritben termésarany (fekete)

fordul el és szétszórtan piritrészletek is varm^ak (kis körök.)

(Bucsony. Aráma-bánya. Cementációs zóna.) A szerz eredeti rajzai, 60-szo-

ros nagyításban.

Földtani Közlöny. XLIX. köt. 1919. 2
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Max Leo a festési eljárásainak ismertetésénél annak a feltevésnek ad ki-

fejezést, hogy «talán ezen eljárás alkalmazásával az arany tartalmú piritben az

aranyat láthatóvá lehetne tenni, mely esetben az mint mechanikai keverék fordul-

hat csak el». A pirit megfestésére ö a rézgálic oldatnak az elektrolitikus hatását

tartja alkalmasnak, mely eredményekép a pirit fekete kéreggel vonódnék be.

Kísérleteimnél ez az eljárás nem sikerült s azt hiszem nem is válhat be, mert a

finom repedésekben meghúzódó aranyat a piritre rárakodó rézréteg oldali vasta-

godásával valószinen befedi. Megpróbáltam ehelyett a piritet vörös oxidréteggel

befuttatni. Erre a célra kaliumbromat oldatot használtam. 25 cm^ bromvízben

feloldandó kb. 12-5 gr vegytiszta kaliumhidroxid. A felmelegített oldathoz 0*5 cm^

folyékony brom öntendö. Lehlés után az oldat citromsárga lesz (esetleg fehér

csapadék is keletkezik). Az így elkészített és jól lehtött oldatba helyezend a

már elkészített csiszolat. A kaliumbromatot tanácsos mindig frissen készíteni,

bár én azt tapasztaltam, hogy jól bedugaszolt üvegben hosszabb id múlva is

használható. Egy pár órai nyugvás után az oldatból kivett csiszolatban a pirit

rézvörös színvé válik (vigyázni kell, hogy a csiszolat felszínén légbuborékok ne

maradjanak!) s így a sárga színét megtartó arany az elállott kontraszt által

élénken kiválik a pirites alapanyagból.

Kísérleteimhez az anyagot Abrudbánya klasszikus aranytermö vidékérl

szereztem be. Alkalmasnak ígérkezett különösen a híres verespataki Rákosy-

bánya mangán tömzsébl vett részlet, mely köztudomás szerint a legszebb és leg-

gazdagabb termésaranyat szolgáltatta. A szép rózsaszín rodochrózit rhodonitos

alapanyag tele van, makroszkopice nézve is, az aranysárga foltjaival. A csiszolt

darabok szépségük és ritkaságuknál fogva is e vidék speciális drágaköveit szolgál-

tatják.^ A híres Rákosy-kövek a mikroszkopikus vizsgálatoknál meglehets nagy

meglepetést hoztak számomra.

Tényleg bebizonyosodott az a régi magyar közmondás, hogy: «Nem mind

arany ami fénylik !» Találtam ugyanis olyan darabokat, melyekben az alapanyag-

ban nem arany, hanem pirit volt beágyazva, még pedig igen szépen kifejldött

automorf hexaederek alakjában (5. ábra 1.) Egy ilyen példány adta meg a bányá-

szok ú. n. tzi aranyának is az igazi elfordulási módját. A kaliumbromatos ol-

dattal vörösre festett pirít repedéseiben ott maradt az arany változatlanul. Ez

volt tehát az els origináUs példány, melyben a piritben eljöv arany végre

tényleg láthatóvá vált.

Egy másik rhodochrózitos darab már valóban termés aranyat tartalmaz.

A csiszolt felszínen a korálszeren elforduló s kristályokból összentt ágak szel-

vénykéi apró szabályos idomokat alkotnak, melyeket a beágyazott részeknek,

az alapanyagon keresztül áttetsz folytatásai felhs foltokban vesznek körül

(5. ábra 2.)

Az Abrudbányától nem messze es bucsonyi Arám a-bánya hatalmas

^ Abrudbánya—Verespatak—Zalatna vidékén igen gyakori a csiszolt szép

rózsaszín, sárga aranyfoltos gyrfej, inggonib, niellt stb. Ezek a csiszolatok

mind a zalatnai kipari szakiskola mhelyében készülnek. Ma már nem igen

ehet hozzájutni, mert a Rákosy-bánya évek óta nincs üzemben.
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kalkopirites telérei már régóta híresek magas arany tartalmukról. A Papp K.

által közölt elemzési adatok szerint ^ pl. a Napóleon altáró szintjén az arany

tartalom tonnánként 50 gr-ra tehet, amely arany tartalmat szintén kohósitás

útján nyerik ki a Zalatnára beküldött ércekbl. Ezeknek az alapján igen alkal-

masnak látszott, hogy vizsgálataimhoz innen is használjak fel anyagot. Kalimn-

bromatos festés után a csiszolt telérdarab igen szép szindifferenciákat adott.

A barnára festett kalkopiritben szétszórtan fellelhet az arany. (5. ábra 4.) A kal-

kopirit tömeg közepét egy repedés foglalja el, melyet makroszkopice is nézve, egy

tetraedritnek tartható szürke ásvánjd anyag tölt ki teljesen. Mikroszkóp alatt

szép szerkezetet árult el. A repedés falát a sárgás fehér oxidréteggel bevont szfa-

lerit foglalja el s az ezen belüli részt meg tetraedrit tölti ki. Viszont ennek az

üregecskéiben kalcedon van lerakódva. (Valószinen tévedés lesz a Papp K. által

említett hialin,^ mely kalcedon lesz szintén valójában!) Az érintkezési ha-

tárokon még kalkopirit és pirit szemcsék vannak oly kis méretekben, hogy azokat

e nagyítás mellett az esetleges zavarok elkerülése céljából el kellett hagynom.

E megvizsgált három érces elfordulás mikroszkópos adatai világosságot

vetnek keletkezési módjaikra.

A verespataki anyagban nyilvánvaló, hogy az egykori repedést a mészk
VATER-féle vagy azt megelz amorf módosulatához hasonlóan a rodochrozit-

rhodonitos kocsonyás alapanyag töltötte ki, amelybe a Liesegang ^ kísérleteivel

igazolt diffúziós jelenséggel jutott be azr érces anyag és az oldatából kicsapott

arany.

Az arámai kalkopirit, a kis repedésével valamint a szétszórtan álló pirit

részletekkel, egy primer pirites telérbl átalakult szekundér képzdésre mutat.

Nyilvánvaló így, hogy mind a három darab a cementációs zónának
jellemz elfordulási módját tünteti fel.

A koncentrációs elméletet, amelyet Stelzner-Bergeat 1905-ben s

Krusch berhni geológus 1907-ben a délafrikai aranybányák alapján meg-

alapított, a magyar irodalomban Papp Károly alkalmazta elször és pedig

épen a bucsumi Aráma-bányában. Kimutatta 1913-ban, hogy az Aráma-bánya

az Erdélyi Érchegység vegyes teléreinek a legszebb példája, amelyben emel-

lett a zónabeli elkülönülés is pompásan kifejldött. A teléreknek abban a

zónájában, amely a fels oxidációs színt és az eredeti mélységbeli ércesedés

szintje között van, a nemes fémek felhalmozódnak. Ugyanis a szulfidoknak

redukáló hatása következtében, az ú. n. cementációs zónában a nemes fémek

kicsapódnak és koncentrálódnak. A zónabeli elkülönülést jellemzen illusz-

trálja Papp Károly szelvénye, amelyet a 6. ábrán eredetiben bemutatok.

Mikroszkópos vizsgálataimból kétségtelenül kitnik, hogy az arany a

piritek és más kísér ércekben tényleg csak mint szukcesszórikus

^ Papp Károly: Bucsony környékének geológiai vLszonyai. A rri. kir. Föld-

tani Intézet Évi jelentése 1913-ról, 276. oldal.

* Papp Károi-y: Bucsony környékének geológiai viszonyai. 268 old.

3 LiESEOANG E. B. : Geologische Diffusionen 1913. Üresden-Leipzig.

Steinkopf.
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elegyrész fordul elö s így a praxisban annyira elfogadott tzi-, k o h Ó-,

s vegyileg kötött arany elnevezéseknek semmi alapjuk nem lehet,

mennyiben azt az Abrudbánya vidékén szokásos értelemben használják.

Az aranyelöfordulás kérdésével kapcsolatban szinte lehetetlen, hogy köz-

gazdasági vonatkozások is ne jussanak az eszünkbe.

Ha az elbbi vizsgálati eredményeket összevetjük az arany kitermelési

módozataival, megérthetjük könnyen, hogy a zúzok tökéletlen munkája miatt

a kzetanyagból kiliuUott ércek finom repedéseikben az amalgámozástól meg-

óvják az aranyat. Megvizsgáltam mikroszkóppal a verespataki kincstári zúzóm
szinpor anyagát s abban bizony a piritek legnagyobb részét ép kristály-
kákban találtam az anyagközetbl kihullva. (5. ábra 3.) Megjegyzem,

hogy a színporanyagnak több mint 90%-át épen a pirit alkotja. Most már el-

gondolhatjuk, hogy parasztzúzóink primitiv munkájukkal milyen tetemes arany-

mennyiséget veszítenek el, ha a tökéletesnek^ ismert verespataki kaliforniai rend-

szer zúzok színporanyaga ilyen eredményt mutat. A zúzok vizétl zavaros pa-

takok az aranyat magába záró ércek hatalmas tömegét szállítják el s rakják le

& parti iszapba. Idáig csak ezen iszap termésaranyának a kimosására gondoltak.

Látnivaló, hogy e dús érces iszapnak a feldolgozására, e mikroszkópi vizsgálatok

alapján is, tökéletesebb módszerekre van szükségünk, melyek az eddigi hever
nemzeti vagyont nem hagyják odaveszni közgazdaságunk nagy kárára.

Abrudbánya, 1919 február 20.

Bányai János.

Cenzúrát Abrud 30—V. 1919. Dávid.

A «MACSKAMEZÖ>)-TIPUSÚ VAS-MANGÁNÉRCEK ELTERJEDÉSE

ERDÉLYBEN.

Iita : EozLozsNiK Pál.

— A 7—10. ábrával. —

I. Bevezet.

Magyarországnak mangánérc- szükséglete a világháború eltt meglehetsen

jelentéktelen volt. Vasércei közül a legfontosabbak mint a vaspátok és az abból

keletkezett barna vasércek már annyi mangánt tartalmaznak, amennyi nyers-

vassá való kohósításukra szükséges. Jóformán csak az osztrák-magyar állam-

vasúttársaság vask- dognácskai magnetites ércei szorultak jelentékenyebb

mangánérc- adagolásra. A bessemeracél és vas gyártásához szükséges ferroman-

gán mennyisége szintén nem volt nagy, pl. 1913. évben 7790 t s ezt a szük-

ségletet kizárólag külföldrl, fleg a witkovici ferromangankohóból fedeztük.
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A volt monarchia azonban jelentékeny mangánérc-behozatalra szorult,

amennyiben 1910— 1913 évi átlagok szerint termelése 99,760 t-ás évi szükség-

letének csak 33% -át fedezted A behozatal túlnyomó része a magas százalékú

mangánércekben végtelenül gazdag Oroszországból került ki.

A világháború folyamán ennélfogva úgy nálunk, mint a szintén nagy

mangánérc-behozatalra utalt Németországban a figyelem alacsonyabb százalékú

vasmanganérc elfordulásaink felé fordult. A rendes mangánfogyasztást növelte

még az a körülmény is, hogy a különleges acélfajták gyártásához szükséges

fémeket, mint a Ci\, Ni, Mo. stb. nagyrészt szintén külföldrl hoztuk be s ennél-

fogva mangánban gazdag ú. n. önedzö acélfajtákra voltunk utalva.

Vasmangánérc-termelésünk a háború alatt fleg két földtani tipusú el-

fordulásból került ki.

a) k egyik tipus az eocén rétegekben üledékes eredet
telepeket alkot s bár mangánban nem épen gazdag, kitermelésük a

fogyasztó piachoz (Csehország és Németország) való közelségük folytán már

részben békében is elég tekintélyes volt. Legfbb képviseljük a Szepes vár-

megyében lev lándzsás ötfalusi elfordulás.^ A háború folyamán kihasz-

nálásra került a még szegényebb lednic rónai üledékes mangántelep s

fejtésre nem méltó állapotban ismeretes Eajecz környékérl. Ugyancsak

eocén rétegekben fordul el, bár más eredet, azÚrkúti gyönyör
mangánérc telep, a veszprémmegyei Ajka közelében, amelyet a világ-

háború folyamán fedeztek fel.

h) A másik tipu s elterjedésével a következkben részletesebben fogunk

foglalkozni.

II. A ((Macskamezí) tipusú elfordulások rövid jellegzése.

Mint azt több kutató, így Walter Bkuno már régebben kimondotta és

újabb idben Kossmat dr. a macskamezi elfordulás leírásánál részletesebben

kifejtette, eredetileg üledékes, valószínleg telepszer elfordulásokkal

van dolgunk, melyek regionális metamorfózis útján teljes átkristályosodáson

mentek keresztül, úgy hogy jelenleg mint a kristályos palasorozat konkordáns

tagjai rendszerint lencse- vagy lencse-rendszerszer közbetelepülések alakjában

találhatók.

Ezen átkristályosodási folyamatnak megfelelen szerkezetük többé-
kevésbbé jól réteges, gyakori az azonos ásványos alkotórészek szalagos

elrendezése, vagyis röviden szerkezetüket azok a törvények uralják, melyek a

kristályos palákra jellemzk. Másrészt jellemz az ásványos összetéte-

lük egyhangúsága; az összetételben résztvev kevés számú ásvány az

^ Dr, H. Tertsch : Kartographische Übersicht der Erzbergbaue österreich-

Ungars. II. Auflage. Wien 1919, p 85.

* Ezen üledékes eredet mangán-telepeket Papp Károly : A 'M a g y a r

Birodalom vasérc- és kszénkészlete cím munkájának 99. olda-

lán Mangánérc telepek a Szepes s égben c. fejezetben ismerteti a

28. ábrával illusztrálva.
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egymástól oly nagy távolságra fekv elfordulásukban azonos marad s különb-
ség csak azoknak egymásközti arányában, szemnagyságukban s bizonyára
vegyi összetételükben is mutatkozik. Az egyes ásványokat illetleg eddig csak
a macskamezi ásványok vegyi összetétele ismeretes s ezek John C. vizsgálatai

alapján m a n g á n-v askarbonatok részben pedig v a s-m angánszili-
kátok, mint mangán-vas augit (Mn = 39—4^0%, Fe=10—20%,
SiO^= 10— 13%) vasmangan oliv in (Fe—33, Mn=í8% SiO^ =
30%), vasmangan agyag földgránát (Mn^^O, Fe=í% Al^Os =
18-8, S'iOg = 35-8%), vasmangán amfiból (Fe = ^í% Mn=8, CaO+
MgO = 11-6, .S'iOg = 4.9%) ós mangántartalmú m a g n e t i t. - Továbbá ásvá-

nyai még a kvarc, vaskovand s végül a minden csiszolatban köpcös
egyénekben feltn apatit, mely utóbbi az ércek értékesítését rendkívül
hátráltató magas foszfortartalmát eredményezi. Megjegyzem, hogy a vas-

mangán olivin a többi elfordulásokban csak elvétve észlelhet.

Az eddigi bányászat tárgyát mindeddig nem az eredeti telepanyag, ha-

nem annak oxidációja és cementációja által létrejött vaskalap képezte. Az
oxidációs öv férce a pszilomelán és a limonit, elfordul azonkívül

manganit, wad és piroluzit, utóbbi még mindig oly mennyiségben,

hogy különválasztva mint sokkalta értékesebb manganszuperoxidos
érc értékesíthet. Valamely elfordulás értéke tehát az eredeti telep összetételén

és méretein kívül els sorban azoktól a paleomorfológiai tényezktl függ,

melyek mélyebb vagy sekélyebb oxidációs öv kifejldését eredményezték, illetve

az oxidációs termékeket az eróziótól megvédték.

Az eredeti telepanyagból csak annak tisztábban karbonátos rétegei jöhet-

nek számításba.

III. Az elfordulások részletes leírása.

1. Máramarosi Havasok.

Az egész hegység mangánelfordulásaira vonatkozó gyér adatokat Papp

Károly dr. állította össze, ^ részletesebb leírás hiányában azonban egyelre

még nyilt kérdés marad, mennyiben sorolhatók mind a «Macskamez» típus-

hoz. Már Walter Brúnó is felemlíti, hogy Kabolapoj ánától nem messze

a jakobeny-iekhez egészen analogus mangánvasérc elfordulások észlelhetk^ s

nekem is alkalmam nyilt, a tipus elfordulását Havasmez környékén két

helyen megállapítanom. A felhagyott régi kutatások értékesítésével az 1917. év

folyamán Wiegner Gusztáv budapesti lakos kísérletezett eredmény nélkül.

Az els kutatási csoport Orosz f (Euszkirwa) község északi vége felett

a Kirwa-patakba mindkét oldalról beöml mellékárkok torkolata körül fekszik,

^ Papp Károly dr : A magyar birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budapest 1915, a 281—300. oldalakon a 78. ábrabeli térképpel.

^ B. Walter: Die Erzlagerstátten der südlichen Biikowina. Jahrbuch der
k. k. Geol. Reichsanstalt. 1876. p. 314.
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közel 2 km-nyire a háború folyamán épült leordina—luhi-i vasúti vonal

oroszfi állomásától. E helyen a Kirwa-patak keleti partját 25—^30 m hosszú

és 2—3 m magas sötét kvarcitsziklafal alkotja s benne sávoslencsés-muglyás

elosztásban elmállott mangánércek észlelhetk, anélkül, hogy számbavehet

méret tisztább réteget alkotnának. Egy Spoen Emil bányatanácsos által

gyjtött próba 12*67% Mn-t eredményezett.

A szemközti jobboldali mellékárok északi lejtjén lev kutató-táró egy

15*1 felé g^[\]() 0*5—lm vastag réteget követ, mely még ersen kvarcos, jobb

mangánérc csak egyes muglyákban s törési vonalakon akad. Az ároktorkolat-

tól déh-e hasonló réteg kibúvása észlelhet, de nincs még feljárva. A jobb

mangánérces darabokban is még el nem mállott szilikátmagok találhatók.

Az elbb említett táróból való s Sporn Emil bányatanácsos által gyjtött

átlagos próba csak 1'4% Mn-t, az utóbbi kibúvásé pedig 8*7% Mnt eredmé-

nyezett. Egy ezekbl a kutatásokból való karbonátos-szilikátos próbadarabot

Emszt Kálmán dr. a következ eredménnyel elemezett meg : Mn — 24*5%,

Fe = 3-25%, Si(\ = 28-33%, P = 0-09% és .S' =^ 0-5%.

A másik kutatási csoport Havasmez ö-töl K-re fekszik, ott az ú. n.

Zsófia-bányában bemondás szerint régebben fejtési munkálatok is folytak s

az ércet a Klotild els magyar vegyipar r. t. nagybocskói gyárába szállították.

A Zsófia-bánya Havasmeztl DK-re, a Kvasnica-pataknak egyik északi

Bojka nev árka mellett, a Menciul gerinc déli oldalán kb. 1050 m magasság-

ban fekszik. A Kvasnica-patakból egy most már felhagyott szerpentin-út vezet

fel. E helyen 15—20 m magas meredek sötét kvarcit-sziklalejt alján 4

beomlott táró szája látszik, a lejt túlnyomó részét törmelékhalmaz borítja,

a kiálló kvarcitsziklákon dúsabb magánércek most már nem észlelhetk.

Sporn Emil bányatanácsosnak egy ércpróbája 26*32% Mn-t adott.

A Menciul gerinc északi oldalán, a Bárgyi nev árokban, valamivel a

katonai térkép «Klause» jelzésén felül állítólag ennek az elfordulásnak foly-

tatása ismeretes. Sporn Emil bányatanácsos szerint hasonló mangánosan málló

0*5 m vastag réteg kibúvása még Havasmez keleti vége mellett a Ruszkova-

patak jobboldalán és a Euszkova- és Kirwa-patakok között fekv Pentaja
nev árokban is elfordul.

Végül még felemlítend a <iFelsvissói Erzsébet bányatár-
sulati) zárt kutatmányi területe, mely 1917. évben a Pelládt örökösök birto-

kában volt. Papp Károly dr. adatai szerint^ «a fészkeket 1881 óta rendszerte-

lenül tárták fel s évenként 20—.30 1 mangánvasércet termelnek » Keopác József

fbányatanácsos szíves közlése szerint' a mangánosan málló rótegsorozat Fels

-

vissó községtl B-ra, a felsvíssói Glimboka nev hegyen nagy vastagság-

ban bukkanik ki, anélkül, hogy dúsabb mangánércrétegek megkülönböztethetk

volnának. Az egész vastagság átlagpróbáinak M??- tartalma Emszt Kálmán dr.

elemzése szerint 0*23—8-1%, kovasavtartalma pedig 93—72%, mely adatok

tehát kvarcitos fkzetrl tanúskodnak. Már a Mischitz Nándor márkusfalvai

^ Papp Károly : A magyar birodalom vasérc- és köszénkészlete. 300.

oldal.
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bányagondüok által gyjtött próbák 6í^, 10-15, 16*3, 28*7, 31-35 és 32*9%
fómmangánt tartalmaztak.

Az elz gyér adatok alapján s részletesebb kutatások hijján talán még
ideltti a máramarosi vasmangán vonulatról végleges ítéletet alkotnunk, leg-

feljebb annyi mondható, hogy a jelenlegi feltárások nevezetesebb bányászatra

nem jogosítanak fel. Kétségtelen ugyanis, hogy külszínileg az ismert kibúvások

az egész vonulat legszegényebb tagjai, minek foka abban keresend, hogy a

délibb elfordulásokban túlsúlyba jutó karbonát és szilikátrétegek itt aláren-

delt szerepet játszanak és az összetételt a rendkívül jellemz sötét kvarcit

uralja.

2. Radnai Havasok.

A mangánércelöfordulásokban rendkívül gazdag Bukovinai Havasok köz-

vetlen szomszédságában, a Eadnai Hav asok-ban a tipus elfordulását az

1908 év nyarán végzett felvételem alkalmával megállapíthattam, mint arról

felvételi jelentésemben röviden meg is emlékeztem.^

Mindkét észlelt kibúvás azÚjradnaésJakobeny öv 16, rovat

XXXII jel lapon megtalálható. Az els kibúvás K o s n a községtl É-ra a

bukovinai határ mentén É-ra lefolyó V. T e a c a két nagyobb kezd ága közti

gerincen fekszik, mely gerinc a Pojána Iconi-in (1456mkótaaz 1:25000

térképen) éri el a fgerincet. A gerincen felvezet jó ösvény mellett 1235 m
magasságban régi kutatások nyomai látszanak. A gyenge feltárás alsó részébl

ll^^felé dl sötét kvarcitot jegyeztem fel, a fels részébl való próbadarab

karbonátos, el nem mállott részét pedig Budai Ern fémkohászmérnök barátom az

1909 évben a következ eredménnyel elemezte meg: Fe= 18-46, Mn= 11-75,

CaO^ 6-07, MgO = l-ÍS, CO, -= 26-83, ^1/203 = 0-57, 740 = 0-01 és oldhat-

lan f.S'i02) = 17-49.

A másik kibúvás Új r adná tói K-re, a V. Marii alsó szakaszában

található. A térkép «Klause» jelölésén alul fekv hídtól Ny ra lev els nagyobb

mellékárok torkolati részének baloldalán, 45 m-rel az út felett fillites kzetben

egy 2-57 vastag, 10^ felé 26° alatt dl mangánérces kérgekkel fedett ersen

karbonátos réteg észlelhet.

3. Bukovinai havasok.

A bukovinai havasok számos és jelentékeny vas- mangán elfordulását

Walter Brúnó kitn részletes leírása révén- az irodalomban is már régóta

ismerjük. Walter az elfordulás keletkezését, a fbb vonásokban már he-

lyesen ítélte meg (1. c. p. 314). Ujabbi pompás leírásukat Mogilnicki Eomán-

1 RozLozsNiK Pál : Az Ujradna, Nagyilva és Kosna községek között el-

terül hegyvidék földtani viszonyai. A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése

1908-ról, p. 119.

^ B. Walter ; Die Erzlagerstátten der südlichen Bukowiua. Jahrbuch der

k. k. Geol. Reichsanstalt XXVI. 1876. p. 345.
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nak köszönjük.^ Mogilnicki nézetei ugyan részben, nevezetesen a telepanyag

földtani köreit illetleg lényegesen eltérnek a geológusok és általam is kép-

viselt felfogástól, amennyiben bizonyos metamorf konglomerátumoknak a

verrucánóval való azonosítása révén az érctelepek leülepedési korát a triászba

helyezi s párhuzamosítja ket a triászban másutt észlelhet mangántartalmú

radiolaritokkal. Ezekre a korviszonyokra még késbben visszatérek.

A. jakobényi elfordulások úgy az érc mennyiségét, mint minségét

illetleg az egész vas-mangánvonulatnak kétségtelenül legbecsesebb részletét

alkotják. Hosszabb idn keresztül lízött rendszeres bányászat által az érc el-

fordulási körülményei is legjobban ismeretesek. A következ adatok legfonto-

sabb bányájára az A r s i c a-bányára vonatkoznak. Mellékkzete sötét kvarcit,

mely Mogilnicki szerint a csillámpalában egyes hosszúra nyújtott teleplencsé-

ket alkot. Az egyes lencsés teleptesteken belül az érc elosztása nagyon szabály-

talan s küls határvonalaitól teljesen független ; a kvarcit rétegei a legkülön-

bözbb irányokba gyrve találhatók, anélkül, hogy küls határai azáltal

befolyásoltatnának.^ Az Anna-Eosa teleprészben az érctartalom Mogilnicki

szerint 120 m hosszban és átlag 30 m vastagságban észlelhet, a középs

arsicai teleprészben hossza 350 m s vastagsága 60 m stb.

Az Arsica-bánya magas százalékú érceit kétségtelenül elssorban ked-

vez települési viszonyainak köszönheti. A lencsés testek párhuzamosan
települnek a felületi térszínnel s nem mély fekvésüknél fogva

túlnyomó részük teljesen átalakulhatott oxyd-hidrátokká úgy, hogy csak a

lencsék belsejében még érintetlenül maradt kisebb kiterjedés rhodoait-man-

gánpát magok tanúskodnak az eredeti telepanyagról (lásd Mogilnicki haránt-

és hosszmetszetét a III, táblán 15. és 16-dik ábra).

Ezen kedvez viszonyok dacára is a jakobényi bányaüzem az orosz

verseny folytán csak nehezen tudott boldogulni. A háború alatt a volt mo-

narchia legfontosabb mangánbányája lett. A forszírozott termelés folytán az

ércek minsége kissé alászállt s pl. 1917 év végén a következ átlagos össze-

tételt mutatta: MnO^ = AA-% MnO = Al, Fe^Og = 25-7, PbO = 0-88, CuO =^

006, ^1/203 = 3-6, CaO = 0-1 és SiO^=li-'Q% (üzemi elemzés). A nyerster-

mény i¥n -tartalma 10—25% között váltakozott, a bányaérc átlagos Mn-tar-

talma 30% volt, míg a 20% il/n-tartalom aluli fejtményt a bányában tömedék-

nek használták fel.

A vaskohászati célokra felhasznált rendes ércen kívül csekély mennyi-

ség szuperoxidos ú. n. elemérceket is termeltek^ s az utóbbiak összetétele

Emszt Kálmán dr. elemzése szerint a következ : il/nOg = 75"78 (Mn= il-89),

Fe^O^ = 10-15, .S7O2 = 1-89, AhJJ^^ 4-02, MgO = b'l^ S = 0-Í7, P^O^ = 0-58,

és Xo^ 1-19%.

^ RoMAN V. Mogilnicki: Manganerzlagerstátten der südlichen Bukowina.

Berg- und hüttenniánnisches Jahrbuch. 1917. p. 1.

^ MofíiLNicKi : Manganerzlagerstátten ect. p. 9.

' Az Arsica-bánya az 1917 évben 33,220 t vasmangánércet (30—320/0 Mn-al)

és 40 t elemércet, az 1918 év els 8 hónapján keresztül pedig 32,370 t vasman-

ganércet és 85 t elemércet termelt.
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Jakobeny környékének többi kibúvását Mogilnicki részletesen leírta és

térképén feltüntette (II, tábla id. helyen). Említésre méltó a dorna-wátrai

Terézia-bánya, melyet a háború folyamán újból üzembe helyeztek.^

4. Prelukaí szigethegység.

A prelukai szigethegység déli peremén ÉK—DNy-i irányban vonuló

macskamezi elfordulás Kossmat Febenc dr. és John alapvet tanulmánya,^
továbbá QmRiNG H. újabbi, a háborús üzem eredményeit is felölel leírása

révén^ annyjra ismeretes, hogy e helyen a fbb jellemvonások kiemelésére szo-

rítkozhatunk.

A vonulat legbecsesebb része a Borta és Szrimturi árkok között elterül

650 m hosszú, 6—-iO m vastag s vetdésekkel csak kevéssé megzavart lapos

lencsealakú részlet. Tulajdonképen két, csillámpala közbetelepüléssel elválasz-

tott településsel van dolgunk, melyek közül a fedbb lefelé lencseszeren ki-

ékül (1. QuiRiNG szelvényét 4. ábrán a 350. oldalon). A sötét kvarcit össze-

tételében már alárendeltebb szerepet játszik, de még megtalálható pl. a Borta

árokban a telepek fedjében; e helyen világos kvarcitpala fedi, mely felfelé

csaknem fokozatosan kvarcdús csillámpalába megy át.

Az oxidációs öv mélységét illetleg még elég kedvezk a viszonyok.

Mint arra már Kossmat is ráutalt, a lapos hegyhátak térszíne még alig tér el az

alsó tarka agyag által elborított eocén eltti térszíntl. A kibúvások oxidációja

tehát már az eocén eltt megindult s az alsó tarka agyagrétegek eltávolítása

után is még hosszabb idn keresztül folytatódott, anélkül, hogy az erózió az

oxidációs termékeket eltávolította volna. A bemélyitett völgyekben ellenben az

oxidáció jelentéktelen s csak csekély bekérgezésre szorítkozik.

Az aránylag véve kedvez viszonyok dacára az oxidációs öv legnagyobb

mélysége alig 30 m, tehát a sziderites elfordulások oxidációs öveinek mély-

ségéhez képest kicsiny (a gömöri Vashegyen ez a mélység 150 m, Gyaláron

100 m stb.). Ez a körülmény a szilikátok nehéz elmállásában leli magyarázatát.

Az ismeretes oxidációs zóna különben legnagyobbrészt a háború folyamán le

lett fejtve ; a még megmaradt oxidos ercek mennyiségét Quiring csak 5000 t-ra

becsüli.

A háborús német üzem alatt az 1917— 1918 évek folyamán 32,500 t

ércet termeltek s belle 13,896 t-at elszállítottak, míg a többi készlet a forra-

dalom kitörésekor Macskamezn maradt.

Az elfordulás ércgazdagságát illetleg felvilágosítást nyújthatnak követ-

kez összehasonlító adatok. A macskamezi telepek kb 20% -a érc átlag 25%

1 A Terézia-bánya havi termelése az 1918 év folyamán 3180 tvasmangán-
ércre és 15— 19 t darabos ércre (35% 3/n-al) emelkedett.

^ Dr. Franz Kossmat u. C. v. John : Das Manganeisenerzlager von Macska-
mez m Ungarn. Zeitschrift für praktische Geologie. 1905 p. 305.

^ H. Quiring: Über das Manganeisenerzvorkommen Macskamez (Masca>

in Siebenbürgen. Zeitschrift f. prakt. Geologie 1919 p. 133.
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ilfn-tartalommal, míg a jakobéüyi Arsica-bányának 30%-a érc átlag 30%
Mn-tártaiómmal.

A jövend bányászat tehát az elzk szerint csak az eredeti mangán-

pátos ércekre szorítkozhatik. Ezeknek összetételére például szolgálhat két

Emszt Kálmán dr. által eszközölt elemzés.

Bortavölgyi érc : SiO._ = ÍO'U, Fe = 11 -38, Mn = 25-1
1 , -S'= 0-21,

P=0-47 és CÓ2 = 21-96. István-tárói érc: SiO^^bSS, Fe = 10-59. Mn =
32-37, 8== 0-20,V= 0-12 és 0^2 = 23-41.

A jövend bányászatra nézve fontosak azok a kísérletek, melyeket a

porosz hadügyi minisztérium nyersanyag-beszerz osztálya a pátos ércek fel-

használását illetleg végeztetett és amelyek a következ kedvez eredményeket

szolgáltatták

:

A porosz hadügymiiiisziei'iuni kísérletei a pátos érceken.

A kísérlet rövid leírása
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5. Gyalui Havasok.

A vasmangán-vonulatnak a Gyalui Havasok déli peremén végig húzódó

« aranyOS-menti)) részét Schöppe W.^ dolgozta fel. Földtani és az érctelep

képzdésére vonatkozó nézetei több lényeges pontban eltérnek az itt képviselt

felfogástól. Tévedéseinek részletesebb kimutatása azonban messzire túlhaladná

e cikk kereteit s ennélfogva csak az ércképzödési elméletével fogunk röviden

foglalkozni.

A kiindulási pontban — régi üledékes vasmangántelep képzdése —
egyetértünk. A telep s részben a kristályos pala átkristályosítását azonban

konlaktmetamorfózisra vezeti vissza, mely metamorfózis egy a mélyben maradt

dacit-andezites magma behatására valószínleg miocén korban következett

volna be. ScHÖPPE-nek ezen eltér nézete a regionalis metamorfizmus és

kontaktmetamorfizmus termékeinek összezavarásában leli magyarázatát. A grano-

dioritos közetek a szóban forgó terület közvetlen szomszédságából (Nagyhalmágy

és Eézbánya környéke) is eléggé iemeretesek, hogy azokat egészen rendes

kristályos pala külsej közetektl els pillanatra is megkülönböztethessük.

Schöppe kontakt ásványai, mint a biotit, gránát és a staurolith
ilyen kifejldésben vagy pedig általában rendes kontakt udvarokban nem

észlelhetk, más ásványaira nézve, mint vesuvian és wollastonit,

melyeket csiszolataimban nem tudtam megtalálni, kívánatos lett volna pontos

lelhelyeiket és a meghatározásukra használt módszereket is pontosan megadni.

Annyit kétségtelenül megállapíthattam, hogy az aranyosmenti vonulat kzetei

úgy ásványos összetételben, mint szövetükben teljesen megfelelnek a vonulat

többi tagjainak, tehát a macskamezieknek is. Hogy pedig a felskrétánál

fiatalabb mélységbeli kzet e helyen nincsen jeleu, az már abból a körül-

ménybl is biztosan megállapítható, hogy a vasmangán elfordulások közvetlen

szomszédságában lev felsökréta rétegek a kontaktmetamorfizmusnak még

nyomát sem mutatják.

A fbb kibuvási helyek a következk:

a) Alsószolcsva környéke.
A Schöppe által tárgyalt Dobos hegy környéki elfordulásokat csak

futólagosan volt alkalmam megtekinteni. A rétegsorozat feltn vonása, hogy

az egymáshoz közel fekv telepeket elválasztó mellékkzetrészletekben mész-

csillámpala és szemcsés mészk igen jelentékeny szerepet játszik,

pl. a legdélibb telep szelvénye a következ: gránátos csillámpala, 06 m sötét

kvarcit, 1 m ersen szilikátos mangan-vastelep s mészpala. Feltn a kvarcit

csekély szerepe és a mészk megjelenése, mely vonás a délibb vonulat több

tagjánál ismét fellelhet.

Az oxidációs öv mélysége az ottlétemkor (1917) éppen megindított

kincstári kutatások akkori állása szerint csak 1—2 m mélyre terjed. Ez oknál

fogva ezeknek a különben is csekély vastagságú telepeknek gyakorlati jelent-

séget aligha tulajdoníthatunk.

1 Schöppe W. Über kontakt metamorphe Eisen-Mangen-Lagerstátte am
Aranyos-PiuBe, Siebenbürgen. Zeitschrift für practische Geologie, 1910, p. 309.
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b) Orest község környéke.
Az Alsószolcsva községtl E-ra fekv Orest község mellett Gidrai alsó-

szolcsvai jegyz a vasmangán-vonulat új kibúvását kutatta fel. Kutatásai a

650 m kótás templom és az 591 m kótás malom között lév malmos ház-

csoporttól É-ra, 50— 100 m magasságban a völgy talpa felett feküsznek, hol

100 m hosszúságon belül több kibúvást fedtek le. Az ENy-i kibúvást rövid

táróval vizsgálták meg. Dlése ENy i, vastagsága 1*5 m, mellékközete mész-

pala, kitöltése ersen szilikátos. Csapásban EK felé kiszorul, amennyiben

folytatásában a mészpalában csak kis maugánpátlencse látható. A tle DNy-ra

80 lépésnyire kibukkanó kvarcitban 4'^ -as csapásban több mangánosan mállott

lencse sorakozik egymáshoz. Kiterjedésük nem nagy, pl. egyikük 12 m hosszú,

vastagságuk 0*5— 1 m között váltakozik. Az oxidációs öv mélysége fekvésüknek

megfelelen sekély, alig 1—2 m s erre már az eredeti gránátos-amfibolos-

karbonátos-kvarcos telepanyag következik.

Ez a kibúvás a Schöppe által leírt vonulattal nem függ közvetlenül össze,

amennyiben azt tle egy vastagabb sorozat elválasztja. Ennek a sorozatnak

tagjai részben jobban kristályos, részben már egészen fillites, olykor gránátos

grafitos-szericites palák, grafitos kvarcit, diaftoritosan elváltozott szemes-gneisz

vagy porfiroidszerü kzetek, egészen kipréselt fehér kvarckonglomeratum és

kvaxcitpala és végül egy vastagabb szemcsés mészk-vonulat.^ Ha a települést

szinklinalisnak fogjuk fel, úgy az új kibúvást a délinek északi szárnya gyanánt

értelmezhetjük.

Hogy az oresti elfordulás csapásirányban tovább követhet- e, arról

nincsenek adataim. Az ismeretes kibúvásnak nem tulajdoníthatunk nagyobb

fontosságot.

c) Aranyosbánya (Offenbánya) környéke.
Az aranyosbányai vasmangán elfordulásokat már Grimm János is fel-

említi, az oxidációs érceket mangánérceknek felismerte, míg az eredeti telep

-

anyagot mangántartalmú pátvask és mágnesvask keverékének jelöli.-

A Schöppe által csak röviden vázolt (1. c. p. 26 és 28) és újabban

Eeöss Antal aranyosbányai tanítóigazgató által kikutatott kibúvások, melyek

Fel s c s óra- teleptl ÉK-re és DNy-ra találhatók, a következk:

1. Vurtop. E helyen 918 m magasságban 8m hosszú kutatótáró egy

9^ 5° felé 45° alatt dl s 1 m vastag telepet követ. Fedje mállott gneisz

szer kzet, fekvje nincsen világosan feltárva. Vajdahunyadi elemzések szerint^

^ A terület földtani viszonyait T. Roth Lajos ismertette «Az erdélyrész

Érchegység aranyosmelléki csoportja Nagyoklos, Bélavár, Lunka és Alsókolcsva

környékem c. mvében. A ni. kir. Földtani Intézet Évijelentése 1899-rl p. 59.

A szemcsés mészkben a Bujor-hegyen Gidkai jegyz által felkutatott veres

vasércelfordulást talán lesz alkalmam még megismertetni
- JoHANN Grimm : Die Erzniederlage und der Bergbau zu Offenbánya in

Siebenbürgen. Berg- und Huttenmánnisches Jahrtv.ch der k. k. Bergakademien.

XVI. 1868. p. 317.

^ A Vajdahunyadon készült elemzéseket Pelachy Ferenc bányatanácsos

1911. febr. hó 28-án Abrudbánván kelt szakvéleménve után közlöm.
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két beküldött próba 7-4 illetve 13-53% Fe-ot és 21-93 illetve 13-19% Mn-t

tartalmazott. Az általam gyjtött átlagpróba összetétele Emszt Kálmán dr.

szerint a következ: Mn = 17-72, Fe = 18-61, ^'íO^ = 24-09, CaO = 2-28,

MgO = 0-63, 8'= 1-37, P=: 0-74 és C0,^= 18-15%.

2. Castea Hulpi. A G88 m magasságban fekv felszíni bevágás

2-5 m vastag túlnyomóan karbonátos telepauyagot mutat. A karbonát olykor

egészen durva-szemcsés. Fedje gránátos csillámpala. 30 m-re Ny-ra kovandos

szilikát kibúvása látható, de nincsen feltárva. A 31 m mélyebben telepített

kutatótáró 18 m múlva szemcsés mészkben egy 3 m vastag réteget kereszte-

zett, melynek próbadarabja vajdahunyadi elemzések szerint 30-2% Mn-t és

15-3% Fe-ot tartalmaz. Az általam gyjtött átlagpróbát Emszt Kálmán dr. a

következ eredménnyel elemezte meg: Mn = 18-16, Fe = 15-63, SiOj^= 14*18,

CaO = 6-85, MgO = 1-55, S = 1-79, P = 0-61 és CO.^ ^ 26-23%.

3. Átlépve a C s ó r a-patakon Ny-felé, alig néhány m-rel a medre felett

a Ponorau Siruluj nev kibúvásra akadunk, melyet a gróf Betlentáró

csapásirányban 18 m-re megvizsgált. A S'i 10° felé 65'' -kai dl rétegsorozata

táró nyilasánál jól feltárva látható. A fed szericites pala alatt lev mészkben

mindjárt a fillit határ alatt található az 1—2 m vastag változó alakú és anyagú

telep. Az általam gyjtött átlagpróbát Emszt Kálmán dr. a következ eredménnyel

elemezte meg: SiO^=lb-10, Mn=\3'l3, Fe=22-15, CaO=5-05, MgO=Vn,
8=2-27, P= 1-10 és CO.^^ 24-34%.

4. Elbbitl Ny-ra van a 10^10° felé 46° alatt dl Pareu Babi
nev kibixvás. A szericites kvarcitba beágyazott 5 m vastag réteg túlnyomó

része kvarcitnak tetszik s csak a fed felé észlelhetk apró magnetitos és

karbonátos fekvetek. Próbadarabja vajdahunyadi elemzések szerint 35-30%

vasat és 10-82% mangánt tartalmazott.

5. A Siska nev lO'i 5° felé 43° alatt dl kibúvást a Rákóczy kutató-

táró vizsgálta meg. A vastagság fedbb félmétere inkább karbonátos, a fekv

métere ersebben kvarcos -gránátos. Próbadarabja vajdahunyadi elemzés sze-

rint 9-92% Fe-ot és 15-83% Mn-t tartalmazott.

6. A trójási dl Deák nev kutató táróját bedlve találtam. Az érc

Pelachy Fetenc szerint 7^ 10° felé 65° alatt dl, vastagsága 1-5 m. A hányon

található szép magnetitszalagos ércnek egyes darabját Emszt Kálmán dr. a

következ eredménnyel elemezte meg: Mn = 26-56, Fe= 16-90, .S'iOg = 5-54,

CaÖ=5-38, M^O=l-33, 8^:0-13, P= 1-12 és CO. = 19-91.

A kutató táró melll kiinduló árkolásban Pelachy 3 m vastag ércréteget

látott s ez az ércréteg szerinte 300 m hosszban volt árkolással 2—3 m vastag-

ságban kimutatható. Próbadarabja vajdahunyadi elemzés szerint 23-03% Fe-ot

és 29-55% Mn-t eredményezett. Ezek a kutatási míveletek, valamint a közel

fekv L á z u r nev kutatás ottlétem alkalmával már összeomlottak.

7. A V. Anyeszi K-i oldalán a Zoltán-kutató lejtakna 0-5— 1 m
vastag ersen magnetitos karbonátos szilikatfészkés réteget tárt fel. A réteg

fedje csillámpala, fekvje szemcsés mészk s 8'» felé 30° alatt dl.

8. A V. Anyeszi K-i oldalán lév tisztás déli szélén a mellókárokban

több összedlt táró hányóján ersen magnetitos érc látható.
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Pklachy Ferenc az említetteken kívül még két kibúvást ír le, úgy mint az

Uneszi hegy keleti lejtjén lév Ri p as z i kibúvást, melynek vastagsága 2-5 m
{Fe= 12-6%, Ma = 28-45%) s 15^ felé 65° alatt dl és a 960 m magasságban
lév V a k a r j dülön lev 3 m vastag kibúvást {Fe = 15-8%, Mn = 23-44%).

Az aranyosbányai ersen vastartalmú és foszfordús karbonátos érceknek
gyakorlati értéke még némileg problematikus. Kibúvásaik aránylag véve cse-

kély vastagságúak s az érctestek kiterjedésere hosszabb csapásban nem sok

reményünk lehet. Tüske Béla megfigyelései arra utalnak, mely szerint a

mészktömegek csapása a kristályos palák csapásirányával semmiféle össze-

függésbe nem hozható, st gyakran közel derékszöget alkot velük, ^ mely leírás

igen komplikált, rétegkigyrödést tesz valószínvé.

Az Aranyosbánya és Alsószolcsva között összeköttetést alkotó részletet

személyesen nem ismerem s így csak Schüppe idézett munkájára, valamint

Papp KÁROLYnak A Magyar Birodalom vasércés kszénkész-
lete monográfiájára utalhatok, ahol a szolcsvai vas és mangánérctelepet a

361—364. oldalon, a 104— 105. ábrabeli helyszínrajzokkal illusztrálva ismer-

tetvék. Aranyosbánya geológiai viszonyaival Pálfy Mór munkáján kívííl Bányai

jÁNOsnak jelen füzet 9. oldalán megjelent értekezése is foglalkozik, amelyhez

megjegyezhetem, hogy ott valószínííleg nem annyira kontakt metamorfózissal,

mint inkább metaszomatikus kiszorítással van dolgunk.

6. Krassószörényi hegység.

A tornó-delényesi vasmangán vonulat.

Ennek a hatalmas vonulatnak feltárása Papp Károly dr. szerint az

1855. évben, rendszeres müvelésük pedig 1875. évben kezddött.^ A feltárási

munkálatok eredményeinek igen részletes beírását ScHRöcKENSTEiN-nek köszön-

hetjük.^ Szerinte a DNy- ÉK-i irányban húzódó s a kristályos palával telje-

sen konkordánsan települ vonulat a Tilva KimjJul u j-tól a T i 1 v a

Bobuluj-ig csaknem egyenes vonalban 7 km csapáshosszban követhet,

mi mellett szélessége 90—260 m között váltakozik. Az összvastagságon belül

az egyes 0-5—4 m vastag érctesteket többé-kevésbbé vastag gneisz-csillámpala

közbetelepülés választja el egymástól, 9 érctelep állandóan végig követhet s

az átlagos érczösszvastagsága 27 m-t tesz ki. A telepanyag összetételében részt-

vev mangánszilikátokat már is foívlerit, kovamangán és tephroit néven

említi. Í04 próbának átlagos összetételét a következkben adja meg: MnO^^
20-0 (2-58%), i<e^O3=10-85 (2-15—27—27%), «02=47-88 (24—89-6%)" és

^20=3-0 (0-2 -8-5''%).

^ Tüske Béla : Offenbánya környékének geológiai és petrograflai viszonyai.

Közlemények a kolozsvári m. kir. Tudományegyetem ásvány- és földtani inté-

zetébl. Kolozsvár. 1909. p. 41.

^ Papp Károly dr. : A magyar birodalom vasérc és kszénkészlete, p. 490.

3 Fr. von ScHRÖCKENSTEiN : Die geologischen Verbáltnisse des Banater

Montan-Distriktes. A magyarhoni Földtani Társulat Mvmkálatai. V. 1870 p. 89.

I

Földtani Közlöny. XLIX. köt. 1919. 3
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ScHRÖCKENSTEiN a fedö és fekvó'telepek dlési fokában állandóan mutat-

kozó 6'5°-nyi különbségbl az egész településnek a mélység felé való ékszer

kiszorulására következtet (1. c. p. 91.).

A fejtés csak az oxidációs övre szorítkozik és ennélfogva a mérsékelt

termelés dacára is gyorsan haladt délrl észak felé. A lefejtésre érdemes érc-

lencsék hossza átlag 10 m-nek, vastagságuk 1 m-nek mutatkozott s mélységük

a 10 m-t nem múlja felül. A háború kitörése eltt már a Magura Miká-n és

Mangán Csillámpala GiiciíZ

vassziliUátok

és kartonátok

8. ábra.

A Sztruzsety-düln fekv vas- és mangánércz-bevágás, a Delma-Obicei kristá-

lyos palafolton, a tornó-delényesi vonulatban Krassó-Szöréuy megyében.

Magura Maré-n folyt a bányászat. Az 1915. év végével az érc itt is csaknem

teljesen elfogyott s ennélfogva a vasúti vonalat a Tilva Bobulujig meghosz-

szabbították, hol jóval gazdagabb ércekre bukkantak.

A régebbi termelésre vonatkozó adatokat Papp Károly dr. közölte

(L c. p. 491.). Az utóbbi idben következ termeléseket értek el: 1914. év

3710 t, 1915. év 55>98 t, 1916. év 8493 t és 1917. évben 9645 t. A ter-

melt érc vastartalma 12—15%, mangántartalma pedig 23—28% között válta-

kozott.
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A vonulat E-i folytatásában már régebben Kuzs községtl DNy-ra a

K u 1 m e a M a r é-n találtak új kibúvásokat. ^ Újabban a vonulatot Ó h a b a

és Eúzs községek mellett, az északi neogén medence széléig, st ettl É-ra
a Delma Obicei nev vidéken a neogénbl kibukkanó kristályos pala-

foltban is megtalálták, úgy hogy ez állal az azeltt ismeretes hosszkiterjedése

megkétszerezdött. Hogy azonban az itt leírandó északi kibúvások és a

Kulmea Maré között találhatók-e fejtésre méltó kibúvások, arra nézve

adatom nincsen.

A Delma Obicei kristályos palafolton a Sztruzsety dln fekv
s egymás felett alig 7 m-rel telepített két bevágás elülnézetét a mellékelt két

vázlat mutatja (8. ábra). Érdekes az akó bevágásban intrúziósan települt gneisz,

a kzet azonban annyira szétes, hogy összetartó darabot nem gyjthettem
belle. Az általam gyjtött átlag próbákat Emszt Kálmán dr. a következ
eredménnyel elemezte meg

:

a) Fels bevágás: Mn= \Z-h^, Fe^l'Tí és oldhatlan 59 34%.
h) Alsó bevágás: Mn^WOl, Fe^7-ÍS és oldhatlan 55-41%.

Az oxidációs öv mélysége igen sekély s már a bevágásokban átmenetes

az eredeti telepanyagba. Megemlíthet egyes nagyobb magnetit oktaéderek

elfordulása, a mangánpát az összetételben csak alárendelt szerepet játszik.

Sokkal kedveztlenebbek a E ú z s község déli végén lév malomtól Ny-ra

a meredek völgyoldalon fekv s Demeter Sgaverdea karánsebesi lakos tulaj-

donában lév kutatások. F alkotó részük mangánban látszólag igen szegény

gránát, melyen csak igen gyenge mállási kérgek észlelhetk. Innen D-re a

Macskási völgy 330 m kótája Ny-ra bejöv mellékárok kezdetén fekszik a

Funtineli nev kutatás; e tájon két helyen észlelhet limonitos-man-

gános kibúvás, de nincsen annyira feltárva, hogy elfordulásáról részletesebb

adatok közölhetk volnának.

A tornó-delényesi vonulat fekvjében Niagul Miklós, temesszlatinai lakos,

a sebesmezi (pojánai) Vale Maré két kezd ágában hasonló típusú, de

szerényebb vastagságú- kibúvásokat kutatott fel. Az egyik kibúvást, mely a

Vale Maré kezd ágai között lév gerinc keleti oldalán a 661 m kótától D-re

a Strug nev helyen fekszik, a tipus felreismerése következtében az 1918.

évben 55 m hosszú táróval tárta fel, st ereszkével még a mélység felé is

megvizsgálta. Az oxidos érc persze hamar kimaradt s csak egyes mangánérc-

fészkekre akadtak. A kibúvás kis mellékgerinccel párhuzamosan halad, a telep

21—22^1 felé 45° alatt dl, a települése tehát párvonalas a tornó- delenyesi

vonulattal. Az eredeti telepanyag mangán- szegény, fleg gránátos, mangánpát

és magnetit ritka, a mészkarbonat gyakori. Az oxidációs övben termelt 15—27%
mangánt tartalmazó ércekbl az 1917. év folyamán 50 tonnát szállítottak

Eesicára.

Hogy a Krassó- Szörényi hegységnek az Almás medencétl D-re fekv

részében a vasmanganércvonulat megtalálható- e, arról nem volt alkalmam

^ Halaváts Gyula : Karánsebes nyugati környéke. A ni. kir. Földtani

Intézet Évi jelentése lS94-rl, p. 77.
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meggyzdni. Azon szóbeli közlések alapján, melyeket Hanicska György bozo-

vicsi bányavállalkozótól nyertem, valószín, hogy a Jeselnica és Ru-
d á r i a ^ községekben ismeretes vasmangán elfordulások szintén az itt tár-

gyalt tipusboz tartoznak.

7. Paringi Havas.

Az általam megtekintett elfordulás a petrozsényi Petrilla telektó'l

DK-re, a Plaj ul Goduluj (1146 m) és M uncelul Ji et uluj (1590 m)

csúcsok által jelzett gerincen fekszik. Az említett gerinc 1459 m kótájától

Ny-ra 400 m-re a katonai térkép két házat tüntet fel s ezektl a házaktól

néhány lépésnyire K-re 1340 m magasságban van Scheiber Ern favállalkozó

kutatása.

A tekintélyes kibúvás régebben sem maradhatott észrevétlenül és min-

den bizonnyal erre vonatkozik Sturm H. és Mader A. elemzése, melynek

lelhelyéül a «Berg Gogyanu im Zsiler Tale» szerepel.^

A harántul telepített kutató táró a NyÉNy felé dl sorozatot 6*5 m-re

keresztezi, a mangános mállás a táró szája eltt még 9 m-re követhet, mi a'

dlésfok tekintetbe vételével 10— 11 m összvastagságra utal. A mangánércek-

kel és limonittal átitatott rétegek között részletesebb vizsgálat nélkül nehéz

különbséget tenni, legfeljebb csillámpala közbetelepülések jegyezhetk fel,

továbbá az, hogy tisztább mangánérces réteg nem észlelhet. A táró által

keresztezett rétegsorozat általam gyjtött átlagpróbájának összetétele Emszt

Kálmán dr. elemzése szerint a következ: 3/n=15'87, Fe=6*58, -Si02=54"34,

&=0 21 és P=005.
A Scheiber Ern által rendelkezésemre bocsátott elemzés, mely egyes

rétegre vagy már válogatott ércre vonatkozhatik, pedig a következ : Mn=25"83,

iie=8-4, .S'i02=35-86, A/^ 03=5-72, CaO=2-50, %0=l-45, .S=0-06, P=0-Oa

és izzítási veszteség= 6*03%.

A táró mellett K-re haladó ösvény mentén a mangános mállás a mellék-

kzettl megszakítva legalább is 37 m-re észlelhet. A gerinc északi lejtjén

1300 m, illetve 1210 m magasságban telepített, most már bedlt tárók hányó-

ján csak gneiszos mellékkzet észlelhet, csak a fels hányon akad egy-egy

mangánérces darab. Ezek a tárók valószínleg a fekvt keresztezik. Eészletes.

kutatások nélkül egyelre nyílt kérdés marad, vájjon lencse- vagy szinklinális-

szer településsel vagy csapásban továbbra is követhet réteggel van e dol-

gunk ? Az ersen kovasavas érc foszforban feltnen szegény.

8. Sebeshelyi Havasok.

Az ezen hegység nyugati részében Oh ab a- Poros-tói K-re, a Valea
Petrosuluj középs szakaszában fekv mangankutatások, melyeket csak

^ L. Papp Károly dr. : A magyar birodalom vasérckészlete, p. 462.

' Analysen und anderweitige Untersuchungen ausgeführt in L/aboratorium

des k. k. Generalprobiramtes in deni Jahren 1865. und 1866. Berg- tmd Hütten-

mánnisches Jahrbudi der k. k. Bergakademien. XVI. 1867. p. 261.
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kezembe került szakvélemén^'ekbl ismerek, minden bizonnyal szintén ehhez

a típushoz tartoznak.

Két kibúvás ismeretes. Az egyik kibúvás a D. Strimbul-tól (1168 m)

DK re a V. S t r i m b u 1 u j és P a r. J i g u r a s a árkok között lév gerincen,

nem messze az árok egyesülésétl található. Kárpáti bányamérnök leírása sze-

rint az ércréteg É— D-i csapású s 70^ alatt K felé döl; fekvje kloritos pala,

fedje szemcsés mészk, vastagsága 35—40 m s érce 23"'o Ahi-t és 27% Fe-ot

tartalmaz.

A másik kibúvás a D. S r i m b u 1-tól ÉK-re a V. P r a v e c u 1 u j és

V. Malcii mellékárkok közti gerincen K—Ny-i irányban követhet. A Pra-

vec árokban két rétege ismeretes s ezek közül az E-i, az ároktól 1'5 km
távolságban fekv 22—30 m vastag. Mellékkzete azonos az elbbivel, dlése

déü 70°-al.

A megadott vastagságokban bizonyára medd közbetelepülések is benn-

foglaltatnak.

Hogy ezek az elfordulások a «Macskamez » típushoz tartoznak, azt

valószínvé teszi az a körülmény, hogy a szomszédos keleti területen a típus

elfordulását Vendl Aladár dr. kartársamnak 1912. és 1913. évben eszközölt

országos felvételei alkalmával gyjtött kzetminták alapján kétségtelenül meg-

állapíthattam. Az egyes kibúvások lelhelyeit Vendl Aladár dr, kérésemre a

következkben állította össze

:

A Sebeshelyi Havasokban a 23. öv, XXIX. rovat jel katonai térkép-

lapon ábrázolt területen a magurai erdövi laktól a Riu Cugíruluj (Riu

Maré) völgyébe vezet ösvény mentén, fként a Eiu Cugíruluj völgy oldalában

van több apró kibúvás, melyeknek bever darabjai az erdben több ponton

észlelhetk. Ez az ösvény az 1166 m jelzés pontnál ér le a Eiu Cugíruluj

völgyébe. A Magura Ny.-í, illetleg ÉNy.-i oldalán is megfigyelhetk kibúvások

a k a u c s u-i duzzasztó tájékán.

További kibúvás a kudzsiri Eíul mik völgyében az 1535 m jelzés patak

elágazás környékén hever darabokban figyelhet meg, továbbá a Batrínán s

a Dealu Negrutól a Batrínán keresztül vezet ösvény mentén is. A E. Sebes

és Valea Bisztra között lév Mijlociea nev magaslat keleti oldalán a Bisztra

kolónia felé a völgybe vezet ösvény mentén az irtásban több ponton. A Mij-

lociea tetejérl közvetlenül É-ra lév nyeregben a 1376 m jelzés magas-

sági pont táján. A Valea Dobrei völgy fels és középs szakaszában gör-

getegek alakjában. A D ú s-í finánc háztól D-re lév Strimba Maré tetejé-

nek déli részén, továbbá déli oldalán, pegmatitokkal átjárt csillámpala cso-

portban. Az e helyen 1913. évben talált gödröcskék arra utalnak, hogy itt

már kezdetleges kutatás is folyt. Végül a Strimba Mien-n is vannak

hever darabok.

A felsorolt szórványos észlelések nagyjában oly övben helyezkednek el,

melynek iránya közelítleg összeesik a kristályos palák általános csapás-

irányával.

Vendel dr. megjegyzi még, hol sehol sem akadt oly természetes vagy

mesterséges feltárásra, hol a település vastagságát megmérhette volna.
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9. Fogarasi Havasok.

Hogy vas-mangán vonulatunk ennek a hegységnek oláh-alíokli oklalán a

Negoj-tól DK-re szintén fellelhet, arra utalnak Eeinhard dr. megfigyelései,

ki ezen a vidéken állandó szintájt alkotó sötét, szenes, vasasán málló és

mangántat'tahnü kvarcitot mutatott ki. A kvarcit gyakran ersen kihengerelt

s a csuszamlási sávokkal átjárt kzetek törmelékdarabjait vas-mangánoxid be-

kérgezi. Már Eeinhard dr. is párhuzamositja ezeket a kzeteket az északi

Moldva és Bukovina vasmangán elfordulásait kísér sötét kvarcitokkal.^

IV. Az elfordulások földtani helyzete.

a) Genetikai és tektonikai viszonyok.

A teljesen analogus elfordulásoknak kimutatott regionális elterjedése és

konkordáns települése is arra utal már, hogy eredetileg üledékes képzdés
vas-mangán teleppel van dolgunk. Ezt a nézetet támogatják a sorozatnak leg-

kevésbbé metamorf tagjain, a karbonáttartalmú kvarcitokon eszközölhet meg-

figyelések is.

A 9. ábrában bemutatott és havasmezi Z s ó f i a bányáról való kzet-

csiszolat frésze párvonalasan elrendezett s egymásba fogazott határokkal ka-

paszkodó hullámosan kioltódó A-t'arckeverék, melyben elhintve sárgás-barnásán

mállott karbonát romboéderek ülnek. A harántrepedés s részben a rétegesség

mentén is az oxidáció útján keletkezett mangan-vasoldatok beszüremkedve a

mellékkzet kiszorítása által lerakódtak. Míg a csiszolat egyrészt az oxidos

ércnek felhalmozódását mutatja,- másrészt a kvarc között behintve található

vasmangánkarbonátnak más úton, pl. metaszomatikus kiszorítás útján való

keletkezését teljesen valószíníítlenné teszi. A keletkezési fázisok még sokkal

élesebben tnnek ki egy másik vékonycsiszolatból, mely a ruszkaf-i els-

nek leírt sziklafalból származik.

A csiszolaton már szabad szemmel is igen élesen feltnik a pigmentben

igen dús és pigmentben szegény részletek hegyes ékszer váltakozása s ez az

elrendezés igen szoros ráncoknak felel meg. Legtanulságosabbak a csiszolat

egyik vastagabb s pigmentben szegényebb sávjában észlelhet viszonyok, mely-

ben egymással váltakozó karbonátban dúsabb és szegényebb rétegek kitnen
kivehet szabályosabb s kevésbbé szoros ráncokat ismertetnek fel. Ennek a

sávnak egyik részletét feltnteti a 9-ik ábrában bemutatott vékonycsiszolati

rajz, melyet Liffa Aurél dr. kartársam szives elzékenységének köszönök.

^ Bvebben 1. : dr. Max Reinhard : Die kristallinen Schiefer des Fogara^er

Gebirges in den rumánischen Kárpátén. Anuaiul Institnlui Geologic al Romá-
nici. III. 1909. p. 237—238.

2 Az elfordulások oxidosan elváltozott kibúvásai ennek a folyamatnak
következtében vasiagabhak az eredeti telepnél s minthogy a medd közbetelepü-

lések is mangán-vasoxidokkal átitatódnak, a kibúvások els pillanatra gen
vastag és teljes vastagságukban érces elfordulások képét csalják elénk.
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A kzet eredeti rétegzése a karbonátban és pigmentben dúsabb és szegé-

nyebb ráncos elrendezés sávokból jól kivehet.

Az egyes alkotórészek elrendezését azonban a redzésnél végbement részlet-

mozgások szabályozzák, melyek a kitérhetés síkjában másodlagos rétegzést ereá-

Karbonátszemek

kvarcalapban

Mangánoxiilos

érc

9. ábra. A havasmezi Zsófiabányából való kzetcsiszolat.

ményeztek. Az alkatrészek elrendezésében így létrejött párhuzamosság már

egy nikolnál is szembeötl (1. a rajzot) és pedig úgy a lencsésen kipréselt

karbonátszemek és a hozzá tapadó pigmentsávok, mint az apró pigment-

szemecskék vonalszer elrendezésében, úgy hogy az egész csiszolat mintegy

finom árnyékolást tntet fel. Nagyobb nagyításnál persze az elrendezés nem
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abszolút párvonalas, inkább hegyes lencserenclszerü s a pigmentvonalak lefutása

a nagyobb karbonátszemek mellett követi azoknak határát. A karbonát részben

a már említett nagyobb s egységesen polarizáló lencsékben észlelhet, részben

a pigmenttel vékonyabb sávokká préseldött ki.

A frészt alkotó kvarc egy nikolnál, sülyesztett világítókészülék mellett

is egynem alapnak tnik fel. Keresztezett nikolok között azonban ez az egy-

nemnek látszó alap rendkívül finom csíkokká és sávokká bomlik fel, úgy
hogy els pillanatra mintegy szericitsávokra emlékeztet. Az egyes fogazott

határokkal egymásba kapaszkodó vékony lencse-rendszerek egymásba átmen
hullámos kioltódása mellett elrendezésükben igen jól mutatják az úgynevezett

TRENNER-féle ^ szabályt. Ha ugyanis elsrend kék lemezzel a kioltódási hely-

zetbl indulunk ki, mely párvonalas a másodlagos rétegzéssel, illetve merle-

ges rá, a csiszolatot egyik oldal felé forgatva túlnyomóan színemelkedést, a

másik irányban pedig színslj^edést észlelünk. A kvarclencsék elrendezése az,

hogy a' párvonalas a másodlagos rétegzés síkjával, vagyis a kvarc jjlasztikus

deformációja alkahnával kényszerorientációt vett fel.

A tárgyalt két elrendezéstl teljesen független az apró, a rajzban már csak

épen kijelölhet éles liatárú gránátszemecskék etfordulása, A gránát a mechani-

kai deformációnak már nyomát sem mutatja, keresztül n a kvarc-csíkok ha-

tárain s a pigment felhalmozódik benne, olykor egészen átlátszatlanná teszik.

A gránát s vele természetesen a skarnok többi szilikátja is, tehát két-

ségtelenül a mechanikai deformáció fázisa után képzdött és pedig, mint azt a

mellékkzet, a csillámpala ásványai (sztaurolit, cianit stb.) mutatják, oly viszo-

nyok között, melynél az ásványképzödést a BECKE-féle térfogati törvény uralta.

Jóval késbben képzdtek végül a kzetet áthatoló rendesen kvarccal

kitöltött repedések. A repedések két oldala részben nem képezi egymásnak

közvetlen folytatását, a repedések mentén tehát eltolódások is mentek végbe.

Minthogy a pirit részben ilyen ereket tölt ki, ez az összes elfordulásokban

meglehetsen elterjedt ásvány képzdése jóval fiatalabb a többinél.

A csiszolat tanúsága szerint tehát az eredeti telepanyag kifejldésénél

a következ három ffázist kell megkülönböztetnünk

:

1. Vas-niQíngántartalmú karbonátos és kovasavas, részben szenes-kova-

savas üledékek lerakódása.

2. Részletekbe men infemivus összeráncolás.

A kvarcnak vékony csíkokká való plasztikus kipréselése Kármán klasz-

szikus kísérletei szerint^ csak magas, minden oldalról ható nyomás alatt kö-

^ B. Sander : Über Zvisammenhánge zwií-clien Teilbewegung vind Gefüge

in Gesteinen.

TscHERMAKS Min. u. Petr. Mitteilungen 1911. N. f. XXX. p. 291.

^ Dr. Th. v. Kármán : Festigkeitsversuche unter allseitigen Druck. Mit-

teilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Heft

IIS. p. 63. Berlin. 1912. V. ö. e kísérletek folytatását e gyjtemény 175 és

176-dik füzetében.

Dr. Róbert Böker : Die Mechanik der bleibenden Forniándei'ung in kristal-

linisch aufgebauten Körpern. Berlin. 1915.
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vetkezhetett be, melynél természetesen a másodlagos rétegzésre merlegesen

ható túlnyomás mködött közre. A kvarc kipréselését ugyanis KÁEMÁN-nak

(sintragyanularis^ alakváltozásai közzé kell sorolnunk, melynél a magas, min-

den oldalról ható nyomás okozta szemcse közti súrlódás az egyes szemek

elmozdulását megakadályozta. Ilyen viszonyok csak hatalmas rétegsorozattal

való elfödés alatt természetesen még a kompressiós övön belül képzelhetk el.

•«»- ;
"'!-

10. ábra. A ruszkaföi sziklafalból származó vékony csiszolat.

(Dr. LiFFA Aurél m. k. fgeológus rajza.)

Ez a hatalmas gyrdési folyamat magyarázza meg az egyes elfordulá-

sok gyakori lencseszerü alakját és els pillanatra érthetetlennek tetsz részlet-

gyrdéseit is, melyeket egyes elfordulásoknál (Jakobeny, Aranyosbánya stb.)

külön kiemeltem.

3. A gyrdési folyamat után, tle teljesen függetlenül bekövetkezett

átkristályosodás. Az egész vonulatnak egyöntet átkristályosodása skani-szerü.

kzetekké regionálisan mköd erkre utalnak, mely folyamatnál a mellék-

kzetek is kristályos palákká alakultak át.
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fej K r V i s z o n y o k.

A legbecsesebb megállapítások a K r a ssó-Szörényi hegységben esz-

közölhetk, hol — mint arra utoljára Schafabzik Ferenc dr. ráutalt ^ — a

fels karhon konglomerátumában az itt megkülönböztetett két kristályos pala-

csoport mindegyikének görgetegei már zárványként megtalálhatók. A rétegek

átkristályosodása tehát biztosan régibb a fels karbonnál, st véleményem sze-

rint tekintettel arra a körülményre, hogy Schafarzik Ferenc dr. Kornyaréva

mellett nem metamorf alsókarbon korú agyagpalákat, homokköveket és

krinoideás meszeket mutatott ki," régibb ezeknél az alsókarbon rétegeknél

is. Ezen az úton tehát a mangántelepek opaleozoós korára kell következ-

tetnünk, mely nézet már régi kelet. így már Walter Br.^ is párhuzamo-

sítja ket a rajnamenti pala hegység t/ei'onjávál, hol Cotta szerint

a kovamangán nagyon elterjedt. Kossmat dr. a krajnai Eisnerz analógiájára

utal, hol egészen hasonló összetétel 1—2 m vastag telepek paleozoós agyag-

palában csekély távolságban devonkorú meszek felett fordulnak el (1. c. p.

315.) Hasonló rózsaszín karbonátos mangánpalákat írt le Krusch Pál dr. a

belga-luxemburgi kambrium és szílur-korú. rétegekbl.*

Mint azt már említettem, Mogilnicki a csillámpala. csoportban szabály-

talan lencse alakú beágyazásokat alkotó tömött mészkövet a közelben elfor-

duló kövületes triász meszekkel s az ércelfordulásokat kísér kvaritokat a triász-

korú radiolaritokkal párhuzamosítja, a nélkül, hogy erre bizonyítékokat fel-

hozná s csak azt említi fel, hogy a közelben lév mészkövek triasz-korát Paul

és Walter kimutatták. Minthogy azonban sem PAUL-nak, sem WALTER-nek

sem jutott eszébe a kristályos palák közé beágyazott meszeket a kövületes

triásszal azonosítani, arra bizonyára úgy a kzet petrograíiai minségét, mint

a települési viszonyokat illetleg súlyos okaik lehettek.

XJhlig V.^ legutolsó összefoglalása szerint, e vidéken a lyristályos palákat

diszkordánsul 20 m vastag kvarckonglomerátumból és homokkbl álló sorozat

fedi, mely felfelé rosszul rétegezett szürke dolomitba megy át. Ezt a kövület-

mentes sorozatot a permbe helyezi. Erre következnek veres palák és homok-

kövek, kovás radioláriás üledékek, melyek helyenkint igazi kövületes werfeni

pala közbetelepüléseket tartalmaznak és felfelé csillámdús homokkövekbe men-

nek át. A Mogilnicki által idézett kövületes triász meszek (középs és fels

triász) csak ezután kis szirtek és lencsék alakjában jelennek meg. Az elzök

* Dr. ScHAFARZiK Ferenc : Krassó-Szörény megye alaphegysége kristályos

paláinak revisiója petrografiai és tektonikai szempontból. A ni. kir. Földtani

Intézet Évi jelentése 1913-ról. p. 194.

* Dr. ScHAFARZiK Ferenc : Kornyaréva környékének geológiai viszonyairól.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1894-röl. p. 85.

^ Walter Br. 1. c. p. 314.

* P. Krusch : Die Manganerzlagerstátten Belgisch-Liixemburgs in ihrer

Beziehung zur Verwitterung der altén Oberfláche. Zeitschrift d. deutschen Geo-

logischen Gesellschaft. 07. 191.'). p. 209.

5 Dr. Viktor Uhlic. : Ba\i und Bild der Kárpátén, p. 681—684.
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alapján igazán semmi okunk sem lehet utóbbi kövületes és nem metamorf
képzdményeket regionálmetamorfizmuson átment kövületmentes képzdmé-
nyekkel párhuzamosítanunk. Mindössze az áll, hogy a regionális metamorfiz-

mus dacára egyes tagokon, mint a konglomerátumokon s grafitos pigment
meszeken (a Eadnai Havasok feamp-meszei) azoknak üledékes eredete még jól

felismerhet s e tekintetben ezek a képzdmények Alsószolcsva környéké-

nek analóg tagjaival talán jobban is párhuzamosíthatok lesznek. Ezekre a

képzdményekre Posepny már régebben ^ a basturni formáció nevet hozta
javaslatba. Ismereteink mai állásánál fogva azonban többet nem mondhatunk,
mint azt, hogy opaleozoós üledékkel van dolgunk, melyeknek pontosabb hely-

zete az ópeleozoikumon belül még teljesen ismeretlen.

V. A vas-mangán vonulat fontossága a kristályos palák
osztályozásában.

Ha az elz szempontokból vizsgáljuk a Krassó-Szörényi hegységben

ScHAFARziK Ferenc dr. és a román geológusok által ajánlatba liozott két kris-

tályos pala csoportot, úgy a következ eredményekre jutunk :

1. Az els csillámpala és gneisz csoportnál a gyrdést és az

azzal egybekötött részletmozgásokat intenzivus átkristályosodás követte (San-

DERS praknstályos tektonikájú kzetei "^).

2. A második fUlitcso^OTtnál a kzetek fillites külsejét okozó részlet-

mozgásokra átkristályosodás nem következett be s semmi jel sem mutat arra,

hogy a gyrdést az elzhöz liasonló ersség kristályosodás megelzte volna.

Ez a jó tájékoztatást nyújtó beosztás természetesen sémának az összes

erdélyi kristályos palákra egyedül nem elegend s törekednünk kell az egyes

csoportok összetételében résztvev tagokon belül oly petrografiailag és lehet-

leg faciológiailag jól körülírt egységeket megkülönböztetni, hogy azok más

hegységekben is biztosan felismerhetk legyenek. Ez a törekvés ismeretes mó-

don már régi kelet, de a különböz beosztások inkább csak egyes hegységek

kristályos paláira vonatkoznak és hiányzik az egyes hegységekben megkülön-

böztetett tagok regionálisabb összeegyeztetése. Ebben a munká-

ban pedig az azonos korúnak tekinthet és azonos fokú regionális metamorfó-

zison átment vas-mangán vonulatunk is elsrangú fontosságú szerepet fog

játszani.

Kelt Budapest, 1919 november havában.

1 Franz Posepny ; Zur Geologie des siebenbürglschen Erzgebirges. Jahr-

buch der k. k. Geol. Reichsanstalt. 1868, XXIII, p. 53.

^ Bruno Sanders : Über tektonische Gesteinfazies. Verhandlungen der

k. k. Geol. Reichsanstalt. Wien. 1912. p. 2.50.
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JEGYZETEK AZ ERDÉLYI EOCÉN BRTSSOIDESEKRíJL.

Irta : Dr. Yogl Viktor.

A barcelonai harmadkori echinusfauna monográfiájában Lambert J.^ az

Euspatangus genus név helj'ett a Brissoides nevet hozza javaslatba. Mély gj^öke-

ret vert elnevezést küszöböl ki ezzel az echinológiai nomenklatúrából, nem indo-

kolatlan tehát az az ellenszenv, mellyel ez az eljárás a különböz szakembereknél

találkozott, s máig is kevesen vannak, akik a megszokott Euspatangus nevet a

Brissoides genus névvel helyettesítenék. Pedig, mint Lambert az idézett helyen

kifejti, prioritási okok feltétlenül a Brissoides név mellett szólnak, melyet 1734-ben

Klein ^ alkotott egészen kifogástalan és félreérthetetlen diagnózissal, míg az

Euspatangus név több mint száz évvel fiatalabb, AGASsiz-tóI,^ 1847-böl való;

Ha tehát következetesek akarunk maradni, s az egyszer elfogadott prioritási

törvényt tiszteletben akarjuk tartani, akkor nézetem szerint — bármily kelle-

metlen is egy teljesen meghonosodott genus név kiküszöbölése — feltétlenül a

Brissoides név mellé kell állnunk.

Az erdélyi eocénben és még az alsó oligocénben is a Brissoidesek a leggya-

koribb echinusok közé tartoznak. A különböz szerzk — Pávay-Vájna Elek,*

HoFMANN Károly^ és Koch Antal ^ — leírásából öt fajt ismerünk Erdélybl,

melyek többje nagy egyedszámával is kitnik. A Földtani Intézet gyjteményé-

ben rzött erdélyi echinus-anyag revíziója kapcsán ezeket a Brissoideseket is

átnéztem, s e vizsgálódásaim eredményekép néhány megjegyzést óhajtok itt

tenni.

Ha CoTTEAU ^ rövid diagnózisaitól eltekintünk, azt találjuk, hogy e fajok-

^ Lambert: Description des echinides fossiles de la province de Barcelona.

(IMém. de la soc. géol. de Francé. Vol. IX. 1902, p. 48.)

^ Klein: Naturális dispositio echmodermatarum. 1734.

3 Agassiz-Desor: Catalogue raisonné des Echiuides. (Annales des sciences

nat. 1847.)

* Pávay-Vajna E. : Kolozsvár s környékének geológiája. (M. kir. Földt.

Int. Évk. I. 1871.)

5 Koch A. : Erdély ó-tertifer echinidjei. (Földt. Int. Évk. VII. 1884.)

8 CotteattG. : Paléontologie frauQaise, terrains tertiaires, echinides eocé-

nes I. 1887.
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kai KocH A. óta érdemlegesen alig foglalkozott valaki. Mindössze Oppenhbim

az, kinek priabónai tanulmányai alkalmával egyetlen erdélyi Br. Pávayi példány

került a kezébe, melynek alapján Oppenheim ^ az Eusp. Pávayi nevet a fels-

olaszországi Eusp. minutus Dam. synonymái közé sorolja. Nézetem szerint ez

az összevonás tévedésen alapul, mert — ha a két faj közel is áll egymáshoz —
mégis vannak közöttük oly eltérések, melyek alapján a Br. viinutus és Br. Pávayi

elkülönítését teljesen indokoltnak tartom. A Br. Pávayi-nak már körvonalai is

mások, mint a Br. mviutuséi, hátul mindig keskenyed,' az egész alak inkább

tojásdad, a Br. minutus hátul is szélesebb, lekerekített. Még fontosabbnak tartom

azt, hogy a Br. Pávayi peripetális fasciólája ell annyira lereeszkedik az oldalra,

hogy— mint Koch A. is mondja,^— «felülröl nézve ezen része nem is látható».

A Br. minutus peripetális fasciólája ezzel szemben mindig a homlokperemen

jóval innen marad.

Az erdélyi Brissoidesek általában egymástól is jól megkülönböztethetk.

Nagyobb termet Br. Haynaldi példányok els tekintetre talán összetéveszthetk

a Br. crassus kisebb, lapítottabb példányaival, de mélyebb homlokbarázdájuk,

peripetális fasciólájuk más kifejldése az elbbieket ebben az esetben is jól meg-

különbözteti a Br. crassus-tól. A Br. crassust Hofmann^ az Eusp. multituberculatus-

sal hasonlítja össze, mely fajt késbb Lokiol * az Eusp. /ormosws-ával egyesített.

A Br. formosus és a Br. crassus csakugyan közel állnak egymáshoz, az utóbbi

szirmai azonban feltnen szélesebbek, jobban mondva a likacsövek szélessége

a likacsközti övekéhez jóval nagyobb mint a Br. forniosus-nál, homlokbarázdája

még jóval sekélyebb mint a LoRioL-féle fajé. Abban a jellegében, hogy peripetális

fasciólája majdnem köröskörül közel jár a fels oldal pereméhez, a Br. crassus

közel áll a Banikot-rétegekbl való Br. 'patellaris-hoz.^ Amit e néven Hauer
és Stache ö az erdélyi eocénbl említenek, talán inkább lehet Br. crassus mint

Br. transylvanicus, miként azt Hofmann ' az idézett helyen gyanítja.

A Br. transylvanicus ugyanis nem téveszthet össze a Br. fatellaris-sai

;

lapos alak ugyan, épúgy mint ez utóbbi, búbja azonban sokkal jobban elbbre

tolódott, a hátsó szirmok ennélfogva sokkal távolabb végzdnek a hátsó peremtl,

s a fascióla is messze marad az anáhs peremtl. Szirmainak kifejldésében, s úgy-

látszik a fascióla lefutásában is közelebb áll a Br. transylvanicus a Br. gibbosus-

hoz. Ez utóbbi fajnak azonban mások a körvonalai, hátul ersen keskenyed, az

egész alak inkább tojásdad vagy épen körtealakú, míg a Br. transylvanicus inkább

elliptikus körvonalú. Eendkívül közel áll a Br. gibbosus a ranikot-rétegekbl

^ Oppenheim: Die Priabonaschichten und ihre Fauna. (Palfeontographica

XLVII. 1901.) p. 116.

2 Id. h. 101. old.

' Koch id. h. 97. old.

* Loriol: Monogr. des echinides contenus dans les couches nunimuliti(}ue3

de l'Egypte (Méni. de la soc. de physique et d'hist. nat. de Genéve Vol. XXVII.
1880. p. 146.) (Notes supplementaires.

)

s d'Archiac et Haime: Description des animaux fossiles du groupe num-
mulitique de l'Inde 18.53. p. 217, Pl. XV. fig. da—b.

^ Geologie Siebenbürgens p. 618.

' Koch id. h. 100. old.
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ismert Br. rostratus-hoz,^ melytl talán mindössze abban különbözik, hogy kissé

magasabb, különösen bubtája felfúvódottabb.

Az erdélyi Brissoidesek vizsgálatának egyik legérdekesebb eredménye

éppen az, hogy az öt faj közül kettnél több-kevesebb vonatkozás mutatható ki

indiai fajokhoz. Korai volna ma, amikor az egész erdélyi echimida-fauna revízió-

jában még csak ennyire haladtam, amikor a hasonlókorú nyugatmagyarországi

echinusfaunák sem ismeretesek még eléggé, ebbl a megállapításból különösebb

következtetéseket vonni, de önkéntelenül eszébe ötlik az embernek a Gryiíhaea

Esterházyi erdélyi és ázsiai közös elfordulása, melybl a különböz szerzk —
támaszkodva az erdélyi és nyugatmagyarországi eocénfaunák különnemüségére —
közvetlen összeköttetést gyanítanak az erdélyi és ázsiai eocén-tengerek között.

MEGJEGYZÉSEK A MYSíDIOPTERA (PSEUDACESTÁP) GRANÜI8

GAÁL ÚJ LEL(3HELYÉRÖL FELS KENESD KÖENYÉKÉN.
Irta: Eozlozsnik Pál.

Az 1918. év elején Plander Géza, a felsmagyarországi bánya- és kohóm
r.-t. zalatnai üzemének gondnoka, igen szép kövületküldeménnyel lepett meg,

melyet katonai elfoglaltságom folytán meghatározásra Schréter Zoltán dr.-nak

adtam át. A kövületanyag Ferenczy István dr. közbenjárásával Gaál István dr.

kezébe került, aki a magyarországi fosszilis limidákról szóló tanulmányában

részletes leírásukat közölte.^ Hogy a «helyi üledéb) kérdésének tisztázását a lel-

helynek ilyen tág megjelölése «Alsókénesd környéke» ne bonyolítsa, helyénvalónak

tartom a lelhely pontos körülírását. A kövületek abból az 1917. év elején a facse-

bányai völgyben az új gépház mellett a völgy bal oldalán telepített egyelre név-

telen új tárónak 200-dik méterébl kerültek ki, mely táró a Knoblauch-táróban

már ismert kovand elfordulásnak mélyebb szintben való feltárását célozta. Az

új táró szájnyílása mintegy 500 m-nyi távolságban van a Knoblauch-tárótól.

Az els kövületlelet után Plander barátom meghagyta, hogy a táró további

elörehajtásánál kövületekre különös gondot fordítsanak, új kövületek azonban nem
kerültek ki, mi arra utal, hogy a kövület tartalom csak egy rétegre szorítkozott.

Plander annak idején a kövületeket a következ megjegyzéssel küldte át :

«elsö pillanatra úgy tnik fel a dolog, mintha ezek a kövületek ugyanazon lima-

fajból kerültek volna el, mely lima-ból egy darabot évekkel azeltt a kénesdi

bányák mellett lév homokkben találtam és mely darabot annak idején Ferenczi

István dr. barátomnak adtam volt. De míg ezen korábban talált Lima grandis

határozott szép homokkben fordult el, addig a most találtak már csak homokos

kzetben vannak».

^ d'Archiac et Haimk id. m. p. 218. Pl. XV. fig. 3ö

—

b. — Duhcan et

Staden: Foss. echinoid. of Western Sind. Pal. Indioa. 1882. p. 240, Pl. 38, fig.

15—18. — TT. a.: The foss. echiuoidea of Kachh and Kattywar: u. o. 1883.

p. 47. Pl. 7. fig. 1—8
" Dr. Gaál István: Tanulmányok a magyarországi foszilis limidákról.

Annales Musei Nationalis Hungarici. XVI. 1918 p. 245.
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1. Dl*. Gaál István: Tanulmányok a magyarországi fosszi-

lis limidákról. (Studien über die fossilen Limiden Ungarns. — Annales

Musei Nacionális Hungarici Budapest 1918. XVI.
,
pag. 245—282.)

A szerz e kis monográfiája paleontológiái irodalmunkban kezdete annak

a tisztító, az eddig szétszórt adatok egységes nagyobb nézpontból történt össze-

foglalása alapján készült rendszerez munkának, amelyet elbb utóbb el kell

végeznünk. S hogy terhes háborús elfoglaltsága közepette Gaál dr. mégis idt
szakított e munka megírására, annak oka szorgalmán kívül Lóczy és Papp pro-

fesszorok fölhívása volt, kik szerint a szerz által még 1914-ben itt a Földtani

Közlönyben ismertetett Fels-Kénesdrl. származó Lima grandis Gaál valószín-

leg a Lima Szabói Hofm. faj alakkörébl való. A szerz erre sorra vette az összes

eddig elkerült és ismertetett magj^arországi Lima-féléket és ezek összefoglaló és

összehasonlító modern slénytani ismertetését adja ezen eltanulmányában.

A részletes paleontológiái leírás eltt az Erdélyi Érchegység üledékes kép-

zdményeinek korviszonyait tárgyalja az irodalmi adatok felemlítésével. Az itt

oly általánosan elterjedt ú. n. «m e d d ü 1 e d é lo> oly sokat vitatott korát a

szerz az újabban elkerült slénytani adatok alapján is Szabó nézetét elfogadván

a kréta-idszak végére, vagyis a fels krétába teszi. Ezen nézethez csatlakozik

NopgsA br. az ott talált /Sawriis-csontok alapján és Szádeczky is, petrografiai

vizsgálatai a riolitok kitörése alapján.

Szemben velük neogénnek (középmiocénnek) tekintette az egész réteg

komplexust Inkey, Primics és Koch ; k ezáltal az els kutatók Hauer és Stache

felfogását érvényesítették, kik szintén a miocénba helyezték ezen képzdménye-

ket a trachitos zárványok alapján.

Míg újabban Pálffy, Fekenczi és Papp Károly az Erdélyi Érchegység

legjobb ismeri Posepny nézetét a paleogén-neogén átmeneti idt fogadják el.

E különféle felfogások magyarázatát a szerz nagyon helyesen az ú. n. «m e d d ö-

üledék)) nem egységes voltában találja. Szerinte «az egyes kutatók ott tévednek,

amikor a vörösszín, kavicsszemnagyság, meddség, diszlokáltság vagy más ehhez

hasonló elv alapján foglalják egybe a valóságban a kréta közepétl a miocén

közepéig képzdött rétegsort*.

Az slénytani részben az alakok leírásánál a szerz a Lima-félék részletes

beosztását és modern nomenklatúráját adja biológiai alapon.

I. nem a MysidiojHera Salomon, hová a szerz által Lima grandis Gaál

néven leírt faj is tartozik. E nem szerzje a Mysidiaval, mint legközelebbi rokon-

ságban levvel hasonhtotta össze és a Mijtilidae-csalkdha osztja be. Utána Bitt-
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NEK foglalkozott vele, ki miután e nem összefüggését a Lima-fajokkal kimutatta,

a Mysidiaval együtt idesorolja. Legújabban Waagen foglalkozott e csoporttal

és a Pseudacesta-sdnemet különíti el Pseudacesta Dieneri Waag. leírásában.

Philippi szerint pedig «a Mysidioptera a Lima-félék legkezdetlegesebb ága,

mely törzsfejldésileg idsebb, mint a legfels paleozoikumból ismert néhány

valódi Lima.

A Lima-fajok sei okvetlenül Mysidioptera képek voltak, st alkalmasint

ez volt a törzsalak, mely még akkor is tovább élt, amikor néhány Lima-csoport

hosszabb id óta elkülönült*. Magyarországból eddig csak a triászból volt isme-

retes, a jurából még nem jelezték és Gaál Mysidioptera (Pseudacesta) ? gra7idis-ai.

az els krétaalak, amelynek rövid leírása az újabban elkerült példányok tekin-

tetbevételével a szerz szerint a következ : «az elliptikus körrajzú, meglehetsen

boltozott héj jellegzetesen elregörbült. Középvonal tája sima, míg elüls és há-

tulsó pereme ritkásan bordázott. Lunulája és byssus rése fejlett. Hátulsó cimpája

körszeletalakú, az elüls igen kicsiny», «a záróperem» kissé sérült ; de épen maradt

a kicsiny mells cimpa, amely jelleg» a Psewdacesía-alnembe látszik utalni ezen

fajt. Azonban ezen kérdésben Gaál dr. nem alkothat mindaddig biztos ítéletet,

míg a zárópárkány minden részletét nem hasonlíthatja össze a Pseudacesta-

Dieneri WAAGEN-éval, azért veszi fajánál a Pseudacesta-alnevaet kérdjellel.

II. nem a Lima Bruguiere, mellyel Philippi foglalkozott a legtöbbet,

leszármazásukat is összefoglalta; kutatásai nyomán a Li??ia-csoportok összefüg-

gésérl kialakult nézetét Gaál is érzékelteti egy törzsfavázlattal, majd rátér a

fontosabb alnemek ismertetésére, amelyek vizsgálatával összefüggnek. Ezt a

Plagiostoma Sowerby alnemmel kezdi meg, melyrl azonban csak röviden emlé-

kezik meg, minthogy idetartozó vizsgálati anyaga nem volt jelenleg, inkább

csak a hazai elfordulásokat ismerteti és fleg csak a késbb leírt Badula szem-

pontjából.

Másik idetartozó ismertetett alnem az Acesta H. et A. Adams, rpely-

nek Gaál rövid általános jellemzését adja. Az alsó krétában fellép Acesta-a\-

nemet Philippi a Mysidiopterával összevonandónak tartaná, ha korban nem esné-

nek oly távol egymástól, annyira hasonlítanak egymáshoz, mely hasonlóság Gaál

szerint csak a hasonló életmód folyománya. E hasonlóságot a ligamentum-árok

ferde lefutása okozza, azonban Gaál szerint mintegy 25° különbség van a két

faj ligamentum szögénél. j\Iagyarországból eddig 3 Acesta-fajt írtak le és pedig

egyet a fels krétából, egyet az alsó oügocénbl és egyet a középmiocénbl.

A budai oligocénbl Hofmann Károly által leírt L. (Acesta) Szabói Hopm.-

nal részletesen foglalkozik Gaál, minthogy ez adta meg az impulzust neki e kis

monográfia megírására. A teljes példányt ábrázolja is, minthogy Hofmann leírása

óta elkerült a kagyló hiányzó darabja is a Magyar Nemzeti Múzeum gyjte-

ményében. Hofmann pontos leírásához nincs hozzátenni valója GAÁL-nak, mert

már Hofmann is jelezte, hogy faja a Lima miocaenica SisM.-hoz áll a legközelebb.

Azonban kifogásolja a Hofmann által leírt fiatal Limá-t, mely szintén a budai

oligocénbl származik, azonban az Gaál szerint semmiképen sem Acesta, st
egyáltalában Lima is alig, mert a hiányos kbélen meglév bélyegek inkább

Lir«eá-ra utalnak. Azonban a Foldt. Int. Múzeumában talált már Gaál fiatal
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L. (A). Szahói-t is. Ezen példányokat Gaál összehasonlítja Sacco és Hobrnes
mveiben talált oligocén Acesta miocaenica SiSM.-val és úgy a fiatal, niint a fej-

lett alakoknál feltn megegyezést tapasztal ; ami eltérés észlelhet is, az Gaál
szerint biológiai alapon magyarázva az eltér életkörülményekhez való alkalmaz-

kodás eredménye, melynek alapján Gaál kimondja, «hogy a budai oligocén Acesta-

alakját különálló fajnak nem tekintjük, hanem csupán az Acesta miocaenica Sism.

nagyobb mélységben, iszapos feneken élt változatának*. Ezek szerint a Lima
Szabói HoFM. új neve: Lima (Acesta) miocaenica Sism. var. Szabói Hofm., mely
azonban nem rokon a bécsi és magyar neogénból említett Acesta miocaenica-vsd,

mely a vizsgáló búvárok, mint Sacco szerint is inkább a recens Acesta excavata

Farb. fajra emlékeztet. És az újabb tengerkutatások eredményeit feldolgozó

búvárok is kiemelik a Csöndes-Óceánból elkerült Li?/ia-fajok nagy hasonlóságát

az Acesta excavata-iajhoz. Gaál táblázatot is közöl errl, melybl kiviláglik téve-

dése Philippi azon megállapításának, hogy a kréta- és harmadidszak Acesta-

fajai egy kihaló törzs benyomását teszik, de ekkor még nem voltak ismeretesek

az újabb tengerkutatások eredményei, melyek alapján Gaál ellenkezleg meg-

állapíthatja, hogy az Acesta alnemzetség ma épen «élete deleljén van s hogy

igazi hazája ma a Pacificus régió iszapos talajú aphotikus öve». Ennek alapján

Gaál arra következtet, «hogy a paleogénben a mai Pacificus régióéhoz nagyon

hasonló természeti viszonyok uralkodtak Dél- és Délkelet-Európában. A nagy

Acesta-í-AJok nálunk ép úgy, mint Olaszországban, mély tengeri márgás, agyagos

üledékekbl kerültek el. A fajok ezen eltolódását Gaál a NoETLiNG-féle diagramm-

ban is ismerteti. Ezek alapján Gaál a budai változatot a recens CallolÍ7na Bath-

buni Bartsch sének tartja, mit bizonnyal szerzje is megtett volna, ha a fosszilis

anyagot szintén vizsgálata körébe vonta volna. «Itt tnik ki ennek a módszernek

szükséges volta.» Az osztrák és magyar miocén Acesta már Sacco szerint is az

acesta excavata Farb. változatának tekinthet. A jelentl visszamenleg a közép-

miocén elejéig hézagnélküli is az A. excavata családfája, itt azonban megszakad,

mert hiszen az A. miocaenica csoportja nem közvetlen se az ea;ca?;aía-fajnak.

Kettejök közös se — Gaál szerint — valószínleg a mezozoikum végén élt,

ezt családfajuk is érzékelteti, mibl kitnik, «hogy az A. miocaenica Sism. Európá-

ban határozottan paleogén kagylófaj».

Ezután a Badula Klein alnemmel foglalkozik Gaál részletesebben, ahová

alapos megvizsgálás alapján történt újabb meghatározás után a szerz Lren-
THEY-nek a Gellért-hegy alsó ohgocénjából származó Lima (Mantellum) fraeinflata

Lr. faját osztja be, melyrl kitnt, hogy nem a Mantellum-, hanem a Badula-

alnembe tartozik és itt is líj fajnak bizonyult, amennyiben bélyegei alapján nem
azonosítható a hazai középmiocénben, valamint a Bécsi medence, illetleg

T o u r a i n e hasonlókorú üledékeiben is elpfordult Hoernes szerint is a recens

Badula lima-vul egyazon fajjal, «annyira, hogy még egyenes sének sem tarthat6>.

Úgyszintén Noethling börmai L. (B.) protosquamosa Noet. fajától is eltér.

Eszerint ezen új Badula-iaj bélyegei Gaál szerint a következk : «az elég vastag,

kis fokban részaránytalan tekn ferdén tojásdad, lapos s legföllebb csak kis fok-

ban tátongó. Cimpái nagyon egyenltlenek s egymással az egyenes szögnél jóval

kisebb (kb. 130°) szöget zárnak be. A hegyes búb a zárópárkánynál kissé elbbre

FöMtani Közlöiiv. XLIX. köt. 1919. 4



50 ISMERTETÉSEK.

nyiilik. A fölületet számos (50-nél több!) sugárirányú, pikellyes borda díszíti;

mellékbordák is láthatók. A cimpa szintén ersen bordázott. Ers növedékvonalak

a bordák lefutását hullámossá teszik». A feltn nagy és lapos teknj alak mély

tengerre vall. Gaál Lrenthey iránt való tiszteletbl ezen új leírásnál meghagyja

a faj nevet, eszerint ezen új fajt Lima (Radula) 'praeinflata Lr. néven vezeti

be az irodalomba.

Végezetül a függelékben a legközelebbi Lima tanulmánya «tárgykörét és

irányát)) jelzi elre. T.i. a kérdéses Lima-iajok, mint a Lima lapuqyensis Neugeb.,

Lima Hantkeni M. Hoernes, Lima (Mantelhmi) inflata Chem. var. undulata

Gaál gyengén vagy le sem írt vagy ábrázolt, csak névleg az irodalomba került

fajok fajiságát óhajtja tisztázni, hogy tényleg fenntarthatók-e ezek, vagy csak

mint slénytani irodalom történeti emlékek kezelendk. Gaál ezen egész dolgo-

zata általában igen ügyes, modern utakon jár s ha vannak is kisebb hiányai, azok

sem annyira neki, mint inkább a mindenre kiható háborús körülményeknek

tudhatók be.

Budapest, 1919 december havában.

Majer István dr.

2. Schaffer X. F. : Általános Geológia. Fordította Pappné dr. Ba-

logh Margit, Az eredetivel összehasonlította, kiegészítette és függelékkel ellátta

dr. Papp Károly tudományegyetemi tanár.^

A Természettudomány Társulat kiadásában megjelent díszes kiállítású

707 oldalas kötet Schaffer X. F. bécsi tanár udvari-múzeum-igazgató 1916-ban

megjelent Grundzüge der Allgemeinen Geologie cím m-
vének magyar fordítása. Míg Schaffer a német kiadást Fuchs TiVADAR-nak,

addig a magyar kiadást a magyar geológiai intézet vezetjének LóczY Lajos-

nak ajánlja. Elszót Gorka Sándor, a term. tud társ. ftitkára írt a munkához.

Jó geológiát írni nehéz feladat, mert a szerznek nemcsak mérlegelnie kell az anya-

got, amelyet a keretbe elhelyezni akar, hanem el kell találnia a módot is és azt a

középutat, mely szerint se többet, se kevesebbet ne nyújtson a kelleténél.

Szigorúan vett tankönyvben az a cél, hogy minél több adat álljon a tanulni

vágyó rendelkezésére s amellett bizonyos szaktudást feltételez. Az olvasó közönség

számára az ilynem tankönyvek nem érik el a kívánt célt. Viszont a népszer

irányú geológia megírásánál ügyelni kell arra, hogy az geológiai mesekönyvvé ne

sülyedjen.

Schaffer magyar bvített és függelékkel ellátott geológiája szeren-
csésen oldja meg a kérdést, amenmiben tudományos alapon igen

élvezetes stílussal — ami részben a fordítónak is érdeme — mindazt nyújtja,

ami nemcsak az érdekld, hanem a szakért figyelmét is leköti. Schaffer geo-

lógiáját szükségtelen újból ismertetni, mert már a német kiadás kiváltotta azt

az osztatlan méltánylást, amelyet ügyes anyag' elrendezésével és alaposságával

joggal kiérdemelt. Részletes ismertetését Vadász Elemér dr., a Földtani Közlöny

^ Megrendelhet a kir. magy. Természettudományi Társulatban (VIII.,

Eszterházy-utca 16). Ara kötve 65 korona, fzve 40 korona.
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1917. évi 47. kötet 428. oldalán közölte. A magyar fordítás az eredeti szöveg ezen

elnyeit sikeresen használta fel.

A címlapon csak szerényen húzódik meg Papp Károly egyetemi tanár

neve, aki csak mint kiegészít és összehasonlító szerepel, holott társszerz is a szó

legszorosabb értelmében, nemcsak azért, mert az ú. n. Függelék, — amely

különálló egész ugyan mégis szervesen kapcsolódik az egészhez s a kötet egyötödét

képezi — az tollából származik, hanem azért is, mert magában a szövegben

mindenütt észrevehetk a revizor gondos simításai. Az összehasonlításnál is

mindjobban kidomborodik azon törekvése, hogy az olvasó figyelmét gyakorlati

vonatkozású és személyes tapasztalaton alapuló megjegyzésekkel és kiegészí-

tésekkel is ébren tartsa, st fokozza. A közbeiktatott fejezetek és kiegészítések

a fordított szövegnek föltétlen javára írhatók és azzal teljesen harmonizálnak.

A nagyobb pótlások közül kiemelendk a 131-ik oldalon a bányásziránytük

használata, ahol a szöveghez 3 új ábra is járul (118a, b, c) a 337. oldalon pedig

a hazai karsztjelenségeket tárgyalja. Hazánk karsztos vidékeit Veress József

nyomán csoportosítja. A 435—438. oldalokon a Nagy Magyar Alföld hajdani

pusztái e fejezetben a homok Cholnoky megállapította mozgási törvényeirl

a defláció, nedvesség, térszíni forma és éghajlati viszonyok összefüggését világítja

meg. A 449—452. oldalakon a stassfurti káüsóval, a 485. oldalon a szicíliai kén-

bányákkal foglalkozik. A szöveget számos eredeti szelvénnyel teszi szemléltetvé.

A kötet anyagbeosztása a német eredetivel teljesen megegyezik. Az els részben

a föld és erforrásait tárgyalja. Külön fejezetben tér ki a radioaktív

folyamatokra és a meteoritek szerepére. x\ második rész a föld bels erinek m-
ködésének keretében a földkéreg zavargásaival, a földrengésekkel, a felszíni erk
mködésében (III. rész) az elmállással, a letárolással s az üledékek képzdésével

és a fosszihzáció folyamataival foglalkozik. Végül külön részben 10 oldalon a

bels erk összehasonlítását foglalja magában a Föld felszínének arculatára.

A függelék tíz fejezete párhuzamosan egészíti ki Schaffer fejezeteit külö-

nös tekintettel a hazai viszonyokra. Az els fejezetet Papp Károly egyet, tanár,

a magyarországi mélyfúrások alapján tapasztalt geotermi-
kus gradiensnek szenteli. Eredményeit a városügeti artézi kút, a nagy-

sármási mélyfúrások és az alföldi artézi kutak adataiból meríti. Összehasonlí-

tások alapján kimutatja, hogy az alföldi 18—29 m gradiens az európai 33 m-es

átlag alatt marad. A vulkánosságot és posztvulkáni jelenségeket a Szt.

Anna-tóval és torjai Büdös-heggyel kapcsolatban tárgyalja, miközben a külön-

böz típusokra is kiterjeszkedik, amelyben a szerzt személyes olaszországi ta-

pasztalatai is támogatják. Hazánk nagyobb földrengései c. feje-

zetben Magyarországot szeizmikus tekintetben a mediterrán szinkünálisba sorozza.

A történeti és összehasonlító rész után a Kárpátok és az alföldek rengés területei

a különböz auktorok kritikai méltatásával új perspektívát nyit a hazai szeiz-

mikus jelenségek megítélésénél. Magyarország artézi kútjait
tektonikus, thalasszikus és alföldi medencékbl ered csoportokra osztja. Az

artézi kutak térképét Pazar és Szoxtagh nyomán állította össze. Kár, hogy a

térkép kicsiny volta miatt nem elég szemléltet. Az ásványvíz fejezetben a külön-

böz vegyi összetétel meleg és hideg ásványvizek vannak összefoglalva. A ma-

4*
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gyarországi érc- és ásványszén-telepek, vonulatok, illetleg kor szerint vannak

csoportosítva, amelyhez a gázterületek és a földigáz jövjérl hazánk-

ban, cím fejezet járul, végül a só és gipsz hazai elfordulási körülményeivel

foglalkozik személyes tapasztalatok és az irodalom szabatos felhasználása alapján.

A függelék fejezeteit nagyban emelik a szemléltet tabellák, térképek és foto-

gráfiai felvételek. Ilynem összefoglalás mint kerekded egész e téren a legels.

A függelék az egésznek Magyarországra vonatkoztatott összefoglalása.

S így ScHAFFER Általános geológiája a szerencsés kiegészítésekkel egészen meg-

magyarosodott. A magyar közönség már régóta vár ilyen- munkára, mivel az

enem munkák már részben elavultak és elfogytak. A fordítás P. Balogh Margit

dr. munkája, aki jó magyarsággal, gördül stílussal, a szakért biztosságával

oldotta meg az átültetés finnyás munkáját.

Budapest, 1919 december 30-án.

Dr. HoJNOs Kezs.

D) TÁESULATI ÜGYEK.

A) Szakülés 1919 január 29-én.

Az ülés szerdán délután 5 órakor a Magyar Földtani Intézet üléstermében

kezddött.

Elnök: dr. Szontagh Tamás a Földtani Intézet aligazgatója. Megjelent

40 társulati tag.

Eladások: 1. idsb Lóczy Lajos dr. : Az alsó vágvölgyi mészkszirtekrl.

(Az eladás teljes szövege jelen füzet 3—8. oldalain.) 2. Schréter Zoltán dr.

:

Salgótarján vidékének hidrogeológiai viszonyai. (Szövege jelen füzet H i d r o-

logiai Közlemények 82—102. oldalain.) 3. Bányai János : Az aranyosi

kontakt területrl. (Szövege jelen füzet 9—15. oldalain.)

B) Választmányi ülések.

I. Törvényes választmányi ülés 1919. Január 29-én.

Az ülés a Magyar Földtani Intézet üléstermében esti 7 órakor kezddik.

Elnök: dr. Szontagh Tamás a magyar Földtani Intézet aligazgatója.

Jelen vannak: Horusitzky Henrik, Emszt Kálmán dr., Kadic Ottokár

dr., Kormos Tivadar, Schréter Zoltán dr.,TREiTz Péter, Vadász Elemér dr.

választmányi tagok, Pálfy Mór dr. másodelnök, Papp Károly dr. elstitkár,

Ballenegger Róbert dr. másodtitkár s Ascher Antal pénztáros.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Horu-
sitzky Henrik és Schréter Zoltán dr. választmányi tagokat.
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1. Elnök üdvözli Pálfy Mór dr. másodelnök urat, akit a népköztársaság

kormánya föbányatanácsosi címmel és jelleggel tüntetett ki. Azonkívül üdvözli

a szakosztályok új tisztikarát s választmányát, Bella Lajos s Bogdánpy Ödön
elnököket Kadic dr. alelnököt és Bartucz Lajos s Weszelszky Ödön titkárokat.

Ugyancsak köszönti dr. László Gábor tagtársunkat, aki törökországi tanulmány-

útjáról szerencsésen visszaérkezett.

Megemlékezik gróf Széchenyi Béla tiszteleti tag haláláról, akinek életét s

mködését közgylésünkön fogjuk méltatni.

2. E 1 s ö t i t k á r jelenti, hogy

L Örökít tagokul jelentkeztek:

^1. Dr. Pékár Dbzsó' magyar fögeofizikus. Ajánlja: Dr. Weszelszky Gy.

2. Reinl Sándor tanár. Ajánlja: Dr. Ballenegger Róbert.

IL Rendes tagokul jelentkeztek:

1. S z o 1 n o k-C s o n g r á d i Á r m e n t e s í t - és B e 1 v í z s z a-

b á 1 y o z ó Társulat, Cibakháza.. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

2. B e r e g V á r m e g y e i V í z s z a b á 1 y o z ó Társulat, Bereg-

szász. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

3. V á g u j h e 1 y i Á r m e n t e s í t ö és B e 1 v í z s z a b á 1 y o z ó

Társulat, Tornóc. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

4. Heves-Szolnoki Jászvidéki Belvízszabályozó
Társulat, Jászkisér. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

5. Beniczky Gyz állami mérnök, Budapest. Ajánlja: a titkárság.

6. Kubinger Lajos joghallgató, Rákoscsaba. Ajánlja: dr. Veress József.

7. Papanek Ern min. osztálytanácsoa, Budapest. Ajánlja: Papp S. r. t.

8. Rozlozsnik Andor bányamérnök, Budapest. Ajánlja: Papp S. r. t.

9. Bauma Viktor bányamérnök, Kolozsvár. Ajánlja: Xántus János r. t.

10. Arany Erzsébet tanárjelölt, Budapest. Ajánlja: Jugovics L.

11. Rakusz Gyula tanárjelölt, Budapest. Ajánlja: Jugovics L. r. tag.

12. Dr. SopRONYi Ignác Frigyes föreálisk. tanár, Budapest. Ajánlja:

dr. MÁJBR István rendes tag.

13. LoBONTiu Emil egj^etemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Papp K.

14. ZsiGMONDY Hugó bányamérnök, Ózd. Ajánlja: Papp K.

15. DiószEGHY Edith egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz

BÉLA dr. V. t.

16. Sarbó Magda egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

17. Huszár M, Polixéna irgalmas nvér, egyetemi hallgató, Budapest.

Ajánlja: Mauritz Béla.

18. KocH SÁNDOR egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

19. HoFFBAUÉR Anna egyetemi hallgató, Budapest, Ajánlja : Mauritz.

20. Imre Béla egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz Béla,

21. Sinkovits Dániel egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

22. Nemes Bandát Horszt egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

23. Garai Ödön egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz Béla.
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24. Inakovszky Emma egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz-

25. HoFFNER Piroska egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

26. Gombos Ilona egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

27. Kbszler Márta egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

28. SoNNENFELD Ilona egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

29. Paál Klára egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz Béla.

30. Fejér Erzsébet egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

31. Lakatos Klára egyetemi hallgató Budapest. Ajánlja: Mauritz.

32. FiscH Irén egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz Béla.

33. OswALD Erzsébet egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

34. Marosi Ilona egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz Béla.

35. Matyasovszky Mária egyetemi hallgató, Budapest. Ajánlja: Mauritz.

A felsoroltakat örökít, illetleg rendes tagokul a választmány megvá-

lasztja.

3. Vadász Elemér dr. egyetemi adjunktus vál. tag jelentést tesz a geológia

tanítási reformja tekintetében végzett munkálkodásáról. A választmány a jelen-

tést köszönettel veszi, s kéri továbbra is, hogy a geológia középiskolai oktatása

körül munkálkodását a kiküldött bizottsági tagokkal együtt folytassa.

4. VoGL Viktor dr., r. tag indítványt tesz a Választmányhoz a Nem-

zeti Múzeum slénytárának szervezése ügyében. Az indítvány lényege az, hogy

a Társulat írjon fel a Közoktatásügyi Miniszterhez olyan értelemben, hogy az

slénytani gyjtemény az ásványtártól függetleníttessék, s ennek élére megfelel

szakférfi kerüljön. Az indítványt a választmány elfogadja.

5. Treitz Péter vál. • tag indítványt nyújt be a választmányhoz, hogy

a választmány juttassa el véleményét a földmívelésügyi minisztériumban mköd
bizottságokhoz, s a gazdasági egyletekhez a mezgazdasági t a 1 a j i s m e r e t

felkarolása érdekében.

A választmány a javaslatot elfogadja és felkéri az indítványozót a memo-
randum megszövegezésével.

6. Ballenegger Róbert dr. másodtitkár arra kéri a választmányt,- hogy

neve a Földtani Közlöny címlapjáról levétessék, minthogy

a szerkesztésben neki része nincs.

A választmány kimondja, hogy a Földtani Közlöny 1918. évi utolsó füze-

térl a másodtitkár úr neve levétessék, s rajta csupán a szerkesztésért felels

elstitkár neve szerepeljen.

Elstitkár megjegyzi, hogy a Földtani Közlöny legutóbb megjelent 1918.

évi 1—6. füzetének teljes kéziratát úgy a társulati elnök úrnak, mint a szerkeszt

bizottság elnökének : a másodelnök úrnak a tavasz folyamán bemu-
tatta, akik a füzet tárgysorozatát helyeselték, s így az elsötitkár a szerkeszti

szabályzat elírása szerint járt el. Az utolsó füzetrl, amennyiben néhány hétig

még a Közlönyt szerkeszti, a másodtitkár úr kívánsága szerint Ballenegger úr

nevét leveszi, s csupán saját nevét használja a füzeten.

7. Kormos Tivadar dr. és Ballenegger Róbert dr. 1918. dec. 15-iki

kelettel, indítványt nyújtanak be a választmányhoz az Alapszabályok átalakítása

ügyében. Az indítványt közvetlenül az ülés eltt adják át az Elnöknek, illetleg
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elsötitkárnak. Az indítvány 6 pontból áll, s lényege az, hogy a Közgylés halasz-

tassék el addig, míg a választmány az új alapszabályokat kidolgozza. A mai

zártkör választmány helyett kisebb szaktanács alakíttassék,
életfogytig terjed megbízással. A tisztikart és a szükséges szakbizottságokat

a kibvített nagyválasztmány :a nagy tanács válassza. Az idei köz-

gylésnek kizárólag emez alapszabálytervezet jóváhagyó tudomásulvétele legyen

a feladata.

Emez indítvánnyal szemben Papp Károly elstitkár aggodalmait fejezi

ki, minthogy az új tervezet a közgyléstl a választói jogot egyszersmindenkorra

elvonja, s így a mai szociális irányú jogkiterjesztések korában ezen javaslat épen

jogfosztással járna. Attól fél, hogy eme javaslat elfogadása, ami kétségtelenül

társulatunk szabad, liberális alapszabályainak eltörlésével jár, a legnagyobb

zavart fogja okozni társulatunk közgylésén. Utal az egyetemen a jogi és a böl-

csészeti karon történt eseményekre, ahol az egyetemi tanárok és Kunfi Zsig-

mond miniszter között a viszony úgy kiélesedett, hogy elreláthatólag vagy az

egyetemi tanács, vagy a miniszter távozik.

Treitz Péter, javasolja, hogy a választmány a rendes tagok sorában ér-

dekldjék, hogy milyen nézetük volna az új tervezetrl.

Többek hozzászólása után a választmány az új alapszabályok kidolgo-

zására bizottságot küld ki Pálpy 3íór dr. másodelnök, Kormos Tivadar dr. és

Ballenegger Eóbert dr. tagokkal. A javaslatot a bizottság választmányi ülés

elé fogja terjeszteni, s míg választmányunk a javaslat sorsa felett döntene, a köz-

gylést bizonytalan idre elhalasztja.

8. Ballenegger Róbert dr. aggodalmának ad kifejezést, a mai ülésen

tömegesen bejelentett tagokkal szemben, akik a társulat irányítására esetleg

dönt módon folyhatnak be.

Papp Károly elstitkár kijelenti, hogy a mai ülésen bejelentett nagyobb-

részt egyetemi hallgatók belépésének csak örülhetünk, nnthogy belépésük

fkép a Földtani Közlöny megszerzése és a szakülések hallgatása céljából történt.

A múlt év folyamán mintegy 45 alapító- és 100 rendes tag lépett társulatunk

kötelékébe, amiért az ajánló uraknak csak legnagyobb hálánkat fejezhetjük ki.

Mauritz Béla tanár urat tehát nem gáncs, hanem épen ehsmerés illeti meg azért,

hogy legkiválóbb tanítványait társulatunk tagjai sorába irattá.

9. Elstitkár beterjeszti a Barlangkutató Szakosztály
1919 jan. 24-én tartott évzáró gylésének jegyzkönyvét.

A szakosztály tisztikarát és választmányát az 1919— 1921. évekre a követ-

kezkép választotta meg:

Elnök: Bella Lajos freáliskola! igazgató.

Alelnök: dr. Kadic Ottokár osztálygeológus, egy. magántanár.

Titkár: dr. Bartucz Lajos egyetemi adjunktus magántanár.

Választmányi tagok: 1. Bekby Imre Gábor, 2. dr. Hillebrand Jen,

3. Horusitzky Henrik, 4. dr. Kormos Tivadar, 5. dr. Lambrecht Kálmán,

6. Mihók Ottó, 7. dr. Schréter Zoltán, 8. dr. Strömpl Gábor.

A választmány a Barlangkutató Szakosztály jelentését tudomásul veszi.

10. Elstitkár beterjeszti a Hidrológiai Szakosztály 1919
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január 15-én tartott évzáró ülésének jegyzkönyvét. A szakosztály tisztikarát

és választmányát a következkép választotta meg:

Elnök: Bogdánfy Ödön.

Társelnökök: dr. Schafarzik Ferenc és dr. Kövesligethy Radó.

Titkár: dr. Weszelszky Gyula.

A választmány tagjai: báró Eötvös Loránd, Farkass Kálmán, báró

Kass Albert, Kovács S. Aladár, Lengyel Zoltán dr., id. Lóczy Lajos dr.,

Marenzi Ferenc Károly gróf, Oelhofer Henrik, Princz Gyula dr., Réthly

Antal dr.. Szirtes Zsigmond dr. és Treitz Péter.

A választmány a Hidrológiai Szakosztály jelentését tudomásul veszi.

IL A p é n z t á r V i z s g á 1 ó-bi z 1 1 s á g elterjeszti az 1918. évrl

szóló pénztári jelentést, amelybl kitnik, hogy a Társulat és két szakosztálya

összvagyona 104,219 K 12 fillér. A választmány a pénztárnoknak a felmentést

megadja és a pénztárvizsgáló bizottság tagjainak : Petrik Lajos, Timkó Imre és

dr. Emszt Kálmán uraknak köszönetet mond.

12. Az 1919. évre szóló költségvetést 26,746 K 97 fillérrel a választmány

megállapítja. Ebben a költségvetésben a Barlangkutató Szakosztálynak adandó

1000 K-ás segélyt 500 K-val irányozza el, minthogy abból már 500 K-t a múlt

év folyamán felvett; ellenben a Hidrológiai Szakosztálynak a fel nem vett 1918.

évi 1000 K-val együtt 2000 K-ban szabja meg a segélyt.

Több tárgy híján Elnök az ülést esti 8 órakor berekeszti.

Kelt Budapesten, 1919 január 29-én.

Jegyezte: dr. Papp Károly, elstitkár. '

II. Törvényes választmányi ülés 1919 felu'uár 28-án és

folytatólagosan 1919 március hónap 3-án.

Az ülés az egyetemi ásvány- kzettani intézet tanári termében volt.

A) Az els ülésen megjelentek: dr. Szontagh Tamás el-

nöklete alatt Ilosvay Lajos dr., Krenner József, Schafarzik Ferenc dr.,

Telegdi Róth Lajos tiszteleti, továbbá Böckh Hugó, Emszt Kálmán dr., Kadic

Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Liffa Aurél dr.. Mauritz Béla dr.,

Schréter Zoltán dr.. Vadász Elemér dr. választmányi tagok, Pálfy j\íór dr.

másodelnök és Papp Károly dr. elsötitkár.

Elnök a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Liffa Aurél dr. és Mauritz

BÉLA dr. választmányi tagokat.

Az ülés egyetlen tárgya a Földtani Társulat Alapszabálytervezetének tár-

gyalása, amelyet dr. Pálfy Móric társulati másodelnök, Ballenegger Róbert dr.

és Kormos Tivadar dr. bizottsági tagok terjesztettek el.

A 37 §-ból álló tervezethez általánosan hozzászólott Ilosvay Lajos dr.,

aki elvi kifogásait 8 pontban foglalja össze. Kifejti, hogy a tervezet jogfosztással

jár, minthogy a közgyléstl csaknem minden jogot elvon. Böckh Hugó ugyan-

csak azt hangoztatja, hogy a társulatban jelenleg minden elv forrása a közgylés

és a tervezet rést üt ezen a jogon. ]\Iauritz Béla szerint az egész tervezet el van
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sietve, s a mai id egyáltalán nem alkalmas ilyen mélyreható változtatásokra.

Krenner József dr. azt hangsúlyozza, hogy a rendkívül komplikált alapszabály-

tervezetben semmi haladás nincs, inkább visszaesés. A tervezett alapszabályok-

kal szemben Papp Károly dr. elsötitkár a következkben fejti ki aggályait

:

«Mélyen tisztelt Választmány

!

Ha a régi és az új alapszabályokat egymás mellé téve összehasonlítom,

a régi Nagy Magyarország és az új megszkitett Magyarország képe jelenik meg
elttem. A régi Alapszabály egyszer, világos szakaszaival minden jogot a Köz-

gylésnek ad, évenkint egyszer minden tagnak joga van a Társulat ügyeibe bele-

szólni, s három évenkint a közgylés teljesen újjá alkotja tisztikarát és választ-

mányát. Eme régi Alapszabály szerint minden tagnak egyforma joga van, s a

liberális, demokratikus Alapszabály valóban alkalmas arra, hogy

az ásványtan és földtan mvelibl és kedvelibl egy hatalmas, nagy társulatot

alkosson ; épúgy mint pl. a Magyar Földrajzi Társasa g és a M a-

g y a r Természettudományi Társulat hasonló alapszabályokkal

hazánk legéletrevalóbb tudományos társulataivá fejldtek.

Az új Alapszabály bonyolultabb szervezetével egy szkebb kör társasággá

való átalakulást célozza, olyanféleképen mint a Magyar Tudományos Akadémia

vagy a Szent István Akadémia ; abból a tiszteletreméltó elvbl indul ki, hogy a

Földtani Társulatot csak szakférfiak irányítsák, e célból a tagokat szortírozza,

bels tagokat választ, s ezen bels tagoknak a zártülésen jogaikat kiterjeszti,

úgy hogy tulajdonképen a zárt ülés veszi át a közgylés szerepét. Tehát 850 tagot

számláló társulatunkat ezentúl 50—60 bels tag irányítaná, vezetné; s amikor

eme bels tagokat tetemes jogokkal felruházza, viszont közgylésünktl a jogokat

egyszersmindenkorra elveszi.

Kilenc éves titkárságom alatt mindenkor a Földtani Társulat terjesztése

és naggyá tétele lebegett szemem eltt : a Természettudományi Társulatot és

vezetit Ilosvay LAjost és Gorka SÁNDORt, a Földrajzi Társulatot és vezetit

LóczY LAjost és Cholnoky jENt vettem mintaképül, mert megg3^zödésem az,

hogy csak egy anyagilag ers és a társadalom legmveltebb osztályát is magában
foglaló társulat terjesztheti sikerrel az ásványtani és földtani tudományokat.

Társulatunkat az új alapszabál}' kétségtelenül sokkal szkebb szakegy-

letté fogja alakítani, amelyben a kiváló szakférfiak egymásközt beható eszme-

cseréket, vitákat rendezhetnek. — de véleményem az, hogy e megszkített tudo-

mányos egyesületben megsznik a külvilággal való kapcsolat, s teljesen akadémi-

kus jelleg tudósok fórumává válik. Épen ezért egész multamat megtagadnám,

ha ezen új alapszabályokhoz hozzájárulnék. Nagyon rövid leszek ezután.

Azt a két elvet, amelyet az új Alapszabály készíti szem eltt

tartanak, hogy t. i. a fiatal geológusoknak lényegesebb szerepük legyen a társulat

irányításában, s másrészt, hogy csakis szakemberek kerülhessenek a társulat

tisztségére, a régi Alapszabályok keretében is igen könnyen meg lehetne valósí-

tani a következkép

:

«18. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, amelj'nek tagjai az elnök,

másodelnök, a szakosztályok elnökei, továbbá 24 választmányi tag, titkár, szer-

keszt s pénztáros .»
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Ebbe a '24 tagú választmányba hazánk legkiválóbb mineralogusai, pale-

ontológusai, bányászai, agrogeologusai bekerülhetnének és pedig a fiatalabb gár-

dából, minthogy idsebb szakférfiaink amiigy is mint tiszteleti tagok tagjai a

választmánynak.

«27. §. A közgylés választja 3 évenkint a tisztviselket, még pedig csakis

a választmány által jelölt szakférfiak sorából; amely célból a közgylést elké-

szít választmányi ülés lehetleg a különböz tudományágak képviselibl hármas

jelölést végez .»

Ezzel a kiegészítéssel meg lenne óva örökre a társulat tisztikarának szak-

szer volta.

»

Papp Károly elstitkár eme felszólalása után hosszabb vita fejldik ki.

Vadász Elemér dr. nem tartja illnek a Földtani Társulatban a demokra-

tikus szólamokkal való dobálódzást. még ezt a tervezetet is enyhének találja és

nagyobb megszorítást ajánl a szakszerség szempontjából. Schafarzik Ferenc

ragaszkodik ahhoz, hogy az elnököket és a titkárt a közgylés válassza, ellenben-

a szerkesztt s pénztárost a választmány választhatná.

Elnök felteszi a kérdést, hogy a választmány elfogadja-e alapul a Pálfy—
Kormos— BALLENEGGER-féle tervezetet, amire 7 tag igennel, 7 tag nemmel felel.

Elnök kijelenti, hogy elnöki döntéssel a tervezetet alapul elfogadja.

Erre Kormos Tivadar és Pálfy Mór visszavonják a bels tagokra és zárt

ülésekre vonatkozó tervezetüket és a választmányi tagság rendszerét fogadják

el alapul. A választmányi tagok számát azonban 60-ban kérik megállapítani.

Schafarzik Ferenc tiszteleti tag kéri, hogy a tiszteleti tagság ne jogosítson

a választmányi tagságra, hanem csakis azok a tiszteleti tagok kerüljenek a vá-

lasztmányba, kiket erre a közgylés méltónak tart. A választmány Schafarzik

indítványát szótöbbséggel elfogadja. Ezután az 1—20 §-ok részletes megvitatása

kerül sznyegre. Az id elöhaladása miatt az ülés folytatását Elnök március

3-ára tzte ki.

B) A folytatólag(ís ülésen megjelentek:
Dr. SzoNTAGH Tamás elnöklete alatt Ilosvay Lajos, Lóczy Lajos, Schafar-

zik Ferenc, Telegdi Kóth Lajos tiszteleti tagok, Bella Lajos szakosztályi

elnök, Emszt Kálmán, Kadic Ottokár, Horusitzky Henrik, Liffa Aurél,

Kormos Tivadar, Schréter Zoltán, Treitz Péter, Vadasz Elemér választ-

mányi tagok, Pálfy Mór másodelnök és Papp Károly elsötitkár.

Elstitkár jelenti, hogy örökít tagok ul jelentkeztek Emszt

Kálmán dr., Kadic Ottokár dr., Liffa Aurél dr. választmányi, továbbá Jbke-

Lius Erich, Papp Simon és Vigh Gyula rendes tagok. A felsoroltakat a választ-

mány örökít tagokul választja.

Elnök mindenekeltt újból elvi hozzászólásra teszi fel a t&rvezetet. Lóczy

Lajos kijelenti, hogy a tervezetet nem fogadja el, hanem ajánlja az Ilosvay—
PAPP-féle módosítást, t. i. azt, hogy elnököt, alelnököt és titkárt a választmány

jelölése alapján a közgylés válasszon. Elnök szavazásra tevén a kérdést, az ered-

mény az, hogy az Ilosvay— Lóczy— PAPP-féle javaslat mellett 8-an, ellene 7-en

szavaztak. Elnök kijelenti, hogy a választmány szótöbbséggel elfogadta azt az

alapelvet, hogy a tisztikart a jövben is a közgylés válassza, de a választmány

által jelölt tagok sorából.
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Ezekután a 21—37. §-ok részletes megvitatására került a sor, amelynek

eredményeképen a mellékelt tervezetet fogadta el a választmány. Vadász Elemér
fenntartja külön indítványát, amelyet közvetlenül a közgylés elé fog terjeszteni.

A választmány elhatározza, hogy a rk. közgylést nem március 5-én, hanem
március 20-án tartja meg ; fkép azért, hogy a rendes tagok az Alapszabályterve-

zetet idejekorán kézhez kaphassák.

Egyéb tárgy hiján Elnök a folytatólagos ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1919 március 3-án.

Jegyezte: Papp Károly elstitkár.

C) Rendkívüli közgylés.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1919 március 20-án tartott rendkívüli közgylé-

sének (a társulat történetében : 69-ik közgylésének) jegyzkönyve.

A közgylés a j\íagyar Természettudományi Társulat üléstermében délután

5 órakor kezddik. .

Elnök: dr. Szontagh Tamás.

Megjelentek: Ascher Antal, Baján János, Ballenegger Eóbert, Ban-

dát HoRST lovag, Bekey Imre Gábor, Bella Lajos, Berinkey Gyz, Bogdánpy

Ödön, Dömök Teréz, Ehik Gyula, Emszt Kálmán, Endrey Elemér, Erdi
KÁLMÁN, Fejér Erzsébet, Ferenczi István, Földes Lipót, Garay Ödön,

Grósz Lajos, Hajnos Rezs, Horusitzky Henrik, Huszár M. Polyxena, Ilosvay

Lajos, Imre Vilma, Jablonszky Jen, Jekelius Erich, Jugovics Lajos, Kadic

Ottokár, Koch Sándor, Kormos Tivadar, Kovách Antal, Krenner József,

László Gábor, Lóczy Lajos ifjabb, Májer István, Maros Imre, Marosi Ilonka,

Mattyasovszky Mária, Maucha Rezs, Mauritz Béla, Marcell György,

Nopcsa Ferenc báró, Oelhofer H. Gy,, Oppenheimer Márta, Oswald Er-

zsébet, Paál Klára, Pálfy Mór, Pápay Irma, Papp Károly, Papp Simon,

Pávay Vájna Ferenc, Pékár Dezs, Rajtuch Ilona, Rakusz Gyula, Réthly

Antal, Rozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc, Scherf Emil, Schréter Zoltán,

Selagian Vazul, Sinkovits Dániel, Sonnenfeld Ilonka, Szilber József,

Szinyei-Merse Zsigmond, Szirtes Zsigmond, Telegdi-Róth Lajos, Telegdi-

RÓTH KÁROLY, Toborffy Zoltán, Tóth Elza, Vigh Gyula, Vogl Viktor,

Wiener Sarolta, Zalányi Béla, Zimányi Károly, Zsigmondy Árpád, Zsig-

MONDY Dezs, Zsivny Viktor. Összesen 77-en.

Elnök az ülést megnyitván, a mai ülés jegyzkönyvének hitelesítésével

megbízza Papp Simon és Zsigmondy Árpád rendes tag urakat.

Elnök ismerteti az Alapszabályterv ezét történetét. 1919 februári kelettel

Pálfy Mór dr. másodelnök. Kormos Tivadar választmányi tag és Ballenegger

Róbert dr., másodtitkár alapszabálytervezetet dolgoztak ki, amelyet az 1919

február 28-án és folytatólagosan március 3-án tartott választmányi ülés tárgyalt.

Ezt a tervezetet azonban a választmány 1 szótöbbséggel elvetette, s egy másik

tervezetet dolgozott ki, amely kinyomatva a rendkívüh közgylés eltt fekszik.

Papp Károly elstitkár röviden ismerteti mindkét tervezetet, amelynek
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fkülönbségei a következk : A választmánytól elfogadott tervezet a választmányi

rendszer alapján áll s a ftisztviselk valamint a választmányi tagok választását

3 éves ciklusban a közgylésnek tartja fel, épúgy mint a jelenleg is érvényes

Alapszabály.

A PÁLFY—Ballenegger— KoEMos-féle tervezet a választmányt megszün-

teti, s ehelyett bels tagokat tervez, akik a jövben teljesen átvennék a Társulat

irányítását olymódon, hogy a bels tagokból alakult zárt ülés vagy kisebb szak-

tanács választaná a Társulat tisztviselit is.

Ballenegger Kóbert másodtitkár 33 tag aláírásával ellátott külön-

véleményt terjeszt el, részletesen megokolva azt a tervezetet, amelyet mint

PÁLFY—Ballenegger— KoRMos-féle bizottsági javaslatot a választmány nem

fogadott el. Ajánlja a közgylésnek emez eredeti javaslat elfogadását.

Elnök felkéri a közgylés tagjait, hogy a két javaslathoz általában hozzá-

szólni szíveskedjenek.

Dr. Erdi Kálmán rendes tag javasolja, hogy a két tervezetet együttesen

részleteiben tárgyaljuk, mert csak ily módon tudjuk a különbséget a kett között

megítélni. Báró Nopcsa Ferenc választmányi tag általában szól a kérdéshez.

Nem oszthatja Ballenegger amaz indokolását, hogy a Földtani Társulat szellemi

élete az utolsó 10 évben sülyedt volna, st a Társulat úgy szakülései, mint közlönye

révén magas tudományos nivóra emelkedett. A ]\Iagyarhoni Földtani Társulat

a magyar közönség érdekldését felkeltette a geológiai tudományok iránt, s a

háború folyamán is intenzivebben mködött, mint akár a bécsi geológiai

társulat.

A bels tagokra való különítést helyteleníti, s ezért a választmánytól aján-

lott demokratikusabb tervezethez csatlakozik.

.Többek hozzászólása után Elnök elrendeh, hogy a választmánytól ajánlott

tervezetet véve alapul, pontról-pontra tárgyaljuk az Alapszabályokat, s az illet

pontoknál a különvélemény hívei szintén ismertessék javaslatukat. Elstitkár

sorban veszi a paragrafusokat, amelyeket az 5. pontig mindkét tábor hívei el-

fogadnak. A 6. §-nál a különvélemény beadói ragaszkodnak a bels tagok válasz-

tásához, minthogy épen a bels tagokon és az ezektl alkotott zártülésen nyug-

szik a különvélemény gerince.

1. Schafarzik Ferenc : Ne tévesszük szem ell azt a célt, melyet mind-

nyájan elérni akarunk. A Választmány javaslata, valamint a Különvélemény is

egy és ugyanazon célt akarja szolgálni, amennyiben mind a kett a M. ^Földtani

Társulat reformálását tzte ki maga elé. Elkészít ülésein a Választmány behatóan

mérlegelte a régi alapszabályaink pontozatait és a mai kor követelményei és fel-

fogása szerint át is alakítottn azokat, miközben messzemenleg figyelemben része-

sítette az ellenvélemény óhajait is. így jött azután létre az elaboratum, melyet

a Választmány ezúttal a közgylés elé terjesztett. Mivel úgy látom t. Közg^Kílés,

hogy a Választmány ezen javaslata teljesen biztosítja Társulatunk megújhodását,

a magam részérl elfogadom az elterjesztést nemcsak általánosságban, hanem
részleteiben az épen tárgyalás alatt álló V. fejezet 6. §-át is.

2. Elnök elrendeli a szavazást a Választmánytól ajánlott 6. §-ra és az ellen-

indítvány 6, illetleg 7. §-ára, amely t. i. a bels tagok intézményét kívánja.
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3. A szavazás megtörténvén, elsötitkár jelenti, hogy a Választmány javas-

lata mellett 47 tag, míg az ellenindítvány mellett 29 tag szavazott felállással.

Elnök bejelenti, hogy a rendkívüli közgylés 47 szavazattal 29 ellenében

a Választmány tervezetét fogadta el.

Erre Ballenegger Eóbert vezetésével a külön indítványnak beadói

közül mintegy 20-an eltávoznak. Eeó'di Kálmán, Grósz Lajos és Nopcsa Ferenc
báró tagok kijelentik, hogy nagyon sajnálják a különvélemény híveinek a távozását,

mert szerették volna érveléseiket tovább is meghallgatni, s tervezetükbl azt,

amit helyesnek vélnek, esetleg el is fogadni. Ilymódon azonban a különvélemény

híveinek érvelését nélkülöznünk kell.

Elnök jelenti, hogy a kivonuló tagtárs urak önkényt hagyták el a közgylést,

ami azonban a közgylés folytatását nem gátolhatja.

Ezekután pontonként tárgyalják a javaslatot. Az ellenindítvány itt maradt

képviselinek kívánságára a közgylés egyhangúan elfogadja a 10. § olynem
módosítását, hogy a rendes tagot három társulati tag ajánlja.

ZsiGMONDY Árpád felszólalására a közgylés egyhangúan elfogadja a 17.

§-beli betoldást, hogy, a közgylésen a vállalatok képviseli is szavazhassanak.

Pávay -Vájna FERENCnek, mint az ellenindítványozók képviseljének fel-

szólalására, a közgylés a 19. §-beli választmányi tagok számát a következkép

állapítja meg: 24 geológus, 6 paleontológus, 6 mineralogus, petrografus, 4 ásvány-

chemikus, 8 agrogeologus és 12 gyakorlati (bánya-, hidro- stb.) geológus.

Dr. JuGovics Lajos a 23. §-nál ajánlja, hogy a szerkeszt mellé külön szer-

keszt-bizottság választassék.

Dr. JuGovics felszólalása utánScHAFARZiK Ferenc a következket mondja:

Külön szerkeszt-bizottságra ezúttal nem lesz szükség, mivel a «Földtani Köz-

lönp szerkesztésének irányítása a felügyel-bizottság teendi közé fog tartozni.

Egyébként sem lesz lehetséges, hogy a Közlöny szerkesztése a Választmány fel-

fogása és óhaja ellenére történjék, amennyiben a szerkeszt a Választmánytól

csak 1 évre kap megbízást és újból való megersítése kizárólag a sikeres mködésé-
tl függ. Kérem tehát, hogy a tisztelt közgylés, ez alkalommal egy külön szer-

keszt-bizottság kreálásától álljon el. A közgylés ily értelemben dönt.

A 25. §-nál NopcsA Ferenc báró, Pávay-VaJna Ferenc azt indítvá-

nyozzák, hogy a titkárt ne a közgylés, hanem épúgy mint a szerkesztt a vá-

lasztmány válassza. Elnök szavazásra tevén a kérdést, 30 szavazattal 5 ellenében

az eredeti szövegezést fogadja el, t. i. hogy az elnököt, alelnököt és a titkárt a

választmány ketts jelölése alapján a közgylés válassza.

A 37. §-on végig menvén, elnök jelenti, hogy a tervezetet a közgylés

egészen letárgyalta.

Elnök megköszönvén a közgylési tagoknak szíves ügybuzgó érdekldését

és kérve valamennyi tagnak a jövben is összetartó mködését, esti 8 órakor a

rendkívüli közgylést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1919 március 20-án.

Jegyezte: Papp Károly elstitkár.
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A MAGYAK FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAL

I. Cim.

1. §. A társulat címe : «]\ragyarhoiii Földtani Társulat*). Székhelye : Budapest.

II. Cél.

2. §. A «Magyarhoni Földtani Társulat» 1850-ben alakult tudományos

egyesület, amelynek célja a földtannak és a rokontudományoknak mívelése és

terjesztése.

3. §. Ennek a célnak elérése végett a «Magyarhoni Földtani Társulat* más

testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök.

4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gylések, h) kiadványok, c) egyes

vidékek földtani tanulmányozásának, továbbá földtani-, slénytani-, kzettani

és ásványtani tárgyak gyjtésének támogatása, d) szakosztályok és vidéki fiók-

egyesületek alakítása.

IV. Pártfogó.

5. §. A társulat céljainak érdekében pártfogókat igyekszik megnyerni.

V. Tagok.

6. §. A társulatnak vannak : a) tiszteleti, b) pártoló, c) örökít és d) rendes

tagjai.

7. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitn férfiú választható, aki

a geológiában vagy a rokontudományokban rendkívüli érdemeket szerzett.

8. §. Pártoló tag az, aki a társulat pénzalapját legalább 1000 K-val növeli.

9. §. Örökít tag az, aki az alaptke gyarapítására a, társulat pénztárába

400 K-t fizet.

10. §. Tendes tag lehet az, akinek belépési szándékát három társulati tag

a titkár utján a választmánynak bejelenti és aki kötelezi magát, hogy a társulatnak

legalább 3 évig tagja marad.

VI. Tagok választása.

11. §. Aki pártoló vagy örökít tag óhajt lenni, szándékát a társulat egy

tagjának vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. Az ekként ajánlottakról

valamint a rendes tagokról a választmány dönt és a megválasztottak neveit a

legközelebbi szakülésen a titkár bejelenti.

Új tagok csak az évi rendes közgylést követ választmányi üléseken

választhatók.
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Intézetek, egyesületek, társulatok és vállalatok csak pártoló vagy rendes

tagok lehetnek.

12. §. Tiszteleti tagot a választmány elterjesztése alapján a közgylés

választ.

Tiszteleti tagot a társulat minden tagja ajánlhat. Ajánlatukat, az ajánlot-

tak különös érdemeit felsorolván, december hó l-ig az elnökséghez írásban kell

benyújtani. Az ajánlás felett a választmány dönt és a jelölést a legközelebbi

közgylés elé terjeszti.

VII. A tagok kötelességei.

13. §. A rendes tagok évenként 20 K tagsági díjat fizetnek. A rendes tag,

ha oklevelet kíván, azért 8 K kiállítási díjat fizet.

Személyek — mint örökít tagok — 400 K személyek, intézetek, egyesüle-

tek, társulatok és vállalatok — mint pártoló tagok — 1000 K lefizetésével egyszer-

smindenkorra is leróhatják fizetési kötelezettségüket.

14. §. A tagsági díj minden év els negyedében fizetend. Ha valamely

tag évi díját az els negyedben nem fizette meg, a társulat a díjat posta útján

szedi be.

15. §. Ha a rendes tag a kötelez év leteltével ki akar lépni, a következ

évre vonatkozó kilépési szándékát a titkárságnál december hó l-ig elzetesen

bejelenteni tartozik.

VIII. A tagok jogai.

16. §. A tagok magukat a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti, pártoló,

örökít vagy rendes tagjának nevezhetik.

A társulat minden tagja választó és választható abban az esetben, ha elz
évi tagsági díját megfizette.

A társulat minden tagja résztvehet, felszólalhat és indítványokat nyújt-

hat be a szaküléseken és a közgyléseken. A közgylésen szavazni csak személye-

sen lehet.

17. §. A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, testületek vagy vállalatok —
saját kebelükbl kiküldött megbízottjuk utján szavazhatnak. Az írásbeli fel-

hatalmazással megbízottak azonban a közgyléseken csakis akkor szavazhatnak,

ha ott személyesen megjelennek.

18. §. A társulat minden tagja kapja a társulat kiadványait, a társulat

részére biztosított jognál fogva használhatja a magyar állami földtani intézet

könyvtárát és tiszteleti, pártoló, örökít és rendes tagokat ajánlhat.

Aki tagsági kötelezettségének ismételt felszólításra sem tesz eleget, azt

az ügyvezet bizottság javaslatára a választmány a tagok sorából törölheti.

IX. Ügyvezetés.

19. §. A társulat ügyeit az elnökség és a választmány s az ennek kebelébl

kiküldött ügyvezet bizottság intézi.

A választmánynak tagjai : az anyatársulat tisztviseli és a szakosztályok
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elnökei, továbbá a közgylésen 3 évre megválasztott 60 tag, akik közül 24 a

földtani, 6 az slénytani, 6 az ásványközettani, 4 az ásvány-kémiai, 8 az agro-

geológiai és 12 az alkalmazott földtani (bányageologiai, hidrogeológiai stb.) szak-

csoportból választandó.

A választmány megállapítja a költségvetést s a pénztár vizsgálatára 3 tagú

bizottságot küld ki. Megállapítja a pályakérdéseket, kiírja a pályázatokat; a

beérkezett pályamunkák megbírálására bizottságot küld ki s annak véleményes

jelentése alapján dönt.

A Szabó József emlékérem kiadása ügyében az érvényben lev Ügyrend

alapján határoz és annak kiadására a közgylésnek elterjesztést tesz.

A választmány a közgylést követ els választmányi ülésen titkos szava-

zással és abszolút szótöbbséggel pénztárost, továbbá a választmányi tagok sorá-

ból szerkesztt és 4 tagú ügyvezet-bizottságot választ.

Megválasztja a pártoló, örökít és rendes tagokat. «Levelez» címet adhat

mindazoknak, akik a társulat céljait gyjtéssel, becsesebb adománnyal vagy

egyéb jó szolgálattal elsegítették.

Szakosztályok és vidéki fiók egyesületek felállítására javaslatot tesz a

közgylésnek és jóváhagyja vagy módosítja ügyrendjüket.

20. §. Az ügyvezet-bizottság a társulat ügyeit a tisztviselkkel együtt

elkészíti. Irányítja a társulat ügyvitelét, a beérkezett ügyekrl, indítványokról

és a választmánytól átutalt ügyekrl a tikár útján véleményes jelentést tesz a

választmányi ülésnek. A költségvetés keretén belül a társulat jövedelmének

felhasználásáról és a választmányi ülésnek a társulati vagyon elhelyezésérl

javaslatot tesz.

21. §. Az elnök képviseh a társulatot, elnököl az üléseken, felügyel a társulat

pénzügyeire, utalványozza a fizetéseket, aláírja a jegyzkönyveket és társulati

határozatokat, szavazatok egyenlsége esetén az szava dönt.

A másodelnök helyettesíti az elnököt.

22. §. A titkár vezeti az ügyeket és az ülések jegyzkönyveit, gondoskodik

a szakülési eladásokról, a beküldött értekezések és tárgyak bemutatásáról;

tudósítja a tagokat a gylések idejérl és napirendjérl; nyilvántartja a tagok

számát, beszedi és a pénztároshoz juttatja a tagsági díjakat és a közgyléseken

a társulat mködésérl jelentést terjeszt el.

23. §. A szerkeszt szerkeszti a társulat kiadványait.

24. §. A pénztáros kezeli a társulat vagyonát és forgótkéjét, átveszi a tit-

kártól átutalt tagsági díjakat és egyéb jövedelmeket, a titkártól ellenjegyzett és

az elnöktl utalványozott számlára vagy nyugtatóra teljesíti a fizetéseket.

25. §. Az elnököt, másodelnököt és titkárt a választmány ketts jelölése

alapján a közgylés titkos szavazással és abszolút szótöbbséggel három évre

választja. Ugyanazon állásra ezek a tisztviselk egyfolytában többször nem vá-

laszthatók.

X. Gylések.

26. §. A gylések — az ügyvezet-bizottság ülésein kívül — háromfélék

ú. m. : a) szak-, b) választmányi- és c) közgylések. Ezeken kívül lehetséghez

képest ismeretterjeszt eladásokat is rendez a társulat.
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27. §. A szaküléseken tudományos értekezéseket adnak el. Szakülés, kivéve

a nj'ári szünidt, minden hónapban tartandó.

28. §. A szakülés után rendszerint havonkint egyszer választmányi ülés

következik, melyen általános szótöbbséggel döntenek.

Érvényes határozathozatalhoz a tisztviselkön kívül legalább 12 választ-

mányi tagnak kell jelen lenni. A választmányi ülés személyi ügyekben titkos

szavazással dönt.

Az elnök, ha szükséges, bármikor hívhat össze választmányi ülést, de

12 választmányi tag írásbeli kérésére köteles azt nyolc napon belül összehívni.

29. §. A közgylést megelz választmányi ülés jelöli a tisztikart, a választ-

mányi és tiszteleti tagokat, megvizsgáltatja a számadásokat, megállapítja a jöv
évi költségvetést, s dönt a Szabó József-emlékérem kiadásáról.

30. §. A társulat évenként rendszerint egyszer, a polgári év els negyedé-

ben, közgylést tart. A közgylésen az elnöki megnyitó után a titkár a választ-

mány fontosabb határozmányairól, a társulat szellemi mködésérl és anyagi

helyzetérl beszámol.

A közgylés a választmányi ülés jelölése alapján általános szótöbbséggel

megválasztja a tisztikart a választmányi és a tiszteleti tagokat, kiadja a Szabó

József emlékérmet, valamint a pályadíjakat, kiliirdeti a pályázatokat, dönt a

számvizsgáló-bizottság jelentése és a következ évi költségvetés felett.

A tisztikar, választmányi és tiszteleti tagok választásánál csakis a választ-

mánytól ajánlottakra lehet szavazni.

31. §. Ha valaki a közgylés ele oly indítványt szándékozik terjeszteni,

amely pénzkiadással vagy a fennálló alapszabályoknak és a szokás szentesítette

ügykezelési rendnek megváltoztatásával járna, köteles indítványát az elnökségnek

december hó l-ig írásban bejelenteni.

Szükség esetében az elnök rendkívüli közgylést is hívhat össze, amit a

tagokkal legalább két héttel elbb tudatnia kell, de 40 tag írásbeli kérésére is

köteles azt 14 napon belül összehívni.

82. §. Hogy a közgylés határozatképes legyen, legalább 30 tagnak kell

jelen lennie. Határozatképtelenség esetén a 14 nap múlva összehívott közgylés,

tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatot hoz.

A közgyléseken a szavazásra jogosult tagok általános szótöbbséggel

határoznak.

XI. Társulati vagyon.

33. §. A társulat vagyona: a) az alaptke és h) a forgó tke.

a) Az alaptke a pártoló és örökít? tagok alapítványaiból s egyéb erre a

célra szánt adományokból áll. Az alaptkének csak kamatja költhet el.

h) A forgótke jövedelmei : 1 . a tagsági díjak, 2. az oklevéldíjak, 3. az eladott

kiadványok ára, 4. az alaptke kamatja és 5. egyéb erre a célra szánt adományok.

XII. A szakosztályok és \idéki fiókegyesületek szervezete.

34. §. A társulat közgylése a 4. §. értelmében szakosztályokat és vidéki

fiókegyesületeket alakíthat.

Földtani Közlöny. XLIX. köt. 1919. 5
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a) A szakosztályok és fiókegyesületek tagja lehet az anyaegyesület minden

tagja, aki belépési szándékát a szakosztály, illetve a fiókegyesület vezetségének

bejelenti és kötelezi magát a szakosztályi, illetve fiókegyesületi tagsági díj fizetésére.

h) A szakosztályok és fiókegj^esületek céljaira alapítványok tehetk, me-

lyeket az anyaegyesület pénztára a szakosztály alaptökéjével eg^'ütt külön alap-

tke gyanánt kezel s az így kezelt összegeknek a szakosztály, illetve a fiókegyesület

csak kamatait költheti el.

c) A szakosztályok és fiókegyesületek tagjai, valamint az alapítványt

tevk is tagsági, illetve alapítványi díjuk fejében megkapják a szakosztály, illetve

a fiókegyesület folyóiratát, szaküléseiken és ismeretterjeszt estélyeiken eladáso-

kat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak; a kirándulásokon, az évzáró és rend-

kívüli üléseken résztvehetnek, de felszólalási, indítványozási és szavazási joga

csak a szakosztály, illetve a fiókegyesület tagjainak van.

d) A szakosztályok és fiókegj'esületek ügyrendet állapítanak meg, melyet

az anyaegyesület választmánya jóváhagy, vagy módosít.

e) A szakosztályok és fiókegyesületek ügyeit tisztikaruk és választmányuk

vezeti. Mködésükért, valamint a társulat alapszabályainak és Ügyrendjüknek

megtartásáért elssorban az anyaegyesület választmányának, másodsorban köz-

gylésének felelsek.

f) Ha a szakosztályok vagy fiókegyesületek megsznnek, akkor összes

vagj^onuk felett az anyaegyesület rendelkezik, de ha hasonló célt szolgáló önálló

társulattá alakulnak át, az anyaegyesület a szakosztály vagy fiókegyesület vagyo-

nát ezen új társulatnak átadja.

XIII. Alapszabályok változtatása.

35. §. A társulat alapszabályait csak a közgylés változtathatja meg. Azok

a közgylés elfogadása után rögtön életbelépnek.

XIV. A Társulat feloszlása.

36. §. A társulat feloszlását közgylés határozhatja el. A feloszlásról hatá-

rozó közgylést megtartása eltt egj' negyedévvel kell kihirdetni. Határozat csak

akkor hozható, ha a helybeli tagoknak kétharmafa jelen van. Ha ennyi tag nem
gylt volna össze, akkor a feloszlásról egy hasonló módon kihirdetett újabb köz-

gylésen, a megjelent tagok kétharmad szótöbbséggel döntenek.

37. §. Ha a társulat feloszUk, minden vagyona a közgyléstl kijelölt hazai

tudományos célra fordítandó.

Kelt Budapesten az 1919 március 20-án tartott rendkívüli közgylés alkal-

mából.

Emez alapszabálytervezc't,, belügyminiszteri engedély hiányában, érvénybe

nem lépett.
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A Magyarhoni Fölütaiii Társulat rendkívüli közgylésé-
hez beadott különvélemény.

Alulírottak ezennel tisztelettel bejelentjük, hogy a Magyarhoni Földtani

Társulat választmánya által elfogadott és rendkívüli közgylés eltt fekv alap-

szabálymódositási tervezettel szemben a különvélemény jogával élünk s kérjük

a rendkíviUi közgylést, hogy a tárgyalás alapjául azokat az elveket elfogadni

szíveskedjék, amelyek a választmány által régebben kiküldött bizottság (Pálfy
MÓR, Kormos Tivadar és Ballenegger Róbert) eredeti alapszabálytervezeté-

ben foglaltatnak. Amidn kérjük, hogy a rendkívüli közgylés tisztelt elnöksége

ebben a kérdésben napirend eltt nyílt szavazást elrendelni szíveskedjék, mara-
dunk kiváló tisztelettel

Budapest, 1919 március 15-én.

1. Ballenegger RÓBERT, 2. Emszt Kálmán, 3. Kormos Tivadar, 4. Te-
LEGDiRÓTH Károly, 5. Zalányi Béla, 6. Szinyei-Merse Zsigmond, 7. Jekelius
Erich, 8. Treitz PÉTER, 9. IjAMbrecht Kálmán, 10. Weszelszky Gyula, 11. dr.

Ferenczi István, 12. Vigh Gyula, 13. .Jablonszky Jen, 14. Toborffy Géza,

15. TiMKÓ Imre, 16. Vogl Viktor, 17. Vendl Aladár, 18. Maros Imre, 19. Éhik
Gyula, 20. Papp Simon, 21. Balló Rezs, 22. Somogyi Kálmán, 23. Szilbee

JÓZSEF, 24. Bartucz Lajos, 25. Maucha Rezs, 26. Papanek Ern, 27. Vadász
Elemér, 28. Leidenfrost Gyula, 29. Pávai Vájna Ferenc, 30. Rozlozsnik

András, 31. Réthly Antal, 32. Marczell György, 33. Szirtes Zsigmond.

A beadott irat kapcsán, az aláíró tagok nevében Ballenegger Róbert dr.

a következ megokolást terjeszti a rendkívüli közgylés elé:

<iTisztelt Közgylés

!

Engedjék meg, hogy 30 geológus társam hevében szóijak hozzá a Társulat

választmányának indítványálioz és különvéleményt terjesszek be. Mieltt a külön-

véleményt felolvasnám, legyen szabad néhány szóval elmondanom, melyek azok

az okok, melyek bennünket ari-a késztetnek, hogy kérjük a tisztelt Közgjaílést,

hogy a választmány által elfogadott alapszabálytervezettel szemben ázt az eredeti

tervezetet fogadja el, melyet a Pálfy alelnök vir vezetésével kiküldött bizottság

dolgozott ki.

Amikor társaim különvéleményét tolmácsolom, tisztában vagyok azzal,

hogy a Társulat jövjére rendkívül fontos indítványt terjesztek el, amelynek

el nem fogadása a Társulat szétszakadását vonhatja maga után. Ennek tudatában

igyekezem lehetleg tárgyilagosan, sine ira et studio adni el azokat az elzmé-

nyeket, amelyeknek indítványunk csupán logikus következménye.

Közismert dolog, hogy Társxilatunk, amely tagjainak számát tekintve a leg-

nagyobb földtani társulat a föld kerekségén, az utóbbi 10 év óta súlyos krízisen

megy keresztül. A Társulat tagjainak száma évrl-évre rohamosan ntt, most már
a 800-at is elérte. Ezzel szemben a Társulat szellemi élete évrl-évre hanyatlott.

Közlönye megjelent ugyan, bár nagy késésekkel ; szaküléseket is tartottunk, bár

az utóbbi idben csak nehezen tudtuk ket összehozni, úgy, hogy többször tárgy

híjján az ülés nem volt megtartható ? és bár egyik-másik ülésen igen értékes el-

adásokat hallhatott a kisszámú hallgatóság, üléseink mondhatni minden visszhang

keltése nélkül folytak le. Nem hallottunk vitákat, melyek azt mutathatták volna,

hogy az elhangzott ige termékeny talajra hullott, nem hallottuk a kritikát sem,

amely pedig a szellemi produkciónak nélkülözhetetlen stimulánsa.

Közlönyünkben, melyet ma tudományos folyóiratnak nevezni nem lehet,

<Je melyrl joggal azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány népszersítésének



68 TÁRSULATI ÜGYEK.

Ügyét szolgálja, továbbá szaküléseink meghívóin csak kevés nevet láttunk szere-

pelni. A geológusok nagy többsége, s közöttük igen kiváló emberek, állandóan

távolmaradtak.

Látva Társulatunknak ezt a szomorú helyzetét és segíteni kívánva rajta,

társaimmal együtt kutatni kezdtük a hanyatlás okát. Ezt az okot nem a Társulat

tisztviseliben kerestük, mert hisz mindnyájan tudjuk, hogy Társulatunk mélyen

tisztelt elnöke és elsötitkára minden erejüket a Társulat felvirágoztatására for-

dították. Munkálkodásuknak van is látható eredménye. Társulatunk nagy,

pénzügyei jók. Tagjaink száma megszaporodott, megszaporodott annyira, hogy

most már egy szakemberre húsz nem szakember esik. És éppen ebben a körülmény-

ben véltük megtalálni az okát annak a nagy elkedvetlenedésnek, amely legkivá-

lóbb (?) geológusainkon ert vett és amely elkedvetlenedés megakadályozza ket
abban, hogy Társulatunk életében részt vegyenek. Legjobb geológusaink meg-

elégszenek avval, hogy az évi 10 korona tagsági-díjat pontosan befizetik. Ez pedig

nagy baj! Mert hiába gylnek vasszekrényünkben a 10 koronások, ezek ott csak

holt tkét képviselnek. Ezekkel a bankjegyekkel életet teremteni nem lehet!

Már pedig mi egy virágzó Földtani Társulatot szeretnénk, olyant aimely ellen-

állhatatlan ervel vonzaná magához minden szakembert, mindenkit, aki a geológia

ügyét elméletileg vagy gyakorlatilag elbbrevitte. Olyan társulatot, melyben

pezsg élet folyik, melybe mindenki örömmel siet, hogy kutatásainak eredmé-

nyeit bemutassa, meghallgassa szaktársai kritikáját, hogy belle újabb vizsgá-

latokra impulzust nyerjen. Olyan társulatot, melynek szaküléseire a tanulni

vágyók özönlenek, melynek közlönyét mindenki azzal a tudattal veszi kezébe,

hogy most valamit tanulni fog.

Ilyen Társulatot szeretnénk és hogy ezt megcsinálhassuk, a Társulat
ügyeinek vezetését a szakemberek kezébe kell tennünk. Mi azt kíván-

juk, hogy a Társulat ügyeit kizárólag a szakemberek vezessék, viszont minden
szakembernek módjában legyen, hogy a Társulat ügyeinek vezetéséhez állandóan

hozzászólhasson.

Ezért azt indítványozzuk, hogy a Társulat rendes tagjai közt különbség

tétessék azok között, akik szellemi tkéjükkel vesznek részt a társulati életben

és azok közt, kik obulusaikkal áldoznak a tudomány oltárán. Az elbbiek a Tár-

sulat mköd tagjai, vezessék k a Társulat hajóját, az utóbbiakat busásan ju-

talmazhatja a Földtani Közlönyön, mint anyagi ellenszolgáltatáson kívül, az a

tudat, hogy filléreiket nemes célra áldozták.

Indítványunknak ez a lényege, kérjük a tisztelt Közgylést, hogy ahhoz

járuljon hozzá és tegye a Földtani Társulat sorsának intézését azoknak kezébe,

akik erre munkásságuknál fogva hivatottak. Csak így lesz lehetséges

az, hogy a Földtani Társulat is kivegye részét abból a szép munkából, amely most

tudományos társulatainkra vár ; csak így segíthetünk megmenteni a civilizációnak

mindazt, mi kultúránkban értékes és csak így vehetünk részt hazánk gazdasági

rekonstrukciójának nagy munkájában.

Budapest 1919 máicius 20-án. Ballenegger Róbert dr.*

D) \ Magyarhoni Földtani Társulat szerepe
a konininniznius alatt.

Az 1919 márciu-i 20-án tartott rendkívüli közgylés vitán következ

napon: 1919 március 21-én Magyarországban kiütött a kommunizmus, amely

társulatunkat sem kímélte meg a felfi rgatástól.
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I. Törvénytelen ülés 1919 április 1-én.

1919 április 1-én a kir. magy. Természettudományi Társulat, a Magyar
Földrajzi Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége Antal Márk
figazgatónak, mint a közoktatásügyi népbiztosság képviseljének rende-
letére teljes választmányi ülést hívott össze, amelyen mind a három tudo-

mányos társulat átadta vezetését a kirendelt direktóriumnak.

Az ülés április 1-én d. u. 3, 4, illetleg 5 órakor a közoktatásügyi nép-

biztosság épületében (V. Hold-utca 16. sz. II. em. 34. a.) volt, s mind a három
társulat választmányához külön-külön Antal Máek intézett beszédet, amely
ugyan igen szívélyes hangú volt, végeredményében azonban a társulatok
átadását kívánta a Tanácsköztársaság direktóriumának.

A Természettudományi Társulatban Ilosvay Lajos elnök, Gorka Sándor
ftitkár, a Földrajzi Társulatban Papp Károly ügyvezet alelnök és Hézser
Attrél titkár, a Földtani Társulatban Szontagh Tamás elnök és Papp Károly
ftitkár írták meg az átadó jegyzkönyvet, s ott a helyszínén

mindjárt át is adták elvileg a nevezett társulatokat Antal Márk f-
igazgat ó-c soportvezetnek.

A következ héten a népbiztosság ki is küldötte a direktorokat a társulatok

átvételére; 3—3 tagú direktórium került ily módon ezek élére, Lambrecht Kál-
mán, Leidenfrost Gyxjla és Vadász Elemér fdirektorok felügyelete alatt.

A direktórium áprilisti—szeptemberig vezette az ügyeket. Ez id alatt az

elnökök, titkárok teljesen félre állottak a társulatok vezetésétl, s ilymódon a

titkárok mind a három társulatban elveszítették havi fizetésüket is. Ezen ügye-

ket a következ jegyzkönyvek világítják meg.

«I. Jegyzkönyv az 1919 április 1-én tartott választ-
mányi ülésrl. Az ülés a közoktatásügyi minisztérium épületében délután

5 órakor kezddik. Elnök: dr. Szontagh Tamás.

Megjelent az egész tisztikar, számos tiszteleti és valamennyi választ-

mányi tag.

Elnök jelenti, hogy a mai ülést a közoktatásügyi népbiztosság parancsára

hívta össze.

Antal Márk figazgató, a közoktatásügyi népbiztosság csoportvezetje

eladja, hogy a Magyar Tanácsköztársaság érdekei azt kívánják, hogy a Magyar-

honi Földtani Társulat a megváltozott viszonyok "között adja át a társulat veze-

tését a Tanácsköztársaság tudományos direktóriumának.

Papp Károly els titkár arra kéri a közoktatásügyi népbiztosság képvisel-

jét, — miként ezt már a Földrajzi Társvilatban is kérelmezte, — hogy a direk-

tóriumba legalább 1 szakgeológust delegáljon ; ezt annyival is inkább lehetséges-

nek tartja, minthogy tudomása szerint a fiatalabb geológusok között már is több

szakszervezeti tag van. Antal Márk elvtárs Papp Károly titkár kérelmének

teljesítését megígéri.

A választmány a Földtani Társulatot a «T a n á c s k ö z t á r s a s á g n a k»

átadja és a közoktatásügyi népbiztosság oltalmába ajánlja.

Kelt Budapesten, 1919 április hónap 1-én.

Jegyezte: Papp Károly, elstitkár. Hitelesítik: Schafarzik Ferenc és

Schréter Zoltán. »

Függelék. A tudományos társulatok -direktóriuma a következkép

alakult meg. «l. A Természettvidományi Társulatban: Lambrecht Kálmán,
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Pressburgeb Gusztáv és Soós Lajos. II. A Földrajzi Társaságban: Hermán
Gyz, Horváth Károly és Szilber .Tózsef. III. A Földtani Társulatban:

Jablonszky Jen, Reisz Lajos mszerész és Vadász Elemér elvtársak.

Kelt Budapest, 1919 április 8-án.

,
Dr. Lambbecht Kálmán. »

II. Törvénytelen ülés 1919 május 14-én
a direktórium alatt.

A Közoktatásügyi Népbiztosság I. csoportja: a Tudományos Társulatok

direktóriuma (Budapest, VIII. Muzeum-körút 10. sz. II. em.) 1919 május 12-én

a következ meghívót küldötte szét a geológiával foglalkozó elvtársaknak:

«M e g h i V ó. A Földtani Társulat direktóriuma a Földmívelésügyi Nép-

biztosság sürgs megkeresésére a Földtani Intézet jöv mködése
tárgyában f. hó 14-én d. u. 4 órakor a Természettudományi Társulat üléstermében

szakértekezletet tart, melyen szíves megjelenését kéri Vadász Elemér. »

Az ülést a következ jegyzkönyv örökíti meg:
Jegyzkönyv. Felvétetett 1919 május 14-én a Földtani Intézet jöv

mködése érdekében tartott szakülésen. Jelen voltak ; Vadász Elemér a Tudo-

mányos Társulatok részérl mint elnök, Balleneoger Róbert és Réthly Antal
a Földmívelésügyi Népbiztosság részérl mint társelnökök. Továbbá : Böckh Hugó,
BöHM Ferenc, Éhik Gyula, Emszt Kálmán, Hollós András, Hobusitzky Hen-
rik, Ferenczy István, Jablonszky Jen, .Tekelius Erich, Kadió Ottokár,

Kormos Tivadar, Koch Antal, Kövesligethy Radó, László Gábor, Lam-
brecht Kálmán, idsb Lóczy Lajos, ifjabb Lóczy Lajos, Liffa Aurél, Lendl
Adolf, Marzsó Lajos, Mauritz Béla, Mayer István, PappSimon, Pálfy Móric,

Palik Géza (AMOSz), Rozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc, Schnetzer János,

Schréter Zoltán, Szirtes Zsigmond, Szinyei-Merse Zsigmond, Szontagh
Tamás, Tassonyi Ern, Telegdi RÓTH Károly, Toborffy Géza, Treitz Péter,

Vizer Vilmos, Vogl Viktor, Vendl Aladár, Vígh Gyula Weszelszky Gyula
és Zalányi Béla. Jegyzkönyvvezet: Szilber .József, összesen 46-an.

1. Vadász Elemér elnök az ülést megnyitván, ismerteti a Földmívelésügyi

Népbiztosság átiratát az ülés összehívása tárgyában, majd éles kritika tárgyává

teszi egész tudományos életünket, különösen a oFöldtani Társulat és Földtani

Intézet eddigi mködését és hangsúlyozza, hogy bármi súlyos operáció is szük-

séges, a reorganizációt végre kell hajtani. Bár a mai idk termel munkára nem
alkalmasak, a szervezéshez hozzá kell fogni, s bármint alakuljon is helyzetünk,

a reorganizációt mindezen intézmények és tudományos életünk el nem kerülhetik.

2. Ballenegger Róbert a Földmívelésügyi Népbiztosság álláspontját

ismerteti. A Földtani Intézet, amely 50 esztends fényes múltra tekinthet vissza,

ki kell hogy vegye részét az ország termel munkájából, s ezért végleges határozat

eltt a Népbiztosság a tudományos közvéleményt óhajtja meghallgatni a követ-

kez kérdésekre nézve:

a) maradjon-e a Földtani Intézet tvidományos intézet, vagy kapcsolód-

janak-e hozzá gyakorlati kutatások is. Ez utóbbi esetben, milyen kapcsolat volna

létesítend a Pénzügyi Népbiztosság bányászati és kutató osztályával?

h ) melyek a Tanácsköztársaság azon részei, amelyek elször volnának fel

veendk?
c) & Földtani Intézet múzeumában elhelyezett sgerinces gyjteménynek

hol van a helye: ott-e, vagy a Nemzeti Múzeum slénytárában?
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3. LóczY Lajos: Az elnöki megnyitó nem Iconlirét vádjaira nincs szava,

mködésérl való Ítélkezést rábízza a tudományos közvéleményre. A mi a Nép-

biztosság kérdéseit illeti, kér egy konkrét tervezetet, hogy hozzá szólhasson.

4. Balleneggek Róbert hangsúlyozza, hogy a mai értekezlet célja bizo-

nyos alapelvek leszögezése, amelyek alapján a további munkaprogrammot el-

készíthetjük.

5. Dr. Pálfy Mór szerint az intézet érdekében legjobb volna, ha a Földtani

Intézet a pénzügyi népbiztossággal együtt mködne és pedig azért, mert a Föld-

tani Intézet eddig kutató munkálatokkal nem foglalkozott. Ellenben a pénzügy-

minisztérium kutató osztálya fkép kutatásokat végezett, amikre a inai súlyos

idkben éget szükség van, s úgy legjobb ^volna, ha a pénzügyi népbiztosság venné

át a Földtani Intézet vezetését.

6. BöCKH Hugó szerint leghelyesebb, ha a Földtani Intézet megmarad naai

mködésében. A Földtani Intézet a bányászatból, tehát a gyakorlati mködésbl
sarjadzott ki, el sem képzelhet tehát, hogy tisztán tudományos célokat szolgál-

jon. Feladata, hogy alapot nyújtson a bányászatnak további kutatásra, de rész-

letes kutatásokat (fúrások, aknák) nem végezhet. A gyakorlati kérdés mindig

tudományos kérdéseket involvál, melyek nélkül további kutatás lehetetlen-

Ketts : tudományos és gyakorlati legyen tehát a Földtani Intézet munkássága,

úgy mint azeltt volt, s maradjon meg a kooperáció a kutató osztállyal.

6a. PÁLFY Móric: hozzájárul Böckh Hugó javaslatához, kiemelve azt,

hogy mivel az öt esztends háború megfosztott minden nyersanyagunktól, mint

els szempont a gyakorlat -érvényesül. Fontosnak tartja azonban az ország átné-

zetes geológiai térképének mielbbi kiadását, valamint a már elkészült 1 : 75,000

térképek, kiadását.

7. SzoNTAGH Tamás : utal arra, hogy a legutóbbi idk terméketlensége a

viszonyok nehéz voltával magyarázható. A fváros területének mielbbi részle-

tes felvételét javasolja, úgy amint azt az intézet igazgatósága a Népbiztosságnak

javasolta.

8. Schafarzik Ferenc: részletes programmot ad. Elssorban kívánatos

az ország 'rendszeres reambvilációja, másodsorban színes geológiai térképek ki-

adása, az ipartelepek, nagy városok közelében 1 : 25,000 méretben is, valamint

az ezekhez szolgáló magyarázó szövegek népszer, bár tudományos alapon megirt

füzeteinek megjelentetése, hogy a legszélesebb néprétegek is használhassák.

Geológiai gyjtemények létesítése és azok katalogizálása, országos jelleg geológiai

szakkönyvtár létesítése és katalogizálása. Gyakorlati irányú tevékenység kötelez

terv szerint: épít és kzetanyagok nyilvántartása, üveg, agyag, cement-ipari

anyagok rendszeres ismertetése is nyilván aktviálísak, de ha már szóba került ez

a kérdés, beszélhetünk róla.

A 9— 13. pont a jegyzkönyvbl hiányzik.

14. Id. LÓCZY Lajos: kissé korainak tartja az intézet jövjérl való dön-

tést, mieltt nem tudjuk, hogy mi lesz a soi'sunk. Háromféle sors vár-
hat ránk: a) ha, valóra válik az áz általában hangoztatott eszme, anjely a mai

idk ideálja t. i. az internacionalista-kommunista berendezkedés, ahol megsznne
minden viszály és torzsalkodás, s az országhatár, úgy Földtani Intézetünk virvilni

fog, mert a körülöttünk lév országok ilyen intézettel nem rendelkeznek. Ez

azonban utópisztikus dolog, amire semmi kilátás nincs, bj Lehet az is, hogy

apró köztársaságokra bomlik az ország és hosszú harc veszi kezdetét, c) De
lehet, hogy imperiumok fognak bennünket körülvenni, s nekünk nem marad más,

mint a ma meglév területünk. Ismételten visszautasítja az Elnök vádjait és
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kérdezi, hogy nii kifogása van a direklómimnak a Földtani Intézet jelenlegi

mködési terve ellen, a:inkor felvételi tervezetünk egyenesen a nyersanyagok

felkutatását célozza. Az .a felfogása, hogy ne legyen két gyakorlati intézet,

hanem maradjon meg a Földtani Intézet a mai keretekben. Az sgerinces gyj-
teményre vonatkozólag az a javaslata, hogy a sztratigrafiai munkához nem
okvetlenül szükséges anyag adassék át a Nemzeti Múzeumnak. A legközelebbi

tevékenységet illetleg pedig utal a Népbiztossághoz intézett legutóbbi felter-

jesztésére, melyben a dunántúli, valamint Budapest melletti s a fels-lövi stb.

szénterületek kutatását és részletes geológiai felvételét jelölte ki, mint legsürgsebb

feladatot.

15. B.vLLENEGGER RÓBERT : ajánlja, hogy a Földtani Intézet tagjai dolgoz-

zanak most els sorban a fváros területén és csak felesleges munkaert foglal-

koztassanak részletmunkákkal

.

16. Mayer István: az sgerinces gyjtemény elhelyezéséhez szól hozzá,

kiemelve, hogy amennyiben ez a Nemzeti Múzeumban helyezdik el, történjék

gondoskodás arról, hogy a kutatók a gyjteményhez hozzáférhessenek.

17. Kormos Tivadar: ezt természetesnek találja.

18. Vadász Elemér: nem volt célja, hogy a Földtani Intézet eddigi mun-
káját lebecsülje és kicsinyelje, csak igazságos kritika alá óhajtotta venni mkö-
dését, melyben fleg a tervszertlenséget s az országos felvételek rendszertelenségét

kifogásolja. A maga részérl sajnálattal látná az intézet tudományos mködésé-
nek háttérbe szorítását. A Földtani Intézet maradjon meg érintetlenül eddigi

szervezetében. Óhajtotta volna, ha a gyakorlati és tudományos célokat s felada-

tokat jobban konkretizálták volna. A Földtani Intézet részére hosszú idre tel-

jesen elegend anyagot lát az eddig megkezdett munkák, tudományos mono-
gráfiák befejezésében, melyek bármilyen körülmények között is az intézet lét-

jogosultságát önmagukban is biztosítják.

19. Eéthly Antal: szerint sem, személyeket sem tudományos intézeteket

nem okolhatunk mvilasztásokért, mivel a múltban felelsek csak a volt minisz-

tériumok, melyekben gyakran minden szaktudás nélkül helyezték irattárba az

intézetek legmodernebb felterjesztéseit, vagy hagyták el takarékossági szempont-

ból a legszükségesebb munkálatokat. A Népbiztosság tisztában van a Földtani

Intézet eddigi munkásságával, s nagyra becsüli úgy azok munkásait, mint veze-

tit is.

20. Ballenegger EÓBERT : összefoglalja az ülés eredményeit, melyek sze-

rint: 1. A Földtani Intézet eddigi szervezete és munkaköre megtartandó. 2. Mint
legels munka a fváros felvétele és a Bakony monográfiájának befejezése kívá-

natos. 3. Az sgerinces gyjtemény átadására a föntebb megjelölt szempontok
figyelembevételével a Földtani Intézetben megvan a legmesszebb men hajlan-

dóság.

21. Vadász Elemér: köszönetét fejezi ki az értekezleten megjelent tagoknak
és az ülést 6 órakor berekeszti.

Kelt Budapest, 1919 május 14-én.

Szilber .József s. k. Dr. Vadász Elemér s. k.

jegyz. az értekezlet vezetje.

Ezen ülés következménye volt a lu. kir. Földtani Intézet igazgatójának:

LóczY LAJosnak állásáról való lemondása, amelyrl a Népbiztosság irattárában

talált következ okmánv tan\iskodik

:



TÁRSULATI ÜGYEK. 73

«3/eln. 1919. Magyar Földtani Intézet Igazgatósága.

A Magyar Tanácsköztársaság Földmívelésügyi Népbiztosságának

Budapest.

A Magyar Tanácsköztársaság Földmívelésügyi Népbiztosságának sürgs

megkérésére a Földtani Társulat Direktóriuma a Földtani Intézet iövö mködése

tárgyában folyó hó 14-én szakértekezletet hivott egybe, melyre én is hivatalos

voltam.

Az értekezlet egybehivója dr. Vadász Elemér Elvtárs az elnöki székbl

hosszú expozét olvasott fel, melynek a Földtani Intézetre vonatkozó része az én

öntudatomat vérig sértette, mert nagy általánosságban olyan do-

logi és személyi természet helytelenségekkel, mulasztásokkal és igazságtalanságok-

kal vádolta az igazgatóságot, amelyekkel szemben én törekvéseimmel és csele-

kedeteimmel mindig homlokegyenest küzdöttem.

Az utolsó 10 év alatt a Földtani Intézet igazgatóságának minden intéz-

kedéseért vállalom a felelsséget, az Elnök vádaskodását tehát én fogom fel ! Nem
enyhítette dr. Vadász Elemér Elvtárs Elnöki megnyitójának vádjait azzal, hogy

zárószavában háláját fejezte ki a Földtani Intézetnek a neki tamilmányaihoz jut-

tatott támogatásáért.

Minthogy az értekezleten az én erélyes tiltakozó visszautasításomon kívül

az Elnök vádjaira ellenvetés nem hangzott el, st a hallott javaslatokból a be nem
avatottak bízvást a vádak helyességét gondolhatták, mint önérzetes ember arra

kell kérnem a Tanácsköztársasági Földmívelésügyi Népbiztosságot, hogy
engem a Magyar Földtani Intézet vezetése alól föl-

mentsen. A jelenlegi állapotban ezt a feladatot nem viselhetem.

Nem várhatok a Direktóriumtól az engemet ért igazságtalan támadásokért

elégtételt: közel 50 éves tudományos és egyéni reputációm megvédésére tehát

annak idején amikor éhez lehetség lesz, külföldi rokon tudományos intézmények

velem régóta tudományos összeköttetésben álló vezetit fogom ítéletmondásra

felkérni 10 esztends földtani intézeti mködésem felett és ezt a nyilvánosság elé

bocsájtom.

Ismételve bejelentett elrehaladott és az intézet érdekét szolgáló tudomá-

nyos munkásságomat azonban lankadatlanul tovább folytatni óhajtom és éhez

a Földtani Intézet ezutáni igazgatóságától, illetleg annak vezetjétl lehetséget

és támogatást fogok kérni.

Budapest, 1919 május hó 15-én.
LóczY Lajos s. k.*

Ezen önérzetes badványra a felelet az volt, hogy a Tanácsköztársaság kor-

mánya a magyar kir. Földtani Intézet vezetésétl úgy Lóczy Lajos igazgatót,

mint SzoNTAGH Tamás aligazgatót elmozdította, s az intézet vezetésével Pálfy

MÓR fgeologust bízta meg.

A Magyar Nemzeti Múzeumban ugyancsak jelents változások állottak be.

A Tanácsköztársaság a múzeum törvényes igazgatóját: Fejérpataky László

egyetemi tanárt mködésétl eltiltva, helyébe Lendl Adolf állatkerti igazgatót

állította vezetül. Az ásványtárt az slénytantól elkülönítve, az slénytári osztály

élére dr. Kormos TiVADAEt állította, aki osztályában számos fiatal geológust is

alkalmazott.

Jóval elbb történt a tudományegytem jogi- és bölcsészeti karának szét-

robbantása. A bölcsészettudománvi karon a Tanácsköztársaság 26 tanárt tiltott
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el 1919 mái'c 29-én a tanítástól, azokat, akik az év elején Kunfi Zsic4Mond köz-

oktatásügyi miniszter törvénytelen rendeleteinek ellenszegültek. Az eltiltott

tanárok között volt Papp Kákoly dr., a geológia tanára, akinek helyére Vadász

Elemér került. Késbb Vadász ELEMÉRt a közoktatásügyi népbiztosság az s-

lénytan ny. r. tanárává nevezte ki. Az egyetemen a törvényes tanárok 1919 aug.

7-én kerültek vissza állásukba.

A Tudományos Társulatok direktóriumából késbb a Természettudományi

Muzeumok és Társulatok Bizottsága lett, amelynek adminisztratív vezetését

Leidenfrost Gyula elvtárs vette át.

E) A Földtani Társulat a koiniimuizmus bukása után
visszaszáll törvényes vezetire.

Az elkommunizált Természettudományi Társulat, Föl d-

rajzi Társaság és Földtani Társulat direktóriuma a Tanácsköztársaság

bukása után a nevezett társulatokat visszaadta törvényes vezetinek.

«J e g y z ö k ö n y V. Felvétetett 1919 aug. 6-án d. u. a társulatok átadása

ügyében a Magyar Adria Egyesület helyiségében tartott értekezletrl.

Jelen vannak: dr. Ilosvay Lajos megyetemi tanár, elnök, dr. Gorka
Sándor ftitkár, a Magyar Természettudományi Társulat, Gonda Béla ny.

min. tanácsos, elnök a Magyar Adria Egyesület, dr. Leidenfrost Gyula admi-

nisztratív vezet a Természettudományi Muzeumok és Társulatok Bizottsága

képviseletében

.

Leidenfrost : bejelenti, hogy az értekezletre a M a g y a r h o n i Föld-
tani Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság képviselit

is meghívta, de tudomása szerint meghívottak nincsenek a f-
városban. Velük az átadást átiratban fogja közölni. Örömmel adja tudtul

megjelenteknek, hogy a Közoktatásügyi Minisztérium a természettudományi

társulatok önrendelkezési jogát visszaállította. Mieltt az egyesületek átadásának

módozatairól tárgyalnának, kötelességének tartja ismertetni azokat az eseménye-

ket, amelyek az egyes társaságok életében állami kezelés alatt felmerültek. Április

4-én a Természettudományi Szövetség vezetsége Antal Márktól, a Közoktatás-

ügyi Népbiztosság csoportvezetjétl azt a rendeletet kapta, hogy a Népbiztos-

ságon jelenjék meg. Ott közölték velük, hogy a természettudományi egyesületeket

állami kezelés alá veszik és ezzel a Tvidományos Társulatok dii>ektóriumát bízzák

meg. Ebbl alakult ki késbb a Természettudományi Társulatok és Muzeumok
direktóriuma, amelynek felszámolását a Természettudományi Muzeumok és

Társulatok bizottsága végzi. A direktórium tagjai a társulatok érdekében vállal-

ták a megbízatás minden nehézségét és óiiumíb és m^sb nyagodbaa állíthatja

hogy az állami kezelés alatt sikerült az egyesületek érdekeit megvédeni. Lapjaikat

fenntartották és ezzel a természettudományos kultúra folytonosságát biztosították,

helyiségeiket, könyvtáraikat és kiadvány-készletüket megvédték a lefoglalás

ellen, anyagi helyzetükön annyiban javítottak, hogy az egyesületek régebbi

nyomdai tartozásait kiegyenlítették. Az egyes társulatokra vonatkozólag a követ-

kezket jelentheti

:

a Természettudományi Társulat könyvtári helyiségeibl több ízben akartak

igénybe venni szobákat, ami alól sikerült a helyiségeket mentesíteni. A társulati

könyvtárt a nagy természettudományi könyvtárba akarták beolvasztani, aminek

szintén elejét vették. A könyvkiadóvállalat könyvkészletét is többszöri sürgetés
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dacára sikerült megtartani. A Terniészettudományi Közlöny szerkesztését a Nép-

biztosság dr. Lambrecht Kálmánra bizta. A szerkeszt mködése nyilvános

és így mindenkinek módjában áll kritikát gyakorolni. Mégis azt hiszi, hogy a füze-

tek helyet foglalhatnak a Természettudományi Közlöny évfolyamában. A szak-

osztályi folyóiratokat papirhiány miatt nem sikerült megjelentetni. Kivételt

csak a Magyar Chemiai Folyóirat alkot, amelynek füzetei az eddigi módon a szak-

osztály által inegválasztott szerkeszt szerkesztésében jelentek meg. A botani-

kusok nagy többsége úgy döntött, hogy a mi viszonyaink között két tudományos

botanikai folyóirat szükségtelen, s hogy a Botanikai Közlemények a Magyar

Botanikai Lapokkal egybeolvasztandó és az utóbbi neve alatt a növénytani szak-

osztály folyóirataként adandó ki. A magyar Botanikai Lapok egy száma tördelés

alatt áll. A Társulat választmányának feladata ebben a kérdésben dönteni. A Nép-

szer Természettudományi Könyvtár új kötete gyanánt dr. Kormos: Az s-
ember világa cím munkáját adták ki. Ez a munka szállítás alatt van és a Tár-

sulatnak költségmentesen áll rendelkezésére. A könyvkiadó-vállalat újabb köte-

tének a Schaffer: Geológiának nyomása befejezéséhez közeledik. A nyomdai

költségek fedezéséhez a rendelkezésre állt összeg maradékából kb. 25—30 ezer

koronát tud a Társulat rendelkezésére bocsátani. Végleges összeget számadásainak

lezárása után mondhat. A Közlöny számára több kisebb-nagyobb cikk szedése

készen áll. Kéri a ftitkárt, hogy e cikkeket nézze át s amennyiben használ-

hatóknak találja, közölje, ha közlésre alkalmatlanoknak bizonyulnának, a szedést

elbontatja és költségeit fedezi.

GoRKA megjegyzi, hogy LAMBRECHTnek adott ugyan át szedéseket, de

azokat nem használta fel. A szóbanforgó cikkeket át fogja olvasni és közölhet-

ségükrl nyilatkozni fog.

Leidenfrost folytatja beszámolóját. Az általányosok felvételét, tekin-

tettel a magas nyomdai árakra, kénytelenek voltak egyelre megszüntetni. Az id-

közben jelentkezett tagok névsora rendelkezésre áll és a választmány elé terjeszt-

het. Igyekeztek a társulati alkalmazottak megélhetését is elmozdítani. A drága-

ságra való tekintettel elbb külön egyszeri segélyt utaltak számukra, majd az

irodaigazgató fizetését 1500, a szolgákét 800 koronára egészítették ki; az óradíjas

irodai alkalmazottak óradíját pedig 6 koronára emelték. Kifizették a Közlöny és

a Chemiai Folyóirat két s a Pótfüzetek egy korábbi számának nyomdai költsé-

geit 33,624-35 korona értékben, úgy hogy ezek a Társulat költségvetését többé

nem terhelik. Hivatkozással arra, hogy a megszállások miatt a Társulat jövedel-

meinek legnagyobb részétl elesett, kértük a társulati háznak, mint egy tudo-

mányos egyesület vagyonának a szocializálás alól való feloldását. E kérésünket

azonban többszöri személyes sürgetés ellenére nem intézték el.

Áttérve a Magyar Adria Egyesületre, jelenti, hogy az Egyesület helyiségét,

könyvtárát és kiadványkészletét hiánytalanul megrizték. A ('Tenger* papir-

hiány miatt nem jelenhetett ugyan meg, de régebbi nyomdai számláit 8744-04

koronát kiegyenlítették. Az egyesületi alkalmazottak fizetését kiegészítették.

Az érdekelt társulatok vezeti nincsenek ugyan jelen, de azért mködésükrl
tiszta képet óhajt nyújtani s így megemlíti, hogy a Földrajzi Társaság helyiségeit

a rekvirálástól megóvták, könyvtárát rendeztetik és a Földrajzi Közlemények

kifizetetlen nyomdai számláit 10,612 25 koronát kiegyenlítették. A Balaton

Bizottság nagyérték tudományos kiadványait nem jelentették be és így meg-

óvták. A bizottság évek óta fennálló nyomdai tartozását 11,877-44 kor. szintén

kifizették s így a régi tehertl mentesítették. A Földtani Társulat «Barlangkutatás»

cím lapjának 4068-50 koronát kitev régebbi nyomdai szándáját szintén fedezték.
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A Földtani Közlöny egy füzete tördelés alatt áll. Az egyes társulatok számára

részletes jelentést fog készíteni, amely az állami kezelés ideje alatt történtekrl

b felvilágosítással fog szolgálni. gy hiszi, hogy az állami kezelés az egyesületekre

némi elnnyel járt s így mködésüket nyugodt lelkiismerettel bocsáthatja az

elfogulatlan szakkritika elé.

Gond A Béla: A direktórium tagjai nem kritikát, hanem elismerést érde-

melnek önfeláldozó vállalkozásukért, mellyel a nehéz idkben a tudományos

Társulatokat megmentették, st anyagi helyzetükön tetemesen segítettek.

Ilosvay Lajos: kifejti, hogy az adminisztratív vezet kimerít felvilágo-

sításaiból a Direktórium mködése megítélhet. Elismeri, hogy a Direktórivim

tagjainak ama nehéz munkájukért, mellyel a Társvilat vagyonát megmentették,

s biztosítja az adminisztrativ vezett arról, hogy mködésüket az objektív kri-

tika tárgyilagosan fogja megítélni.

GoRKA Sándor csatlakozik az elhangzott véleményekhez és maga is meg-

köszöni a Direktórium tagjainak a tiidományos társaságok érdekében végzett

vállalkozását. A Direktórium mködése mentakció volt és ennek teljes értékben

megfelelt. Kéri, hogy a Társulat anyagi helyzetére való tekintettel a Schaffer:

Geológia nyomdai költségeinek fedezéséhez a maradvány teljes összegével

-járuljon hozzá a bizottság.

Többek hozzászólása után az értekezlet kimondja, hogy a megjelentek az

általuk képviselt egyesületeket átveszik. Külön bizottsági eljárást az értekezlet

fölöslegesnek tart, miután az átadás sem volt formális (?) A tárgyalás anyaga ki-

ixieríttetvén. az értekezlet véget ér és róla a jegyzkönyv két példányban állít-

tatik ki.

A másolat hiteléül: dr. I^eidenfrost Gvula s. k., adminisztrativ vezet.

»

III. Törvényes Választmányi ülés.

Jegyzkönyv
a ]\I a g y a r h o n i Földtani Társulat választmányának

1919 december 3-á n tartott t\ 1 é s é r ö 1.

Az ülés a m. k. Földtani Intézet üléstermében d. u. 5 órakor kezddik.

Elnök: Dr. Szontagh Tamás, a m. kir. földtani intézet aligazgatója.

Megjelentek: Ilosvay Lajos dr., Schafarzik Febenc dr., tiszteleti tagok,

Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, Kadic Ottokár dr., Liffa Aurél dr..

ScHRÉTER Zoltán dr., Treitz Péter választmányi tagok, Pálfy Mór dr., másod-

elnök, Papp Károly elsötitkár, Balleneggeb Eóbert dr., másodtitkár, Aschee
Antal pénztáros, Bella Lajos a Barlangkutató Szakosztály elnöke.

1. Elnök az ülést megnyitja, s hangulatos beszédben vázolja az elmúlt

szomorú idk eseményeit, kérve a választmány tagjait, hogy a társulat ügyeit

fokozottabb mértékben támogassák a jövben.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Emszt Kálmán dr. és Liffa Aurél dr.

választmányi tagokat.

2. Papp Károly dr. elstitkár bejelenti, hogy a kommunizmus
bukása óta ma tartjuk els ülésünket, amelyre az Elnök úrral egyetérten az összes

tagokat meghívta, akik a választmányi ülésen résztvenni jogosultak. A meg-

hívók közül visszaérkezett Pozsonyból Prinz Gyula úr levele, amelyet forgalmi
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akadály miatt a poöta a címzettnek nem kézbesített. Báró Nopcsa Ferenc úrnak,

aki nov. lo-én Bécsbl Budapestre érkezett, budapesti lakása ismeretlen lévén,

meghívót a titkárság nem küldhetett.

Kormos Tivadar dr. választmányi tag úr az elstitkárhoz a következ
levelet intézte

:

«Méltóságos dr. Papp KÁROLY egyetemi ny. r. tanár úrnak, mint a Magyar-
honi Földtani Társulat elstitkárának Budapest.

Méltóságos Uram! Köszönettel vettem a Méltóságod által szignált meg-
hívót a Magyarhoni Földtani Társulat holnapi választmányi ülésére. Mint azt

Méltóságod és a mélyen tisztelt Választmány jól tudja, a Társulat ügyei iránt

mindig a legnagyobb érdekldéssel viseltettem s tudományos életében állandóan

aktív részt vettem. Most azonban, hogy a tudományos munka lehetségeitl

négy hónap óta meg vagyok fosztva és semmi kilátás nincs arra, hogy a közel

jövben szakmámban tudományosan dolgozhassak; nem látom semmi értelmét

annak, hogy a Társulat ügyeinek intézésébl most részt kérjek. Épen ezért tisz-

telettel bejelentem, hogy a holnapi választmányi ülésen nem fogok megjelenni, s

kérem Méltóságodat, hogy ezt fentebbi indokolásom kíséretében az igen tisztelt

Választmány tudomására hozni szíveskedjék.

Kiváló tisztelettel

Budapesten. 1919 december 2-án. j\Iéltóságod készséges híve:

Kormos Tivadar dr.»

Kormos Tivadar választmányi tag fentebbi levelét a választmány tudo-

másul veszi.

Dr. Vadász Elemér választmányi tag úr az Elnökséghez a következ
levelet írta:

«Mélyen tisztelt Elnökség! A Magyarhoni Földtani Társulat f. hó 3-ára

egybehívott választmányi ülésére, szóló meghivót köszönettel véve tisztelettel

közlöm, hogy régi változatlan elvemnek megfelelleg a Társulat választmányá-

ban csak mköd szakembereknek lehet helyük. Minthogy ezid szerint a tudo-

mányos mködés lehetségétl és kilátásától meg vagyok fosztva, a föntiek szerint

a Társulat választmányában nem jelenhetek meg. Kiváló tisztelettel

Budapesten, 1919 december 1-én. dr. Vadász Elemér.»

Vadász Elemér választmányi tag föntebbi levelét a választmány tudo-

másul veszi.

Dr. Leidenfrost Gyula r. tag okt. 8-iki kelettel bejelenti, hogy úgy a

Társulatból, mint ennek szakosztályaiból kilép.

A választmány a kilépést tudomásul veszi.

3. Elstitkár jelenti, hogy dr. Franzenau Ágoston rendes tag, volt választ-

mányi tagunk 1919 nov 19-én életének 64-ik évében Eákospalotán elhunyt.
Temetésén társulatunkat dr. Vogl Viktor rendes tag képviselte. A megboldogultat

évtizedes kötelék fzte a Magyarhoni Földtani Társulathoz, s mint a Magyar

Nemzeti Múzeum ásvány-slénytárának igazgató re a hazai mineralogia terén

úgy muzeális mint irodalmi téren érdemes munkásságot fejtett ki. A választmány
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dr. Fkanzenau Ágost emlékét jegyzkönyvileg örökíti meg. s utasítja az els-

titkárt, hogy munkásságát a Földtani Közlönyben kellen méltassa.

4. Dr. Papp Károly elsötitkár a következ jelentést terjeszti el:

«Tekintetes Választmány

!

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1919 szeptember 15-én kelt 179,567—

1919 B XVIII. sz. leiratában felkéri a Magyarhoni Földtani Társulat vezetségét,

hogy a Társulatnak a Tanácsköztársaság ideje alatti történetét és jelenlegi hely-

zetét írásbeli összefoglalás alakjában ismertesse, kiterjeszkedve a Társulat jöv-
ben való mködésének kérdéseire is.

Ezen leirat alapján van szerencsém a következ jelentést terjeszteni a

Tekintetes Választmány elé.

A kommunizmus hazánkban tulajdonképen nem ez év március 21-én kez-

ddött, hanem szálai visszanyúlnak az orosz kommunizmus kezdetéig. Miként

Oroszországban, úgy hazánkban is tudatosan készítették el a talajt a tudományok

terén, s elssorban fkép a tanítói testületet igyekeztek megnyerni eszméiknek.

A természettudományok mezején a múlt év szén találjuk els nyomait

a kommunisták mozgolódásának és pedig a Természettudományi Szövetség

megalakulásában.

Ugyanis azok a radikális érzelm természettudósok, akik a meglev társu-

latok keretében elhelyezkedni nem tudtak, vagy nem érvényesülhettek, külön

szövetséget alkottak és 1918 november havában formálisan meg is alakultak.

Helyiségük az Adria-Egyesületben és a Fiume kávéházban volt.

A Szövetség iparkodott a geológusok körébl is tagokat szerezni, mert

miként, különben igen kiváló elnökük kijelentette, Oroszországban a radikális

érzés geológusok nagy szerepet játszanak a szovjettanácsban s közülök számos

magas állású államférfi került ki. A Természettudományi Szövetség kiadvány-

sorozatot is tervezett, s ezek közül az els füzet : Modern muzeumpolitika címen

1919 február havában meg is jelent.

Miként Oroszországban, úgy hazánkban is kiváló matematikus, chemikus,

geológus, zoológus és botanikus körökbl toborzódtak össze azok a radikális,

és szabadgondolkozó tudósok, akik akarva, vagy nem akarva, de a valóságban

a tudományok terén a kommunizmus számára készítették el a talajt.

A Magyarhoni Földtani Társulatban els kísérletük 1918 dec. 4-én, a

második az 1919 március 20-iki rendkívüli közgylésen történt, amidn a vá-

lasztmány ellenében a különvélemény hívei, leszavaztatásuk után nagy zajjal

kivonultak az ülésterembl s a Fiume kávéházból küldözték át megbízottaikat.

A következ napon : 1919 március 21-én kitört a kommunizmus, s csak-

hamar a Magyarhoni Földtani Társulat is ugyanarra a sorsra jutott, mint a

Természettudománya és a Földrajzi Társulat.

Dr. Antal Márk figazgató és a közoktatásügyi népbiztosság csoport-

vezetje parancsára a nevezett társulatok lítán, április 1-én d. u. 5 órakor a Föld-

tani Társulat választmánya a közoktatásügyi népbiztosság épületében ülést tar-

tott, amelyen a társulat vezetését átadtuk a Tanácsköztársaság direktóriumának.

Ennek alapján, április 8-án a Tudományos Társulatok direktóriumának

inegbizásából Vadász Elemér, Jabloxszky Jex geológusok és Kf.isz Lajos
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mszerész át is vették a társulatot. A nyár folyamán, késbb Vogl Viktor dr.

geológus vette át a titkári teendket.

Április 1-je után a Társulat tisztikara és választmánya teljesen visszavonult,

s az ezután történtekért semminem felelsséget nem vállalhat.

A kommunizmus alatt történt eseményekrl a következ, liiteles adatok

alapján, számolunk be.

A közoktatásügj'i népbiztosság I. csoportja, a tudományos társulatok di-

rektóriuma (Budapest, Muzeum-körút 10. sz. II. em.) jelzés, illetleg feliratos

hivatalos papiroson a Földtani Társulat direktóriuma, a földmivelésügyi nép-

biztosság sürgs megkeresésére a Földtani Intézet jöv mködése tárgyában

1919 május 14-én a Természettudományi Társulat üléstermében szakértekez-

letet hívott össze. (70. old.)

A jegyzkönyv tanúsága szerint ezen az ülésen a Tudományos Társulatok

részérl Vadász Elemér dr. mint elnök, a földmivelésügyi népbizottság részérl

Ballenegger Eóbert dr. és Kéthly Antal dr. mint társelnökök vettek részt,

míg a jegyzkönyvet Szilber József vezette. Jelen volt 45 tudós, nemcsak a geoló-

gusok, hanem a különböz természettudósok körébl.

Az elnöki megnyitó, s az ezt követ vita fkép a Földtani Intézet mködése
körül forgott. Az elfogulatlan szemlél most utóbb kétségtelenül megállapít-

hatja, hogy ezen az íüésen sok súlyos és igazságtalan támadás érte hazai geológiai

ismereteink fundamentumát: a m. kir. Földtani Intézetet. A vitában számos'

szakférfi ajkáról a legkülönbözbb felszólalás hangzott el, azonban a terror hatása

alatt senki sem merte megvédeni a Földtani Intézet igazgatóságát.

A május 14-iki nevezetes ülésrl szerte beszélgettek akkoriban a szakkörök-

ben, s emez ülés hatásának tulajdonítja a közvélemény régi tudományos intézmé-

nyeink : a F ö 1 d t a n i Intézet és a Nemzeti j\I u z e u m á s v á n y-

i' n a k s z é t r o b b a n t á s á t.

Ugyanis a tanácskormán}' direktóriuma csakhamar átalakította eme mu-

zeumokat; törvényes igazgatóit, úgy itt, mint ott eltávolította, s helyükbe vij

vezetket állított.

A Tanácsköztársaság ideje alatt a j\fagyarhoni Földtani Társulatban egyéb

esemény nem történt.

A kommunizmus bukása után, aug. 6-án Leidenfrost Gyula dr., mint

a Természettudományi Muzeumnok és Társulatok vezetje elvileg visszaadta

a Társulatot vezetinek. Ezen az ülésen azonban csak a Természettudományi

Társulat és az Adria Egyesület elnöksége jelent meg, ellenben sem a Földrajzi

Társaság sem a Földtani Társulat elnökei ezen részt nem vehettek. Ilymódon

társulatunk valóságos átvétele csak szeptember havában történt meg.

A kommunizmus alatt a Földtani Társulat direktóriuma semmit sem pub-

hkált, a kéziratokat érintetlenül, a szedéseket széthányva vettük át. Vagyonunk-

hoz nem nyúltak, csupán kézikönyvtárunknak mintegy 30 kötete hiányzik,

amiket azonban a Nemzeti j\Iuzeum ásványtárában hiánytalanul megtaláltunk.

Anyagi veszteségünk abban van, hogy tagjaink teljesen tájékozatlanul

állván a szomorú rendszerrel szemben, tagsági-díjakat egyáltalán nem fizettek.

Értékpapírjainkra osztalékot nem kaptunk, az állami segélyek elmaradtak, úgy
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hogy virágzásnak indult társulatunk jelenleg sivár, és vigasztalan anyagi viszo-

nyok között van.

Legszomorúbb azonban az az erkölcsi veszteség, amely tagjainkat a kiad-

ványok teljes megakadása és a szakülések elmaradása révén érte.

Szakosztályaink közül a Hidrológiai Szakosztály a kom-

munizmus alatt, 1919 április 30-án ülést tartott, amelyen Szinyei Merse Zsig-

mond terjesztette el tanulmányát. : A csikvármegyei borvízforrásokról.

A Barlangkutató Szakosztály nem mködött, azonban a

direktórium a Barlangkutatás folyóirat 4068 K ,50 f számláját kiegyenlítette.*

Az elhangzott titkári jelentéshez Ballenegger Kóbert dr. másodtitkár

megjegyzést fz.

Nevezetesen a május 14-iki ülésrl az elstitká-r olykép emlékezett meg,

hogy azon senki sem védte meg a Földtani Intézet igazgatóságát. Ezzel szemben

kiemeli, hogy igenis úgy Réthly Antal dr., mint Ballbnegger Róbert dr.

meleg hangon kelt a Földtani Intézet igazgatóságának védelmére.

Elsötitkár tudomásul veszi a felvilágosítást, annyival is inkább, minthogy

ö a kommunizmus alatt tartott ülésen részt nem vett, s ennek lefolyásáról csak

a kezében lev jegyzkönyvbl értesült.

Ilosvay Lajos dr. tiszteleti tag tudomásul veszi az elsötitkár jelentését,

azonban kiegészítendnek tartja ezt a miniszteri leiratban kért felvilágosító

adatokkal, nevezetesen a társulat jöv mködésének terveivel. A Magyarhoni

Földtani Társulatot a kommunizmus után szétzüllött állapotban vettük át, ilyen

helyzetben mködni szinte lehetetlen. Jöv mködésünkben a régi, kipróbált

elvekre kell helyezkednünk és mködésünket megcsonkított határaink mellett is

a régi Magyarország egész területére ki kell terjesztenünk. Iparkodjunk társula-

tunk függetlenségét a jövben is fenntartani, mert a szabad fejldés korszakában

más társulatokkal egy kalap alá nem juthatunk. A különböz társulatoknak

különböz céljaik vannak, nekünk tehát a Magyarhoni Földtani Társulatban

azt a speciális irányt kell követnünk, amelyet a félszázados múlt számunkra

kijelölt, s amelyet legjelesebb szakférfiaink helyesnek találtak. A rokon társu-

latokkal a kapcsolatot a jövben is fenntartjuk, azonban társulatunk független-

ségét fel nem áldozhatjuk.

Ilosvay tiszteleti tag javaslatát a választmány egyhangúlag elfogadja,

s utasítja elsötitkárt, hogy felterjesztését a vallás- és közoktatásügyi Miniszter

Ürhoz ily értelemben szerkessze meg.

5. Elstitkár bemutatja az 1919 március 20-án tartott rend-
kívüli közgylés (a társulat történetében a 69-ik közgylés) hitele-

sített jegyzkönyvét, majd az 1919 április 1-én tartott választmányi

ülés jegyzkönyvének másolatát. Emez utolsó ülésünk a közoktatásügyi népbiz-

tosság parancsára történt, amikor is a tanácsköztársaság a társulatot a választ-

mánytól átvette. (69. old.)

A választmány kimondja, hogy társulatunk ügyeiben ezidszerint a régi

alapszabályokat veszi irányadóul.

Elstitkár ezzel kapcsolatban jelenti, hogy a Földtani Közlöny szót-
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hányt szedéseit összeállítva, az elmaradt füzeteket néhány hét leforgása alatt

elkészíti.

6. Elnök javasolja, hogy a társulat tisztikarának, választmá-

nyának és tagjainak a kommunizmus alatt történt szereplése megvizsgáltassék,

s e célból vizsgál ó-b i z o 1 1 s á g kiküldését javasolja.

Ilosvay Lajos helyesh a bizottság kiküldését, de figyelmébe ajánlja ennek
a bizottságnak, hogy ne apró-csepr ügyeken rágódjék, s hogy személyes ellen-

szenvet a vizsgálatokba bele ne keverjen, hanem csak országos szempontokat
vegyen irányadóul. Aki a haza ellen, s a tudományok ellen vétett, az bnhdjék.
PÁLFY MÓR s ScHAFARziK Ferenc szerint az állami intézmények már úgy is

végzik az igazolást, tehát ezek ítéletét lehetne alapul venni. Treitz Péter ezzel

szemben okvetetlenül külön igazolást kér a Földtani Társulat tagjai számára.

SzoNTAGH Tamás elnök s Papp Károly elsötitkár határozottan kérik legalább

is a tisztikarra nézve a szigorú vizsgálatot. Többek hozzászólása után Elnök
határozatilag kimondja, hogy a Választmány a Földtani Társulat tagjainak

vizsgálatát szükségesnek tartja, s e célból 3 tagú bizottságot küld ki, dr. Mauritz
BÉLA, dr. Emszt Kálmán s dr. Schréter Zoltán választmányi tagokkal.

Addig míg az igazoló-bizottság jelentését el nem készíti, s míg a választ-

mány az igazolások ügyében nem dönt, addig a Társulat a szakülések tartását

s egyéb hivatalos jelleg funkciók végzését felfüggeszti.

Elnök megköszönve a választmányi tagok szíves buzgalmát, az ülést estéli

7 órakor berekeszti.

Kelt Budapesten, 1919 december 3-án.

Jegyezte: dr. Papp Károly elsötitkár.»

FöMtaiii Közlöny. XLIX. köt. 1919.
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DER AUSSCHUSS DER UNGARISCHEN
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT gibt tief

betrübt bekannt, dass ihr langjáhriges und Verdienst-

volles Mitglied

D^AUGUST FRANZENAU
Direktor der mineralogischcn und geoiogischen Abteilung des

Ungarischen Nationalmuseums, Mitglied der Ung. Akademie der

Wissenschaften und anderer wissenschaftlichen Gesellschaften

am ig. November igig, im Altér von 64 Jahren in

Rákospalota entschlafen ist. Seine Beerdigung fand

nach dem Ritus der röm. kath. Kirche aus seinem

Hause in Rákospalota am 21. November statt.

Der Verewigte war seit 1877 ordentliches, seit igi5

gründendes Mitglied unserer Gesellschaft, zwischen

1904— 1914 Mitglied des Ausschusses.

WIR WAHREN IHM EIN PIETÁTYOLLES ANDENKEN!



Weit von uns, in dem von Cechen besetzten

Gebiet verschied zur gleicher Zeit unser langjáhriges

Mitglied

ALEXANDER GESELL
VON TEREBESFEJÉRPATAK

Ritter der Eisernen Krone 111. KI., kgl. ung. Oberbergrat, Chef-
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A) ABHANDLUNGEN.

ÜBER DIE KALKKLIPPEN DER KOMITATE NYITRA ÜND
TRENOSÉN/

Von Dr. Ludwig Lóczy v. Lócz sen.^

Lángs der Vág, hinter dem Nedzo-Gebirge bis Zsolna zieht sich

der kretazáische Flysch in breiten Bogén. Aus der March-Ebene sich

erhebend, baut er an den Eücken der Javorina, Koncita, Makitta und

Javornik das nordwestliche Grenzgebirge auf, welcher in seinem Gelánde

gegen das Vágtál die viel álteren mesozoischen Bildungen in ver-

einzelten Inseln, oder in langen Kalkzügen in sich birgt.

^ Es wai' mein Zweck iu diesem Vortrage eiue kurze Zusammenfassung vor

meinen Fachgenossen zu gebén jener Beobachtuugeu, die ich zuni gröfiten Teil mit

meinen Aufnahmskollegen in der k. u. Geol. Eeichsanstalt, zum Teil selbstándig

in den Jahren 1913—1017 in den Nordwestkarpatheu sammelte und meine Gedan-

ken an diese anzuknüpfen.

Ackerbauminister Gráf Béla Serényi hat námlich ina J. 1913 auf meine

Vorlage die Neuaufnahme der Karpathen angeordnet. In dieser Arbeit habén auBer

den Teilnehmern der ersten Orientierungsausflügen, Anteil gehabt unsere folgen-

den Mitglieder und Mitarbeiter : Koloman Kulcsár, Ludwig von Lóczy jun., Emerich

von Mákos, Géza v. Toborffy, Zoltán v. Toborffy, Gyula Vigh, Stephan Vitális,

Viktor Vogl, zu welchen ich noch Béla Doenyay hinrechnen kann. Die Jahres-

berichte der k. ung. Geolog. Eeichsanstalt für die Jahre 1914— 1916 enthalten

reichlich Mitteilungen über diese Feldarbeiten. Zum Teil auf Grund dieser Mitteihm-

gen habé ich bereits meine Betrachtungen über die Geosynklinalen des Siebenbür-

gischen Erzgebirges und der Nordwestkarpathen in den Geologischen Mitteilungen

des Földtani Közlöny Bd. XLVIIL (1918) pp. 229—234 kurz veröffentlicht.

Aui3er den neueren Beobachtungen sind iu der Behandlung des Gegenstandes

auch die álteren, tüchtigen und grundlegenden Berichte der österreichischen

Geologen zu verwerten (Fb. v. Hauer, C. Paul, G. Stache, D. Stur, V. Uhlig,

H. Beck und anderer). Es würde eine detaillierte Literaturangabe diese kurze

Notizen überaus überbürden. Ich kann ja anuehmen, daB meine KoUegen die ein-

schlágige Literatur wohl kennen ; deshaib wurde verzichtet auf die vorherigen

Betrachtungen, schon wegen den Druckkosten halber.

^ Vorgetragen in der Sitzuug am 29. Jánner 1919. von der kgl. ungarischeu

Geologischen Gesellschaft.
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Dies ist dií^ Eegion der Kalkklippen, welche über den Klippenzug

des Komitates Árva bis zu den Pienninen zii verfolgen ist. Der Klip-

penzug von Berencsváralj a zieht sich durch Schuppenüberschiebungen

imd Querbrüche übereinandergeschobenen mesozoischen Lokalfazies-

bildungen, gegen die Gebirgszüge von Otíira, Túrmez und Miava, um
sich bei Alsó- und Felsszücs in regelmáfiigen langen Streifen nach

Nordosten zu wenden. Von dórt an herrscht der fiir kretazisch gehal-

tene Karpathensandstein ohne Kalkzüge in der Gegend der Táler von

Vlára und Hrozinko.

In der Fortsetzung der Berencsváralja-Szücser Klippenzüge gegen-

über Trencsén und Illava türmen sich die 900 m hohen Kalkfelsen

des Oroszlánkö und Veresk (Chmelova hóra) über das 500—600 m
hohe Flyschgelánde. Ferner sitzen bei Puhó, Ledniczróna und Donan

auf beiden Seiten des vom Lissa-PaB herabkommenden breiten Tales die

Kuppen des Ostri-vrch und Strany als isolierte mesozoische Klijjpen im

Flysch. Diese allé gehören mit ihren Gesteinen zu der Klippenserie, wie

wir diese von Berencsváralja bisher verfolgten. Der groBe Komplex des

Klippenzuges wendet sich von hier gegen den máchtigen Manin im

Vágtale zu,

AuBer diesen Hauptzügen und Klippenkomplexen sitzen an mehre-

ren Stellen auch kleinere mesozoische Inseln im Flysch, Beispielsweise

kann ich gegenüber Trencsén am FuBe des rechtsufrigen Hanges den

Kiszsámbokréter Liasfleckenkalk und höher im Walde von Kistargos

(Chocholna)-Váralja den Kössener dunkelgrauen Kalkstein nennen,

Auíih bei Vágszabolcs (Nagy-Zablát) finden wir in der, aus der

Vágebene hervorbrechenden Schichtengruppe, Gyps und den quarziti-

schen bunten Keupermergel, ferner den Liasammoniten enthaltenden

Fleckenmergel. In Ledniczróna bei der St. Anna-Kapelle tritt der

liassische rote Krinoidecnkalk und der manganháltigen Posidonomyen-

schiefer zutage, aus welcbem beiderseits des Tales in 1917— 18 Man-

gán gewonnen wurde.

In der Níihe von Puhó, beiderseits der Vág sitzen im Flysch

kleinere schneeweifie Stramberger Kalkklippen ; sie werden von unter-

kretazischen Flyschmergeln (Pahoer Mérgei) und Sandsieinen um-

schlossen. Hinter der Eisenbahnstation von Puhó und der linken Berg-

ecke des Bélagyertyámoser (Hrabovkaer) Tales, wo die Stramberger Kalke

stark abgebaut sind, kann man aus den Aufschlüssen folgern, daB die

Klippen ohne Wurzel isoliert im Flysch sitzen, AVeiter nordöstlich,

ferner südwárts ragén mehrere solche Klippen aus den Berglehnen

hervor.

Ich kann konstatieren, daB in den lángst dem Streichen sich

hinziehenden Klippenreihen dieselben Gesteinstypen vorkommen, welche
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wir im Kerngebirge von den Grestener und Posidonomyenmergeln über

die Kössener Schichten bis hinauf zu den lias-neokomen Fleckenraergel-

komplex kennen. In ibnen tritt stellenweise dünn, stellenweise máchtig

der Malm-Thithou in Form von hornsteinführendem mergeligen Kalk-

stein oder grauem Riííkalk auf. -Jedenfalls ist es auffallend, dafi der

Triaskalkstein und Dolomit, sowie der permisébe Qiiarzitsandstein die

in dem Kerngebirge vorkommen, hier vollstándig fehlen.

In jenen kleinen KJippen, welche den Hauptzug beiderseits beglei-

teo, zeigen sich der bunte Keupermergel und die Máriavölgyer Schie-

fer — wie wir diese aus der Gegend von Borostyánk, Lozorno und

Konyha kennen — mit manganháltigen Gesteinsvarietáten. Noch auffal-

lender sind die weifien Stramberger Riffkalkblöcke, von welchen die

Wurzeln in der Vággegend und in den nordwestlichen Karpathen nirgends

bekannt sind. Als ob diese von der von Nordwesten her kommenden

sich íq grofáer Tiefe abspielenden starken Zusammenfaltung des Fly-

sches, von ihren Untergrund losgerissen und horizontal weit nach SW
verschoben geworden wáren. Ilire Lage ist den gröBeren schlesischen

Strambergklippen áhnlich.

In der Eegion der Vágtaler Klippenzüge fehlt der Chocs-Dolomit,

welcher die am linken Ufer der Vág sich befindenden Kerngebirge so

ausgedehnt umgibt und die durch Schuppenverschiebungen und Faltun-

gen stark gestörten subtatrischen Ablagerungen in gröBeren Decken über-

lagert.

Das Auftauchen der mesozoischen Ablagerungen der Klippenzone

aus dem oberkretazáischen (vielleicht eozánem) Flysch, entweder alslange

Kalkzüge, oder als eine zerbrochene Brachyantikhnale oder endlich in

isolierten kleinen Klippen, ja selbst in einzelnen Blöcken, sind Eesultate

jenes tektonischen Vorganges, welchen Mrazek in den rumánischen

Petroleumterritorien erkannte, und welchen wir auch in den Erdgas-

gegenden des transsylvanischen Beckens beobachten können. Diese ist

die Diapir-Durchbruchsfaltung.

Der váglinkseitigen Cbocs-Decke analóg legt sich der Eachstm-n-

Wetterling Kaik und Dolomit mit dem aas Werfener Schichten bestehen-

den oder sogar mit Diabas-Intrusionen durchzogenen permisében Liegen-

den in den kleinen Karpathen zwischen Szomolyán und Detreköváralja

auf das subtatrische Mesozoikum des Kerngebirges, welch letzteres süd-

westlich in eine angeblich hochtatrische aus Ballensteiner Kaik, Marien-

taler Schiefer und Grestener Schichten bestehende Liaszone übergeht.

Am linken Ufer der Trencsén-Nyitraer Vág und im Quellengebiet der Nyitra

legt sich die Chocs-Decke nieht nur auf die mit dem kretazáischen spháro-

sideritischen Mérgei zusammengefalteten brachyantiklinalen Klippenzone,

sondern auch auf den durch Schuppenüberschiebungen gestörten sub-



108 K LUDWIG LOCZY V. LCCZ SEN.

tatríschen Mantel cles Kerngebirges. Das Erscheinen der subtatrischen

.

gypsführenden biinten Lias- und Keuperechichten am Trencséner rechts-

seitigen Vágufer, wo diese Schichten aus dem Flysch in diapirartigen

Antiklinalrücken auftreten, ferner die Ahnlichkeit der Ledniczrónaer

in Abbau befindlichen oberliassischen Mangán schiefer mit den Mangan-

schiefer von Konyha - Lozorno - Borostyánk - Stomfa, welche mit den

Máriavölgyer Schiefern eng vergesellschaftet sind, láBt daranf BchlieBeü,

dafi in den kleinen Karpathen diese subtatrischen und hochtatrischen

Faziesgruppen eng zusammenhángen (siehe Koloman Kulcsár' s Bericht

von 1917). Es ist bisher noch nicht endgültig festgestellt, ob nicht

in den dunklen Kaikén der kleinen Karpathen auch áltere Trias oder

gar paláozoische Ablagerungen enthalten sind.

Diese Frage wird dadurch motiviert, dass in den kleinen Karpathen

unter dem Gránit an mehreren Stellen scheinbar von Granitintrueionen

kontakt-metamorphisierte Kalke liegen ; so bei Modor-Limbák und Dévény.

Ob es sich hier nicht etwa um áltere Kalke als der Gránit handelt, da

wir sonst gezwungen wáren den Gránit als postliassisch aufzufassen.

(EiHARZ.) Dieses Problem wáre nur durch eingehende Untersuchung der

in dem Hainburger-, Eosalia- und Leitha-Gebirge vorkommenden Kalke

und dunklen Dolomité zu lösen. Es ist jedenfalls beachtenswert, daB

am Zoborberg und in der Náhe der Stadt Nyitra Gesteine vorkommen,

die mit den Kaikén am Hainburger SchloBberg identisch sind.

Dies ist damit gleichbedeutend, dafi die Ballensteiner hochtatrische

Faziesbildung auch im Zobor-Tribecsgebiet auftaucht. Die Chocsdecke,

welche in ihrem Liegendem, aus gut geschichteten hellgrauen, dem

Dacbsteinkalke áhnlichen Gestein, höher hinauf aus máchtigem unge-

schichtetem Dolomit besteht, wurde nach den in ihr überall vorkom-

menden Kalkalgen {Diplopora cmnulata Gümb.), als triadisch ausgespro-

chen. (Nach B. Dornyay und I. Pia.)

Der im Chocsdolomit an mehreren Stellen vorkommende Sand-

stein, welcher im Inovecer Kerngebirge auch vorhanden ist, und zwar

hier im dortigen subtatrischen dunklen Dolomit, weist uns an den Lun-

zer Sandstein. In Begleitung des Lunzer Sandsteines finden wir im

Jablanc-Praznik-Gebirge Kalke mit charakteristischen Eaibler Fossilien.

(L. V. LóczY jun.)

Der helle Chocsdolomit und die dunklen Triasdolomite der Kern-

gebirge sind nach meinem Dafürhalten heteropische Gebilde gleicher

Zeit und die petrographischen ünterschiede sind auf die verschiedene

regionale Yerbreitung zurückzuführen.

Der dunkle bituminöse Triaskalk und Dolomit ist ein Sediment,

dafi sich in der Náhe des Grundgebirgsrandes gebildet hat ; der weifie

und hellnuancierte Chocsdolomit und Kaik könnten hingegen als mehr
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pelagische Seichtwassersedimente aufgefafit werden. Die letzteren scheinen

tíine pelagische analógé Genesis zu habén mit den koralligenen Ab-

lagerungen der Bahamainseln im Atlantischen Ozean.

Dieselben Verháltnisse bestében für die die Kerngebirge umgebenden,

'

oder im Inovec- und Zobor-Tribecs-Gebirge die Kerngebirge bedeckenden

subtatrischen Schichtenzüge und für die Ivlippenzone, die noidwestlich

vorgeschoben gleichfalls in SW-NO Streichen dahinzieht. In diesen

kulissenartig angeordaeten mesosoischen Zonen können wir die sub-

tatrische, untergeordnet die hochtatrische und die neril'ische Klippen-

fazies erkennen. Der Farbenunterschied zwischen dem grauen Malm-

kalk im Südost und dem weifien Stramberger Klippenkalk im Nord-

west ist auffallend.

Es ist nicht sicher ob in den, dem Grundgebirge náher liegenden

Diapirfalten áltere triadische Stufen vorkommen. Über die von der

Burgruine des Vojvoden Stibor gekrönten Kalkklippe Becko war schon

Stue und Stache der Ansicht, daíj diese in Anbetracht ihrer Lage

auch in die Klippenreihe des Vágtales gehört. In dieser Klippé wur-

den von den Wiener Geologen Brachiopoden gesammelt, welche im

Decurtatenhorizont der anisischen Stufe gehören.

Im Wassergebiet der Nyitra- und Bellanka-Táler, zwischen Nagy-

ugrócz und Ptudnó-Bajmócz, erhebt sich das von den Wiener Geologen

(Stur) Bellanka genannte Gebirge und diesem gegenüber die der Suchy-

magura sich anschmiegende Kossuth-Klippe. Breit überdeekt hier der

Chocsdolomit allé Höhen. In den Tálern jedoch bei Nagyugrócz, dann

am Bellanka-Gebirge und an der Nyitra bis in die Náhe von Bajmócz,

erheben sich die stark gefalteten Schichten des subtatrischen Perms,

der Trias, des Jura und der ünterkreide. Unter den Sedimenten süd-

lich des Bajmócz- Bades in der kleinen Magura (Mala-magura) scheint

es, als ob sich die hochtatrischen dunkelgrauen harten Kalkbánke des

Ballensteiner Liaskalkes zeigen würden. Weit nach Osten in den

Komitaten Gömör-Kishont und Abauj -Torna in den weiten Kalkhoch-

fláchen ist der Chocs-Dolomit durch hellgraue Kalke vertreten. Unter

Murányvára findet man die Werfener Schiefer, in Murány-Lehota an der

Pafihöhe der StraBe, welche über die Grenze der Komitate Gömör und

Zólyom hinüberführt, treten gypsführende bunte Keupermergel unterhalb

der Kalkdecke zu tagé.

Der geologische Aufbau des nordwestlichen und zentralen kar-

pathischen Hochlandes wird alléin durch diese grofie Kaik- und

Dolomitdecke kompliziert. Es ist bisher ein unlösliches Problem, wo

das Ablagerungsgebiet, die Wuríelregion dieser Decken zu suchen ist

und infolge welcher tektonischen Vorgánge sich diese groBe mittel-

triadischen Kalkdecken, wahrscheinlich aus nicht zu groBer Entfernung,
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in der Kreideperiode, ganz gewiB aber vor der transgredierenden Auf-

lagerung der Gosauschichten, auf die stark gefalteten und durch Schuppen-

überschiebung dislozierten Schichten des Kerngebirges und den Diapir-

Klippenauftauchen überschoben habén. Ich vergleiche diese Chocsdecke

mit den Eistafeln, wie ich solche im Eise des Plattensees beobachten

konnte, wo sie sich bei groBen Eisstauungen in chaotischen Wölbungen

übereinanderstauten und einzelne Eistafeln über die Eisdecke über-

schoben, ziemlich weit vom Aufbruche am Eise dahin rutschten.

Ich muB noch bemerken, da6 ich den Flysch in den Tálern von

Vlara und Kistarajos (Chocliolna) nicht besonders zusammengefaltet

vorgefunden habé. Nur um die Kalkdiapire herum und um die allseits

vom Flysch umgebenen mesozoischen Kerné sind starke sekundáre

Faltungen darin zu beobachten. Unterhalb der Eisenbahnstatíon Vlara,

oberhalb Felsöszernye, in der Náhe der über den rechten Berghang

sich nicht stark erhebenden Lias-Juraklippe, sind grofie Sandstein-

brüche. In diesen sind grofie regelmáBige Sandsteinbánke sichtbar,

welche mit 14° gegen NW einfallén. Hier werden Pflastersteinwürfel und

groBe Steinplatten gebrochen, welche den süddeutschen und schweizer

Molassensandstein náher stehen, als den gewohnten Gesteinsvarietáten

des Karpathensandsteines. In der Náhe der kühn sich auftürmenden

Felsen des Oroszlánkö und Veresk, nahe der máhrischen Grenze, liegt

der Karpathensandstein nahezu ungestört.

In dem mittel- bis oberkretazáischen Flyschsandstein, ja sogar in

den Eozánkonglomeraten finden sich reichlich Diabas- (Melaphyr) und

Diabasporphyrit-Kollstücke, stellenweise sogar in gröBere Blöcken. Ihre

Zustándigkeit und regionale Verbreitung ist bisher noch nicht bekannt.

Ich kenne den Diabas und Diabasporphyrit im rten Permsandstein, in

Form von Intrusionen, Stöcken und Gangén nur von zwei Stellen, und

z^var in der Gegend von Szomolyán im Walde Madzi-Duki und bei

Nagyugrócz im Bellanka-Tal oberhalb Szkacsány.

Aus dem Umstande, dafi Piollstücke und Blöcke von Quarzit,

Diabas, Diabasporphyrit, Gránit und Quarzporphyr im groben Konglo-

merat des Karpathensandsteines lángst des Vágtales weit verbreitet

sind, möchte ich annehmen, dafi zur Ablagerungszeit des Flysches, in

der oberen Kreide und Eozán, hier ein, aus den genannten Eruptiv-

gesteinen bestehendes, die damalige Erosinsbasis weit überragendes

paláozoisches Gebirge bestanden habén muB, welche diese basischen

und kieselreiohen Eruptiva enthielt.

Zuletzt habé ich noch auf den Umstand hinzuweisen, dai3 die

Gesteine der als Permquarzite betrachteten Schichten der kleinen Kar-

pathen und des Zoborhegy bei Nyitra von den normálén rten Sand-

steinen des Balatonhochlandes und des Kodrugebirges im Biharer Komi-



ÜBER DIE KALKKLIPPEN DER KOMITATS NYITRA UND TRENCSBN. 111

taté abweichen. Jené der genannten Lokalitálen sind massive, schlecht

gescbichtete Quarzite von heller Farbe und weiBe Qiiarzadern durcbweben

das Gestein. Abnlicbe Quarzgeáder findet man aber auch in den kleinen

Karpatben, neben der Burgruine Borostyánk (Ballenstein), wo der

dunkle belemnitenfübrende Ballensteiner Liaskalk reicblicb Quarzit-

geáder fübrt, in welchem scböne wasserbelle Quarzkristalle sitzen.

Es entstebt bier die Vermutung, da6 dia Silifizisierung in den

Geádern des Ballensteiner Kalkes aus postvulkaniscben thermalen Vor-

gángen entstanden ist und diese tbermale Wirkung auf Granitintrusionen

zurückzufübren ist. Herr Professor H. v. Böckh hat vor Jabren, in

1905, in der Facbsitzung der ung. Geologiscben Gesellscbaft in einem

Vortrage und bald nachber in einer reicbbaltigen Abbandlung (Die

geol. Verháltnisse das Vashegy, des Hradek und der Umgebung dieser

[Kom. Gömör]; Jabrbucb der königl. ung. geol. Anstalt, Bd. XIY.) dar-

gelegt, daB die erzfübrende Scbichtenserie im Komitate Gömör, in wel-

chem die metamorphen Scbicbtenglieder bis zur Trias reichen, diesen

metamorphen Zustand durch tbermale Einwirkungen erhielten und diese

auf jüngere postpermiscbe Gránité zurückzufübren wáren. In der Dis-

kussion des Vortrages babé ich meine Zweifel ausgesprocben, und zwar

darum, weil icb nocb nirgends Gránit zusammen in permiseben Scbicb-

ten sah.

Nach unseren neueren Erfabrungen in den kleinen Karpatben

sebe icb die damaligen Annabmen meines Freundes H. v. Böckh be-

státigt, bezüglich den gleichzeitigen oder postbumen Tbermaleinwirkun-

gen auf die permisében Quarzite und Ballensteiner Liaskalke im Zu-

sammenhange mit den Granitintrusionen. Es freut mich aufricbtig, daB

icb mich den Schlüssen H. v. Böckhs vom Jabre 1905 jetzt an-

scbliefien und die Eicbtigkeit derselben im Wesentlichen annebmen

kann.
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Von JOHANN BÁNYAI.^

— Mit den Figuren 1— 4. —

Ein neuer, doch klassisch altér Name in unserer geologischen ITitaratur,

Offenbánya, die durch ihre mineralogischen Raritáten und den altén Bergbau

bekannte Stadt verbirgt sich unter dem Namen. Leider gerát sie in letzter

Zeit in Vergessenheit, ihre Bedeutung als Goldbergwerk ist auf ein Minimum

gesunken. Das den Gegenstand des x^bbaues bildende kleine Gebiet ist infolge

seiner abwechslungsreichen geologischen Formen und reichhaltigen Mineralfunde

sehr berühmt geworden. Die Berührungszone der kristaílinen Schiefer, Kalke

und Sandsteine wurden hier ^/on jungeraptiven Gesteinen durchbrochen, welche

das bunte Bild der Gegend nicht nur noch mehr verwirrte, sondern auch

Möglichkeiten zur Bildung neuer Mineralien gab. Ich begann die Erforschung

dieses von Schritt zu Schritt wechselnden Gebietes mit der Untersuchung der

Kontaktdecke, welche sich zwischen den in den Csóra-Bach fliefienden, den

Bánya-Bach bildenden, bei der Vereinigung des Lakuluj- und Ambru-Bach

befindet. Das Zentrum des Bergbaues bildet zwischen den zwei Tálern der

Ambru-Eücken (1. Abb.), dessen nördlicher Teil aus Kaikén besteht, dann

nördlicher in Andesite übergeht. Die topographischen Karten gebén wegen den

tiefen Tálern und schroffen KalkkUppen das Gebiet nicht sehr genau wieder

und auch die Benennungen sind ungenau. So z. B. heifit der auf der Karte

Lakuluj genannte Bach eigentlich Ambru.

I. Die allgemeinen cjeologischeii Verháltnisse.

Die geologische Aufnahme des Gebietes wurde von Alexander v. Gesell

ini Jahre 1897—1900 und von Dr. Moeitz v. Pálfy zwischen 1899—1903 bewerk-

stelligt. Blatt Abrudbánya, Zone 20, Colonne XXVIII. Den Grund des Gebietes

bilden kristalline Schiefer, welche hauptsáchlich aus Phyllit und Glimmer be-

stében. Sie fallen am linken Ufer des Bánya-Baches nach N, am rechten gegen

NE ein, so daB der Bach eine Bruchlinie bildet. (2. Abb.)

Die kristaílinen Schiefer sind an mehreren Stellen vom Andesit über-

lagert, was besonders beim Lakuluj-Bach gut sichtbar ist. Von den kristaílinen

Schiefern kommen die serezitischen Phyllite, Glimmerschiefer und Amphibolit

vor. Letzterer tritt am Oberlauf des Lakuluj -Baches in grófién Massen auf.

^ Referiert in der Fachsitznns der Ungari^ch Geologischen GeseÜfchaft am
29. I. 1919.
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Interessant ist das Vorkommen der Kalke, welche fossilleer sind und
daher zu den kristallinen Gesteinen gerechnet wurden. Wahrscheinlich sind sie

jedoch nicht gleichaltrig, sondern jüngeren Ursprunges.

-Z Z. 1 z^ ~- ~-\L~- T^o

'GlückcLuft-\

atbLnyosbánycíi

AinhnJiegy

környéke
Feluetfe

öányai János

'93^

\ 7 Hegedíja heg)'

z^ EI3 ^1
Kristailinc Kristalline Amphibolit Paláozoische Biotitigcher Kontakt
Stíhii'fcr Kalke uiul kai- Kalke (?) Ampliiboj- Erz-

(Phyllit) kige Glinímcr- Andcsit vorkommen
schic'fer

1. Abbildung. Geologische Karte des Aranyosbányaer Ambru-Berges.

Die Kalke sind mit dem Zentralkalkmassiv des Baia Kosia in Zusammen-

hange, ausgenommen die am Oberlauf des Lakuluj befindlichen grauen Marraore,

die in kalkige Glimmerschiefer übergehen.

Földtani Közlöny. XLIX. köt. 1919.
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Die Andesitschlote waren wahrscheinlich die Kuppen des Ambru und

Gyalu Vimet. Die aus ihnen hervorgebrochene Andesitlava ist im frischen

Zustande schwarzgrün,, in der Kahe der Erzvorkommen jedoch chloritisch grün.

II. Kontaktbilduiigen.

Die Kontaktbildungen befinden sichbeim Zusammentreffen der kristalli-

nen Schiefer, und Kalke mit dem Andesiterzvorkommen sind aufierdem noch

2. Abbildung. Der Aranyosbanyaer Atnbruberg (826 m) von Ambrubach aus

gesehen.

ErkJárung : Kj) =kristalline Schiefer ; M — paláozoische (?) Kalke ; A = Andesit

;

K = Kontaktgebiet.

in den Kaikén anzutrtffen, so z. B. dünne Gánge von Sylvanit gegen den

Gyalu Viniet.

Schulbeispiele des Kontaktmetamorphismus sind an mehreren Stellen

schön sichtbar.

Solche sind besonders am Fered-Bach prachtvoll zu sehen, wo ab-

gerundete Kalkblöcke im Andesit eingeschlossen sind.

In der unmittelbaren Umgebung des Ambru-Berges gelang es mir auf

vier Stellen die Kontaktbildungen naclizuweisen. So ist die Grundmasse beim

Zusaramenflufie des Ambru (3. Abb.) und Lakuluj rodochrositischer Eodonit,

wogegen diejenige am Feredc-Bacb durch se-hwarze Manganfárbung charak-

terisiert ist.
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Das Aufsuchen der Kontaktblöcke wurde durch die altén Tagbaue sehr

erleichtert, welche durch groBe Höhlungen oder durch unregelmafiige Ein-

senkungen gut sichtbar waren.

Die Vererzungen kommen rein nur an den Berührungspunkten der

Schieferkalke mit den Andesiten vor. Andesite und Schiefer gebén, z. B. kein

Kontaktvorkommen. Dies ist gut ani rechten Ufer des Bánya-Baches bei der

Segen Gottes-Grube zu sehen. Die Berührung war überhaupt auf die Gesteine

nicht von gleicher Wirkung. Als kaustisches Kontaktvorkommen witro die

3. Abbildung. Rodochrositischer Kontakthof beim Zusammenflufi des Anibru- und

Lakuluj-Baches.

Erklárung : Kp = kristalline Schiefer; 31 =; Kalkstein ; A = Andesit ; Mvk =z man-
ganeisenháltiger Kontakthoi ; i?A; =3 rodcchrositischer Kontakt. An dem mit X
bezeichneten Ort stürzte der Segen Gottes-Schacht ein, wo der gröBte Teil des

Baches auch verschwindet. Die Pfeile bedeuten die FkiBrichtung.

grobkristalline Kalk^one zu betrachten. Hier sind die massigen Kalke durch

die Atmospharilien in reiskorngroBe Korner zerfallen.

An dem etwas weiter befiiidlichen schwarzen Andesit sind keine Wir-

kungen sichtbar. In der Náhe der Vererzungen umwandelt er sich zu einer

Grünstein-Varietát. Hier findet man sekundár Chlorit, Kalzit, Epidot und Quarz.^

Die Erze des Ambru Ivommen im Kontakthof und in den Höhlen der Kalke vor.

^ B. Tüske: Geologische und potrographische Verháltnisse der Umgebung
von Offenbánya. Inaug. Diss. Kolozsvár, 1909.

8*
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lm kristallinen Schiefer kommen 2—3 mm grofie Granate vor. Der
Rodochrosit-Kontaktblock enthált Alabandin, Sphalerit, Galenit, Pyrit und
Chalkopyrit. Aus den genannten ^íineralien entstehen dann Psilomelan, Pyso-

morphit und Azurit-Malachit.

III. Der Bergbau.

Die Erzvorkommen bestimmten die Altén durch das Aufsuchen der

Gesteinsgrenzen. Anfangs wurden nur Tagbau, spáter Grubenbau betrieben.

Am Anfange des vergangenen Jahrhunderts lieB das Árar, zwecks Auf-

schlieBung des Kontaktblockes Nr. II, am Ambru-Bach den Josefs-Stollen vor-

4. Abbildung. Mikroskopisches Bild der Aranyosbányaer Erze.

Bei der 4. Abbildung zeigt «.'1» die reine kristalline Kalkgrundmasse .(gestrichelt)

den enthaltenden Gang. Aiif die Obsrfláche gelangt Galenit (punktiert), auf

welchem grüner Pyroniorphit folgt (vertikal gestrichelt). lm Kalke kommen noch

Pyrit (íchwarz) und Sphalerit (kleine Kreise) vor.

Bei «5» ist ein erzführendes Stück der Rhodonit-Rhodochrosit-Zone sichtbar.

In der Grundmasse (weiB) sind die Erze zerstreut. In der rosafarbenen Grund-

masse kommen Pyrit, Chalkopyrit (schwarz und gestrichelt) und Alabandin vor.

treiben. Spáter wurden die «Segen Gottes>)- und «Glück auf»-Stollen í'iir die

tieferen Schichten vorgetrieben. Stit mehrertn Jahren liegt der Betiieb still,

die Baue sind zumeist eingestürzt.

Alléin die harte Kalkdecke des Josefs-StoUens halt sich noch und ist

derzeit noch gangbar. Der Segen Gottes-Stollen ist beim-Lakuluj-Bach ein-

gestürzt und leitet das Wasser des Baches gröBtenteils ab.

Gediegenes Gold war hier selten, der Bergbau betraf hauptfcáchUch die

übrigen Erze, jedoch war der Pyiit sehr gold-, der Galenit sehr silberreich.

Da die Edelmetalle erst durch Verhüttung gewonnen werden konnten. erklárt

sich das Eingehen des Oífenbányaer Bergbaues durch die Versetzung des

Hochofens naeh Za latna.
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IV. Mikroskopische Untersuchungen.

Diese Untersuchungen wurclen nicht im Dünnschliff, sondern einseitig

geschliífen und poliert, im drauffallenden Licht teilweise gefárbt untersucht.

AlsEndresultat zeigenmeine bisherigen Untersuchungen dieselbe Struktur,

wie sie makroskopisch gleichfalls sichtbar sind.

Diesen kleinen Teil der montangeologischen Untersuchung des Aranyos-

bányaer Gebietes lasse ich hier im Voraus folgen, da ich nicht weiB, ob die

unerwarteten Verháltnisse es gestatten werden die Untersuchung fortzusetztn.

Das ist jedoch gewifi, dafi es gegenwártig schwerer ist das wahre geo-

logische Bild der Gegend zu entrollen, da der Bergbau eingestellt ist als es

zur Zeit der Blüte des Bergbaues war.

Abrudbánya, den 1. Január 1919.

MIKKOSKOPISCHE UNTEESÜCHÜNG GOLDHÁLTIGER EEZGANGE.

Von JOHANN BÁNYAI.

— Mit den Figuren 5—6. —

Über das Vorkommen des Gokles sind wir trotz der vorgeschrittenen

Untersuchungsmethoden und Apparaten noch immer nicht recht im kkirtn.

Diese — in unserem Wissen eingetretene — Lücke bezeichnet nicht nur einen

Eückschlag, sondern macht sich auch in den Goldgewinnungsmethoden íühlbar.

Die Goldgewinnungsmethoden sind seit Jahrhunderten fást unverándert.

Man arbeitet auf gediegenes Gold, das man mit Quecksilber légiért. Diese

Methode ist in den modernen kalifornischen Stampfen ziemhch vollkommen

ausgebildet. Demgegenüber unterscheidet der Bergmann auch Feuergold, d. i.

durch Hochofenprozesse gewonnenes. Durch Schüttelmaschinen werden die beim

GoldgewinnungsprozeB übrigbleibenden Schlammteilchen (sog. Schlick), welche

Pyrit, Galenit, Sphalerit etc. enthalten, von dtn leichteren getreiint und einem

SchmelzprozeB unterworfen. Da der Schlick mechanisch ktin Gold enthált,

steht die Vermutung nahe, da6 dieses an die genannten Erzpaitickelchen

chemisch gebunden ist. Diese Auffassung ist durch die Entdeckung der Gold-

mineralien (Sylvanit, Krennerit, Nagyágit) bestátigt wordtn.

Dafi Gold, z. B. im Pyrit chemisch gebunden sei, ist dem mineralogisch

gebildeten im ersten Moment unglaublich. Darum sprechen die hervorragendsten

Montangeologen (Beyschlag, H. Böckh, Krusch, K. v. Papp) nur von succes-

sorischen Goldvorkommen. Erst in letzter Zeit sind imsere Untersuchungs-

methoden soweit gekommen. chemisch gebundenes Gold augensichtlich zu

machen.
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5. Abbildung. Mikroskopisches Bild goldhaltiger Erze.

1. In der rhodochrosiíÍ£ch-rliodonitischen Grundmasse (gestrichelt) nehmen
automorphe Pyritzwillingskristalle (gekreiizt) und Sphalerit (punktiert) Platz.

In den Rissen des Pyrites ist Gold (schwarz) sichtbar.

2. Gediegenes Gold (echwarz) in Rhodochrosit (weiB), der punktierte Raum
bedeutet das durchscheinende Gold. (Verespatak, Rákosbánya Zementationszone.)

3. Schlick-Analyse : 1. Gyps ; 2., 3., 4. Pyrit ; 5., 6., 7., 8., 9. Quarz

;

10. Sphalerit ; 11. Chalkopyrit ; 12.Galenit; 13. Tetraedrit. (VerespatakerStampfe.

Zementationszone.)

4. Tetraedrit (Kreuze) und Sphalerit (punktiert) in Chalkopyrit (gestrichelt)

(ianghauptmasse. Der Tetraedrit ist mit Chaícedon (schraffiert) gemengt lm
Chalkopyrit kommt Gold (fchwarz) in Pyrit (kleine Kreise) vor.

(Bucsony, Aráma-Grube, Zementationszone.)
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Das Mikroskop ist das Hilfsmittel zur Sichtbarmachung fein verteilten

Goldes. Schliffe von Pyrit aus Golddistrikten eignen sich besonders dazu. Die

Schliííe-werden nicbt als Dünnschliffe, sondem als einfache Oberfláchenschliffe

hergestellt. Diese werden im drauffallendem Lichte mittels Vertikal- oder

Opakilluminator untersucht. Dies geschieht nach der Methode von Led Max.*

Die gtnannte Methode beruht auf künstlich hervorgerufenen Anlauffarben, die

infolge ihrer verschiedcnen Tönungen dann leicht zu unterscheiden sind.

Es gelang mir eine Methode auszuarbeiten, die Gold in Schhífen sichtbar

macht, zwar so, daB das gediegene Gold unverandert der Pyrit kupferfarben

angelaufen erscheint.

Zu meinen Untersuchungen benützte ich unter anderem auch Matériái

aus der berühmten Kákosy-Grube, die dadurch berühmt war, daB das Gold

hier in rosenfarbener Grundmasse (Rhodochrosit-Khodonit) gediegen sehr reich-

lich vorkommt. Es wurde hier seinerzeit als Bchmuckstein \erarbeitet. Die

Untersuchung zeigte jedoch, daB das vermeintlich eingesprengte Gold gröBten-

teils Pyrit und das Edelmetall gröBtenteils chemisch gebunden oder in feinen

Rissen enthalten war. (5. Abb.)

Ein anderes rhödochrositisches Stück enthielt tatsáchlich gediegenes Gold.

Hier wurde das Gold in Form von astartig vexzweigten Stixcken sichtbar.

Die durch ihnn reichtn Goldgohalt bekannte Aráraa-Grube von Bucsony

enthált nach dtn von Karl v. Papp mitgeteilten Analysen, besonders am
Napoleon-Stolltn 50 gr pro Tonne, weiches níittelst Hochofenprozesses gewon-

nen wird.

Zu meinen Untersuchungen btnützte ich auch Erze der genannten Grube.

Die Mitte des Chalkopyritstockes nimmt ein grauer Tetraedrit enthaltender

Gang ein. Mikroskopiseh untersucht zeigte sich, daB die Eánder des Ganges

oxydierter Sphalerit, die Mitte Tetraedrit ist, in welchem Chalcedon eingesprengt

vorkommt. An den Berührungsgrenzen sind kleine Körnchen Chalkopyrit und
Pyrit, die ich infolge ihrer Kleinheit zu untersuchen nicht imstande war.

Die untersuchten drei Erzvorkommtn lassen ein Licht auf ihre Genesis

fallen.

Im Verespataker jNíaterial ist es offengichtlich, dafi die ehemalige Spalte

mit gallertartigem Rhodochrosit-Ehodonit Grundmaterial ausgefüUt war, in

weiches durch die von Liesegang^ experimintal bewiesene Diffusionserschei-

nung Erz hereingelangte. Der Chalkopyrit von Aráma weist mit seinen kleinen

Spalten und zerstreuten Pyritein^prenglingtn auf einen aus einem primáren

Gang entstandenen sekundárcn Gang hin. Es ist ersichtllch, daB allé drei Stücke

aus der Zementationszone stammen. Die Konzentrations-Theorie, welche

Stelzer-Bergeat 1905 und Krusch 1907 auf Grund der südafrikanischen

Goldgruben aufgestellt hat, wurde in der ungarischen Literatur zuerst auf

die Bucsumer Aráma-Grube von Karl v. Papp angewendet. Er zeigte, daB

die Aráma-Grube eines der schönsten Beispiele der gemischten Gánge im

^ Leo Max : Die Anlaviffarben. Dresden, 1911. Steinkopf.

^ E. B. LiESEGANG : Geologisclie Diffusion 1913. Dresden—Leipzig. Steinkopf.
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Siebenbürgischen Erzgebirge ist, in welcher dabei auch der Zonenunterschied

prachtvoU ausgebildet ist. In der Zone des Ganges, welche sich zwischen

der oberen Oxydationszone und der ursprünglichen Vererzung in der Tiefe

befindet, habén sich die Edehiietalle angesammelt. Infolge der reduzierenden

Eigenschaften der Sulfide konzentrieren und fallen die Edelmetalle in der

sogenannten Zementationszone aus.^ Die Zonenunterschiede werden durch den

Schnitt Karl v. Papps gut sichtbar illustriert, den ich im Originál in der

6. Abbildung bringe.

Aus den mikroskopischen Untersuchungen geht her\or, daB das Gold

im Pyrit und in anderen Erzen nur als s u c c e s s o r i s c h e r Bestandteil

vorkommt und die in der Praxis so weit verbreitete Ansicht über eh e mis eh

gebundenes Feuer- oder Hochofengold keine Existenzberechti-

gung hat.

Mit der Frage des Goldvorkommens treten unwillkürlich auch die öko-

nomischen Fragen im Vordergrund.

Wenn wir die Resultate der oben behandelten Untersuchungen mit den

Goldgewinnungsmethoden vergleichen, können wir leicht verstehen, daB infolge

der unvollkommenen Arbeit der Stampfen ein Teil des Goldes in den feinen

Spalten des Pyrites von dem Amalgamierungs-Qaecksilber geschützt wird und

verloren gerat,

Ich untersuchte das Matériái der Verespataker árarischen Stampfe und

fand, daB der gröBte Teil der mikroskopischen Pyritkristalle, die 90% der

Masse ausmachen, unversehrt ist. Es ist so leicht verstándlich, daB da-

durch groBe Goldverluste entstehen. Das dadurch unverarbeitet gebhebene

Matériái wird von den Bachen als Schlamm abgelagert. Es wáre daher ersicht-

lich in Erwágung zu ziehen, diesen wertvoUen Schlamm mit vollkommeneren

Methoden nutzbar zu machen.

Abrudbánya, den 20. Feber 1919.

JOHANN BÁNYAI.

Censurat Abrud 30. V, 1919 Dávid.

Aus dem ungarischen Originál übersetzt von Hoest v. Bandát Univer-

sitatsassistent.

1 Dr. Kabl von Papp : Die Umgebung von Bucsony im Komitat Alsó-

fehér. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1913. Mit Tafel

III^

—

IV. und 16 Figuren im Text. Jahresbericht der königlich ungarischen Geolo-

gischen Reichsanstalt für 1913. Budapest 1914. I. Teil. S. 26G—327.



ÜBER ÜIE VEKBREITUNG DES ERZLAGERSTATTENTYPUS

„MACSKAMEZÖ" IN 8IEBENBÜRGEN.

V<jn Paul Kozlozsnik.

— Mit den Abbildungen 7— 10. —

I. Kiírze Gharakterisieruiig des Lagerstáttentypus.

Wie dies mehrere Forscher, so bereits Bkuno Walter und neuerlich

Dr. Franz Kossmat nachgewiesen habén, Hegen ursprünglich sediraentáre,

wahrscheinlich lagerförmige Erzvorkommen vor, die durch Kegionalmetanaor-

phose eine vollkommene Umkristallisation erfahren habén, so daB sie gegen-

wártig als konkordant eingeschaltete Mitgheder der kristalUnen Schiefergruppe

meist als h'nsenförmige Einkgerungen aufzufinden sind.

Infolge der UmkristalHsation weisen sie eine mehr oder weniger gut

entwickelte schieferige Textur auf, die einzelnen Gemengteile sind oft lagen-

förmig angeordnefc. Anderseits charakterisiert sie die Eintönigkeit der Mineral-

assoziation. Was die chemische Zusamraensetzung der einzelnen Gemengteile

anbelangt, Hegen uns Analysen nur über das Erzvorkommen Macskamez vor

(Analytiker C. v. John). Dasselbe setzt sich teils aus Eism-Mcmgatikarhonat,

teils aus EisenmangansiHkaten, wie Eisenmanganaugit [Mn = 39—40%

,

Fe = 10—20 % , SiO^ =z 10—13 %), E i s e n m a n g a n o 1 i v i n (Fc = 83,

Mn = 18-5, StOg = 80%), Eisenmangantonerdegranat {Mn = 20%,
Fe:=12%, ^Zgbg = 18-8%, SiO, = 85-8%), E i s enm ang anam phi b ol

{Fe = 212, Mn = 8-0%, CaO+MgO = 11-6, SiO^ = 79%) und manganháltigen

Magnetit zusammen. Weitere Gemengteile sind noch Quarz, Eisenkia und

der in jedem Dünnschliffe in gedrungenen Saulén anzutreífende Apatit, der

Tráger des die Verwertung der Erze stark erschwerenden Phosphorgehaltes.

Gegenstand der Gewinnung war bisher nur der durch Oxydation und
Zementation der primáren Lagermasse entstandene eiserne Hut. Die Haupt-

erze der Oxydationszone sind der Psilomelan und der Limonit, ferner treten

noch Mangán it, Wad und Pyrolusit auf, letzterer immer noch in solcher

Menge, diB er durch Handscheidung separat gewonnen als Mangansuperoxyd-

erz verwertet werden kann.

Der Wert der einzelnen Erzvorkommen hángt daher auBer den Dim-
mensionen und der Zusammensetzung der primáren Lagerstátte in erster

Reihe von jenen paláomorphologischen Umstánden ab, die das Zustande-

kommen einer tieferen Oxydationszone ermöglichten, bezw. die Denudation

der Oxydationsprodukte verhinderten.
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II. Besclireibiing der einzelnen Erzvorkommen.

1 . ^I á r a m a r o s e r G e b i r g e.

Die auf die Manganerzvorkommen dieses Gebirges bezugnehmenden

spárlichen Daten wurden von Karl v. Papp zusammengestellt,^ in Ermange-

lung einer ausführlichen Beschreibung bleibt es aber vorderhand eine offene

Frage, inwiefern diese allé dem obigen Typus zuzuzáhlen sind. Bereits Bruno
Walter erwáhnt, daB unweit von Kabolapojana jenen von Jakobeny

analógé Eisenmanganerzlagerstátten anzutreífen sind ,2 und ich selbst konnte

das Auftreten des Typus in der TJmgebung von H a v a s m e z an zwei

Stellen konstatieren. Das erste Schurfterrain liegt nördlich von der Gemeinde

Orosz f (Kuszkirwa), etwa 2 km von den Eisenbahnstation im Kirwa-
bach. Daselbst sind in dem am Ostufer des Baches aufgeschossenen 23—30 m
langen dnnklen Kieselschieferfelsen in lagen-linsenförmiger Verteilung die

verwitterten Eisenmanganerze zu beobachten. Eine von Bergrat Emil Sporn

gesammelte Probe ergab 12-67% Mn. Ein diesem Aufschlusse gegenüber

liegender Schurf=tellen verfolgt ein 0"5—1 m máchtiges, noch stark quarzháltiges

Láger mit wenig Manganerz und südlich davon ist noch ein AusbiB zu beob-

achten, war aber nicht náher aufgeschlossen, Eine von E, Sporn gesammelte

Durchschnittsprobe des Lagers des Schurfstollen ergab nur 1-4% Mn, jené

des Ausbisses 8"7% Mn. Ein aus diesen Schürfen stammendes Eisenmangan-

karbonatsilikat-Probestück wurde von Dr. K. Emszt mit folgendem Resultate

analysiert: Mw = 24-5%, íe = 3-25%, SiO^ = 28-33%, P = 0-09% und

S = 0-5%.

Eine zweite Schurfstelle liegt SE-lich von Havasmez, an der südlichen

Lehne des M e n c i u 1 rückens in ca 1050 m Höhe. Hier wurden in der

Sophiengrube bereits Manganerze gewonnen. Die am FuBe einer 15—20 m

,

hohen dunklen Kieselschieferwand angelegten 4 Stollen sind gegenwártig ver-

stürzt. Eine Erzprobe von Bergrat Sporn enthielt 26-32 Mn. Die mangan-

führende Schicht tritt nach Bergrat Sporn noch im B a r g y i graben, am

Ostende von Havasmezo und im P e n t a j a gcaben zutage.

Zu erwáhnen ist ferner das Manganvorkommen von F els v is só, wo

nach V. Papp «die Erznester seit 1881 regellos abgebaut und jáhrlich 20—30

Tons Eisenmanganerze gewonnen wurden».3 Nach den freundlichen Mitteilun-

gen von Oberbergrat Josef Kropac gelangt dio manganhydroxydisch ver-

witternde Series N-lich von FelsJvissó, am Glimbokaberge in gröBerer Mách-

tigkeit zutage. Durchschnittsproben der ganzen Máchtigkeit ergaben nach K.

^ Dr. Karl v. Papp : Die Eisenerz- und Kohlenvorráte déS Ungarischen

Reiches. Budapest, 1920. p. 309—320 (Fig. 78).

* B. Walteb: Die Erzlagerstátten der südlichen Bukowina. Jahibuch der

k. k. Geol. Reichsanstalt. 1876. p. 314.

3 Dr. Kabl v. Papp : Die Eisenerz- und Kohlenvorráte des Ungarischen

Reiches, p. 330.
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íJmszt eineii Mangaiigehalt von 0'23—8-1% und einen Kieselsáuregehalt von

93—72%, welche Daten gleichfalls auf Kieselschiefer hinweisen. Die von F.

MiscHiTZ gesammelten Einzelproben enthielten 6-6. lOlS. 16-3. 28-7. 31-35 und

32-9% Mti.

Diese spárlichen Daten gebén auf ein Zustandekommen eines bedeuten-

deren Bergbaues noch keine Hoffnung. Die Zusammensetzung der Series wird

noch durch den sehr charakteristischen dunklen Kieselschiefer beherrscht.

2. Pl a d n a e r A 1 jj e n.

lm Kadnaer Gebirge konnte ich im Laufe meiner Aufnahmen im Jahre

1908 das Auftreten des Typus an zwei Orten feststellen.^

Der erste AusbiB liegt N-lich von K o s n a. zwischen den beiden An-

fangszweigen des parallel zur Grenze gegen Bukowina, verlaufenden Teák a.

baches in 1235 m Höhe. Ein unverwittertes Probestück wurde vön Hütten-

ingenieur E. Budai im Jahre 1909 mit folgendem Resultate analysiert : Fe =
18-46, Mn = 11-75, CaO = 607. MgO = 7-48. C0„ = 26-83, Al^O^ = 0-57

und unlüslicher Rückstand {SiO^} --= 17-49.

Eine zweite AusbiBstelle liegt E-lich von Ü j r a d n a, im unteren Laufe

des V. ]\Iarii. woselbst in einem unterhalb der Aufschrift «Klause» der Spe-

zialkarte liegenden reohtseitigen Graben das Láger mit 2-57 m^ Miichtigkeit

zutage tritt.

3. B u k o w i n a e r G e b i r g e.

Die zahlreichen und bedeutenden Eisenmanganlagerstátten der Buko-

wina sind auf Grund der Beschreibungen von Bruno Walter^ und v. Mo-

GiLNiCKi^ hinlánglich bekannt. Das Nebengestein der Lagerstátte, der dunkle

Kieselschiefer bildet im Glimmerschiefer einzelne langgestreckte Lagerlinsen.

Innerhalb dieser Lagerlinsen ist die Verteilung der Erze nach v. Mogilnicki

eine sehr unregelmáBige und von der áuBeren Begrenzung gánzlich unabhán-

gig ; die Quarzitschichten sind nach den verschiedensten Eichtungen gefaltet,

ohne daB dadurch die Kontúrén der Lagerlinsen beeinfluBt würden.* Im
Anna-Rosafeld, ist die Erzführung auf eine Lángé von 120 m und eine Breite

von 30 m, im Arschitza-Mittelíelde in einer Lángé von 350 m und einer Máchtig-

keit von 60 m konstatierbar, u. s. w. Die Arschitzagrube verdankt ihre oxy-

dischen Erze zweifellos ihrer günstigen Lagerung; die Erzlinsen lagern pa-

^ Vergleiche P. Rozlozsnik : Die geologischen Verháltnisse der Gebirgs-

gegend zwischen den Gemeinden Ujradna, Nagyilva und Kosna. Jahresberichte

der kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt für 1Ö08. p. 130.

^ B. Walter : Die Erzlagerstátten der südlichen Bukowina. Jahrbuch der

k. k. Geol. Reichsanstalt. 1876. p. 345.
'•^ RoMAN V. Mogilnicki : Manganerzlagerstátten der südlichen Bukowina.

Berg- und Hüttenmánnisches Jahrbuch. 1917. p. 1.

* V. MooiLNicKi : Die Manganerzlagerstátten etc. p. 9.
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rallel der Berglehne in unbedeutender Tiefe, demzufolge nahezu die ganze

Lagermasse der Oxydation zum Opfer gefallen ist.

Die Eisenmanganerze wiesen laut Betriebsanalysen Ende 1917 folgende

Zusammensetzung auf : MnO^ = 44-2, MnO = 4-7, Fe^O^= 25-7, PöO = 0-88,

CuO = 0-06, Alfi^ = 3-6, CaO ^ 0-1 und SiO^ = 14-6%. Die Zusammen-

setzung der Pyroluíiterze war nach der Analyse von K. Emszt folgende

:

MnO^ = 1 5-7S,' Fe^O^ = 10-15, SiO^ = 1-89, Aip^ = 4-02, MgO = 5-7, S =
0-47, P^O^ = 0-58 und H^O = 1-19%.

Die Arschitzagrube lieferte in Jahre 1917 33,220 t und in den ersten

8 Monaten 1918 bereits 32,370 t Eisenmanganerze (mit 30—32% Mn), im

Jahre 1917 40 t und 1918 85 t Superoxyderze.

4. Prelukaer Gebirge.

Die am Südrande des Prelukaer Gebirge NO—SW-lich hinstreichenden

Lagerstatten ^lacskamez sind dureh die grundlegende Studie von Fr. Kosb-

MAT ^ und die auch- die Erfahrungen des Kriegsbetriebes berücksichtigende

Beschreibung von H. Quiring ^ ausführlich bekannt geworden.

Der wertvollste Teil des Erzzuges besitzt zwischen den Borta- und

Sztrimturigraben eine Lange von 650 m und eine Máehtigkeit von 6—40 m.

•Der dunkle Kieselschiefer spielt hier nur eine untergeordnete Eolle, kann

aber z. B. im Bortagraben im Hangenden noch konstatiert werden. Die Tiefe

der Oxydationszone reicht unter den flachen Bergrücken bis 30 m und re-

dnziert sich auf bloBe Verwitterungskrusten in den eingeschnittenen Gráben.

Die Oxydationszone ist übrigens gröBtenteils abgebaut, die noch abbau-

bare Menge wird von Quiring auf 5000 t geschátzt. Wáhrend des Kriegs-

betriebes wurden 1917—1918 32,500 t Erze erzeugt. Zur Beurteilung der

Lagerstátte mögen folgende Daten dienen. Die Lagermasse von Macskamez

ergab ca 20% Grubenerze mit 25% Mn, wahrend in der Arschitzagrube das

30%-ige Erz etwa 30% der Lagermasse bildet.

Der zukünftige Betrieb kann sich daher nur auf die piimáren Spaterze

beschránken, die nach Analyse von K. Emszt folgende Zusammensetzung

besitzen : B o r t a gr a b e n : SiO^ = 10-14, Fe = 11-38, Mn = 25-11, S = 0-21,

P = 0-47 und CO^ = 21-96. I s t v á n s t o 1 1 e n : SiO^ = 5-38, Fe = 10-59,

Mn = 32-37, P = 0-12 und CO^ == 23-41.

Die auf Veranlassung des preuB. Kriegsministerium durchgeführten Ver-

suche ergaben folgende Betriebsresultate :

^ Dr. Franz Kossmat und C. v. John : Das Manganerzlager von Macska

mez in Ungarn. Zeití-chrif t für praktkche Geologie. 1£05. p. 305.

^ H. QuiKiNG : Übír daí Manganeisenerzvorkommen Mac.skamez (Masca)

in Siebenbürgen. Zeitschrift f. piakt. Geologie 1919. p. 133.
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Beschreibung der Versuche Armes OxyJerz
Geröstetes

Spaterz

Analyse des Probeerzes in troekenem

Ziistande ..,. _ _

Fe .._

Mn
S .._

20-4

21-2

0-77

27-45

9-4

22-04 %
24-00 «

0-83 «

18 98 ('

9-4 «

Koksverbrauch für 1 t Ferromangan ...

Erzverbrauch für l t Ferromangan __

Maugangehalt des Ferromangan „. _.

Mangauverlu8t.„ „ - .-. _.,

Mangangehalt der Schlacke .... „.

Sclilackenmenge pro t Ferromangan...

Kalksteiuzuscblag pro t Ferromangan

P-Gehalt des Ferromangan .._

Metallaiisbringen _ .... _- „., _.

2íS00 kg

3005 «

33-8 %
43 %
7 O'n

3205 kg

S30 «

2-83 o/o

• 33-1 /o

2140 kg

2510 «

40-4 %
26 %
7 %

1933 kg

505 «

1-8 % .

39-8 %

5. Gyaluer Gebirge.

Der am Südrande de3 Gyaluer Gcbirges auftretende Eisenraanganerzzug

ist von W. ScHÖPPE^ bearbeitet worden. Schöppe führt allerdings die Um-
kristallisation der Lagermasse und auch teilweise jené der kristallinen Schiefer

auf den Einflufi eines in der Tiefe verbliebenen Dazit-Andesitmagma zurück,

welche Kontraktmetamorphose im Miocán crfolgt wiire. Die eine Gruppé der

<<Kontaktmineralien» von Schöppe, wie Biotit, Granat und Staurolith
besitzen den Habitus der Mineralien der kristallinen Schiefer. ein anderer

Teil, wie V e s u v i a n und W o 11 a s t o n i t war in meinen Dünnáchliffen

nicht konstatierbar. Jedenfalls entspricht die Lagermasse was Mineralassozia-

tion, Struktur und Textur anbelangt vollkommen jener von Macskamez und

kann mit den kontaktmetamorphen Bildungen der granodioritischen Tiefen-

gesteine, die mlr von v^ielen Stellen, so auch in unmittelbarer Nachbarschaft

(Rézbánya und Nagyhalmágy) gut bekannt sind, in keine Beziehung gebracht

werden. DaB postkretazische Intrusivgesteine hier keine Roile spielen, geht

schon aus dem Umstand hervor, daB die auflagernden oberkretazischen Sedi-

mente nicht die leisesten Anzeichen einer Kontaktmetaraorphose aufweisen.

a) Unigel)ung von A 1 s ó s z o 1 c s v a.

In dem von Schöppe ausführlieher behandelten AusbiB am Dobos
erstreckt sich die Oxydation bloB auf 1—2 ni, demzufolge dem auch sonst

^ W. ScHöprE : Übar kontaktmetamorphe Elsen-Manganlagerstátten am
Aranyo.s-Fiu-íse, Siebenbürgen. Zeitschrifl für praktitche GtíOiogie, 1910. p. 309.
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minder máchtigen Lagern keine praktische Bedeutung zugeschrieben werden

kann. In den die einzelnen Láger trennenden Nebengesteinspartien spielen

bereits Kalkgliramerschiefer und körnige Kalke eine bedeutende Kolle.

b) Umgebung von Orest.

Nördlich von Alsószolcsva in der Gemeinde Orest sind neuerdings bis-

her unbekannte Eisen-Manganerzausbisse erschürft worden. Die Schürfe Hegen

N-lich der Mühle, die zwischen der Kirche Kote 650 m und der Mühle Kote

591 m auf der Spezialkarte verzeichnet ist, 50—100 m über der Talsohle.

Ira Kalkglimmeröchiefer und Qaarzit reihen sich die Lagerlinsen in

mehreren Zügen an. Die Ausdehnung der einzelnen Linsen erreicht nur 12 m
bei einer Máchtigkeit von 0*5—1 m, die Oxydationszone ist nur 1—2 ni tief

und darauf folgt bereits die vorherrschend silikatische Lagermasse.

Die Lagerstátte von Orest wird von dem von Schöppe beschriebenen

Eisen-Manganlagerzug durch eine niáchtige Gesteinsseries (Phyllite, graphiti-

scher Kieselsehiefer, diaphtoritiscb deformierte Augengneisse und Porphyride,

ausgewalzte Quarzkonglomerate und den máchtigen kristallinen Kalksteinzug ^

getrennt und kann als der nördliche Flügel einer Synklinate aufgefítBt werden.

c) Die Umg e bung " v on Aranyosbánya (0 f f enbá ny a).

Die daselbst auftretenden Eisen-Manganlagerstatten waren bereits J.

Grimm ^ bekannt. Ich selbst konnte folgende AusbiBe besichtigen (allé ange-

gebenen Analysen wurden von K. Emszt ausgeführt) :

1. Vurtop. Die Durchschnittsprobe des in 918 m Höhe liegenden 1 m
máchtigen Lagers ergab : Mn = 17-72, Fe = 18-61, SiO^ = 24-09, CaO = 2-28,

MgO = 0-63, S = 1-37, P = 0-74 und CO^ ^ 18-15%.

2. C a s t e a H u 1 p i. Ein Schurfstollen verquerte eine im kristallinen

Kaik aufsitzende 3-7 niáchtige Lagerlinse von der Zusammensetzung : SiO^ =
14-18, Mn = 18-16, Fe = 15-63, CaO = 6-85, MgO = 1-55, S = 1-79, P = 0-61

und CO^ = 26-23%. Der AusbiB der Lagerstátte tritt ea 30 m ober dem
Schurfstollen zutage.

3. Ponorau Siruluj. Der Gráf BETLBN-StoUen verfolgt ein 1—2 m
niáchtiges Láger, dessen Durchschnittsprobe mit folgendem Resultate analy-

siert wurde : Mn = 13-13, Fe = 22-15, SiO^ = 15-70, CaO = 5-05, MgO = 1-21,

S = 2-27, P = 1-10 und CO^ = 24-34%.

Weitere Schurfpunkte sind noch P a r e u B a b i, S i s k a (R á k ó c z y-

9

1 Lddwig Roth von Telegd : Die Aranyos-Gruppé des siebenbürgischen

Erzgebiiges in der Umgebung von Nagyoklos, Bélavár, Lunka und Alsószolcsva.

Jahresberichte der kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt für 1899. p. 64.

2 JoHANN Grimm: Die Erzniederlage und der Bergbau zu Offenbánya in

Siebenbürgen. Berg- und Hüttenmánni&ches Jahibuch der k. k. Bergakademien.
XVI. 1868. p. 317.
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StoUen mit l- m Lagermáchtigkeit), Trója s, Lázur, V. Anyeszi
(Z o 1 1 á n-Stollen O' m Lagermáchtigkeit) etc. Ein dem D e á k-Stollen

(Trojas) entstammendes mit Magnetitlagen gebandertes Einzelstück wurde von
Dr. Emszt mit folgendem Resultate analysiert : Mn = 26-56, Fe = 16-90,

SiO^ = 5-54, CaO = 5-38, MgO = 1-33, S = 0-13, P = 1-12 und CO^ = 19-91%!

Die Ausbisse der phosphorreichen, stark karbonatischen Erze besitzen

daher eine verháltnismáBig geringe ]\íáchtigkeit und auf eine bedeutendere
streichende Erstreckung ist auch wenig Hoffnung vorhanden. Darauf weisen
wenigstens die Beobachtungen von A. Tüske, daB die kristallinen Kalke von
Offenbánya mit dem Streichen der kristallinen Schiefer in keinen Zusammen-
hang gebracht werden können,i welche Beschreibung recht komplizierte

Schichtenausquetschungen wahrscheinlich erscheinen láBt.

Der zwischen Aranyosbánya und x\lsószolcsva liegende Teil des Eisen-

Manganerzzuges wurde von Schöppe beschrieben.

6. K r a s s ó s z ö r é n y e r M i 1 1 e 1 g e b i r g e.

Der E i s e n m a n g a n e r z z u g T o r n ó-D e 1 é n y e s.

Der AufschluB dieses bedeutenden Erzzuges wurde nach K. v. Papp
im Jahre 1855, der systematische Abbau 1875 begonnen.^ Eine detaillierte

Beschreibung der Ergebnisse der AufschluBarbeiten verdanken wir Fe. v.

ScHEÖCKENSTEiN.^ Dcr SW—NE streichende und den kristallinen Sehiefern

konkordant eingelagerte Erzzug konnte von der Tilva Kimpuluj bis zur

T i 1 v a B o b u 1 u j in einer nahezu geraden Linie auf eine streichende Lángé

von 7 km verfolgt werden, wobei die Gesamtmáchtigkeit zwischen 90—260 m
variiert. Innerhalb dieses Zuges werden die einzelnen 0-5—4 m máchtigen

Erzkörper durch Glimmerschiefer-Gneiszwischenlagerungen voneinander ge-

schieden, 9 Erzlager konnten konstant nachgewiesen werden und die durch-

schnittliche Lagermassegesamtmáchtigkeit betrug 27 m. Die Zusammensetzung

der Lagermasse ist als Durchschnitt von 104 Proben die folgonde : MnO^ =
20-0 (2—58%), Fe^Og = 10-85 (2-15—27%), SiO^ = 47-88 (24—89-6%) und

H^O = 3-0 (0'2—8-5%).

Der Abbau bescliránkt sich nur auf die Oxydationszone, so daB er trotz

der mittelmáBigen Produktion rasch nach Norden schritt. Die abbauwürdigen

Linsen besitzen ein durchschnittliche Lángé von 10 m, eine i\íáchtigkeit von

1 m und reichen nicht über 10 m Tiefe hinab. Ende 1915 waren bereits die

Partién ]Magura ]\í i c a und ^lagura Maré erschöpft, daher die Eisen-

^ A. Tüske : Die geologischen und petrogiaphkchen Verháltnisse der Um-
gebung vou Offenbánya. Mitt. des Mineralogisch-Geologigchen Institutes der kgl

.

ungar. Universitát Kolozsvár. 1S09. p. 41 des ungarischen Textes.

2 Dr. Karl V. Papp : Die Eisenerz- und Kohlenvorráte Ungarns, p. 440

(ungarisch).

3 Fr. v. Schröckbhstein : Die geologischen Verháltnisse des Banater Montan-

Distriktes. A magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai. V. 1870 p. 89.

Földtani Közlöny. XLIX. köt. 1919. • ^



130 PAUL KOZLOZSNIK

bahnlinie bis zar Tilva Boliuluj ver'ángert wurcle, woselbst man reichere

Erze fand. Es wurden 1914 3710 t, 1915 5298 t. 1916 8498 t und 1917

9645 t Erze mit 23—28% Mn und 12—15% Fe erzeugt.

Die nördliche Fortsetzung des Erzzuges wurde S-Iich von E u z s an dor

Kulmea Maré festgestellt,i neuerdings konnte er auch noch weiter nördlich

auf der D a lm a b i c e i in einer kleinen aus dem Neogenbecken auftauclien-

8-3 "/ a

tfí

Mangan-

oisensilikati'

und Karhonati-

Gianíchiofci

Figur 8. Profilé der an der S'iuzsety genannten Stelle cca 7 ni übereinander

liegenden Ein'^clvmtte, Delényes, Kom. Krassó-Szörény.

den kristallinisclien Sehieferinsel aufgefmiden werden. Beiliegende Skizzen

(Figur 8) zeigen die Profilé der an letztere, auch Sztruzsety genannten

Stelle cca 7 übereinander liegenden Einschnitte. Erwáhnung verdient der in

intrusiver Lagermig auftretende Gneis, er ist aber derartig verwittert, daB kein

Probestück zur genaueren líntersuchung gesammclt werden konnte. Meine

Durchschnittsproben ergaben nach Analyse von K. Emszt folgende Re&ultate

:

^ JuLTus Halaváts : Die westliche XJmgebung von Karánsebes. Jahresbericht

der kgl. ungar. Geol. Reichsaiistalt für 1894, p. 87.
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a) oberer Einschnitt Mw = 13-53, Fe = 7-21, unlöslich = 39-34% ; b) unterer

Einschnitt: Mn = 16-27, í'e = 7-18, unlöslich = 55-41%. Die Oxydationszone

geht bereits in deii Einschnitten in die primáre Zone über. Fernere Ausbisse

áind S-lich von K u z s im jMacskástale am F u n t i n e 1 i bekannt geworden,

aber nicht náher erschürft.

Im Liegenden des Hauptzuges hat N. Kiagul zwischen den zwei Anfangs-

zweigen des Sebesmezer (Pojanaer) Vale Maré am Strug (südlich von

Kote 661 m) einen minder máchtigen Lagerzug erschlossen und im Jahre 1917

etwa 50 t Erze mit 15—27% Mn erzeugt. Die primáre Lagermasse ist

hier sehr manganarm.

Die StIícIi vom Almásbecken bei J e s e 1 n i c a und R u d a r i a ^ er-

schürften Manganerzvorkommen dürften gleichfalls unserem Typus angehören,

sind mir aber noch persönlich unbekannt.

7. P a r i n g g e 1) i r g e.

Südöstlich von der Kolonie Pe trilla bei Petrozsény zwischen

dem Pl ájul Goduluj (1146 m) und Mun célul Jietuluj (1590), etwa

400 m westlich der Kote 1459 m der Spezialkarte findet sich ein máchtiger

Ausbifi, der mittels eines SchurfstoUens auf 6-5 m verquert wurde. Die mangan-

hydroxydisch verwitternde Lagermasse ist noch 9 m vor dem Schurfstollen

zu beobachten, daher sich eine Máchtigkeit von 10—11 m resultiert. Eine

Durchschiiittsprobe der durch den Schurfstollen verquerten Lagermasse ergab

nach Analyse von K. Emszt : M?i = 15-87, Fe^Q-58, SiOg == 54-34. S = 0-21

und P = 0-05%.

Am Saumpfade E-lich konnte ich die manganhydroxydische Lagermasse

samt tauben Einlagerungen in 37 m Breite verfolgen. Das Vorkommen ist im

Streichen nicht weiter untersucht und es bleibt daher fraghch, ob wir es mit

einer Lagerlinse oder einer Synklinale zu tun habén.

Wahrscheinlich auf dieses Vorkommen bezieht sich die áltere Analyse

von H. Sturm und A. ]\íadbr ^ mit der Fundortangabe «Berg Gogyanu im

Zsiler Tale.»

8. S e b e s h e 1 y e r G e b i r g e. ,

lm westhchen Teile des Gebirges, E-Hch von Óhába—Ponor sind

nach dem Gutachten von Ing. Kárpáti zwei Ausbisse vovhanden. Der eine

liegt zwischen dem V. S t r i m b u 1 u j und P a r. J i g u r a s a, der andere

zwischen dem V. Praveculuj und V. Malcii, sie sollen 35—40 m, bezw.'

22—30 m Máchtickeit besitzen und 23% Mn und 27% Fe enthalten.

1 Dr. K. V. Papp : Die Eisen- und Kohlenvoriáte des Ungarischen Reiches.

^ Analysen und andeiweitige Untersuchungen ausgeführt im Laboratórium

des k. k. Generalprobiiamtes in den Jahren 1865 und 1866. Berg- u. Hütten-

xnánnisches Jahrbuch der k. k. Bergakademien. XVI. 1867. p. 361.

9*
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DaB diese Vorkommen dem hier behandelten Typvis angehören, ist aus

dem Grundé wahrscheinlich, daB ich in den vom Kollegen Dr. A. Vendl
im Laufe das Jahres 1912—1913 auf dem benachbarten östlichen Gebiete

gesammelten Probestücken das Auftreten des Typus zweifellos feststellen konnte.

Dr. Vendl hat das Vorkommen an mehreren Stellen beobachtet, die sich im

groBen Ganzén in einer dem Generalstreichen der kristallinen Schiefer paralle-

len Zone gruppieren. In Ermangelung von Aufschlüssen können aber keine

detaillierteren Daten eriért werden.

9. Fogaraser Gebirge.

Südöstlich vom-Negoj, bereits an der rumánischen Seite des Gebirges

hat Dr. Keinhard dunkle, eisenschüssige und manganháltige Quarzite nach-

gewiesen und mit den erzführenden dunklen Quarziten der Bukowina paralle-

lisiert.i

III. Die geologische Position der Lagerstátten.

a) Genetische und tektonische Verháltnisse.

Schon die region ale Verbreitung der vollkommen analógén Lager-

státten und ihre konkordante Lagerung niacht ihren primár sedimentáren

Ursprung wahrscheinlich und diese Ansicht wird durch die an den am wenig-

sten metamorphen Gliedern der Series, an den karbonateführenden Quarziten

gemachten Beobachtungen bestárkt,

Figur 9 zeigt den Dünnschliff eines Quarzites aus der Sophiengrube bei

Havasmez. Das Gestein setzt sich in der Hauptsache aus einem parallel angeord-

neten, mit gezáhnelten Grenzen ineinander greifenden undulös auslöschenden

Q u a r z aggregát zusammen, in welchen verstreut verwitterte Karbonát-
rhomboeder zu beobachten sind. Die durch Oxydation entstandenen Hydroxyde

sind entlang einem Querrisse und der Schieferungsfláchen eingedrungen und

durch teilweise Verdrángung des Neb engest eines zum Absatz gelangt. Wáhrend

der Schliff einerseits die Anháufung der Oxydationserze illustriert, wird ander-

seits durch die Verteilung des Karbonátos eine andere Herkunft, wie z. B.

eine metasomatische Verdrángung vollkommen unwahrscheinlich.

Die Entstehungsphasen sind noch bedeutend schárfer an einem anderen

Schliffe zu beobachten, welcher der zuerst beschriebenen Pelsenwand bei Kuszkaf
entstammt. (Fig. 10.) An diesem Schliffe falit schon bei unbewaffneten Auge
der keilförmige Wechsel der pigmentreichen und pigmentarmen Partién auf,

welche Anordnung sehr engen Faltén entspricht. Am lehrreichsten lassen sich

diese Verháltnisse an einem breiteren pigmentarmen Streifen studieren, in

^ Dr. Max Reinhard : Die kristallinen Schiefer des Fogaraser Gebirges in

den rumánischen Karpathen. Anuaiul Instituluj Geological Romainci. III. 1909.

p. 237.
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welchen die karbonatármeren und karbonatreicheren Schichten vortrefflich

erkennbare, regelmaBige minder enge Faltén erkennen lassen. Ein Teil dieses

Streifens ist in Figur 10, einer Handzeichnung vom Kollegen A. Liffa dargestellt.

^.^ _
Die primáre Schichtung des Gesteines ist durch den jetzt faltenförmig

Karbonatkörner

im Quarzgruüde

Manganoxyd-

haltigos Motall

Figur 9. DünnschlifE eines Quarzites aus der Sophiengiube bei Havasmez.

verlaufenden Wechsel von pigment- und karbonatreicheren und ármeren Lagen

gut erkennbar. Die Anordnung der einzelnen Korner wird aber durch die bei

der Faltung erfolgten Teilbewegungen geregelt, welche in der Kichtung der

Ausweichuugsmöglichkeit die sekundáie Schieferung hervorriefen. Die parallelé

Anordnung ist schon bei einem Nikol augenfállig (S. Zeichnung Fig. 9) und
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kommt einesteils in den linsenförmig ausgepi'eBben Karbonatkörnern und den

an sie haftenden Pigmentstráhnen, anderseits in der linearen Anordnung der

Pigmentpartikelchen zum Ausdruck, demzufolge der ganze Schliff fein schraf-

fiert erscheint. Bei einer stárkeren VergröBarung erweist sich freilich auch

letztere Anordnung als eine nicht absolut parallelé und entspricht mehr einem

spitzen Linsensystem, die Pigmentlinien schmiegen sich auBerdem den Kon-

túrén der Karbonatlinsen an. Das Karbonát ist einesteils in der Form der

bereits erwahnten und einheitlich polarisierenden Linsen anzutreffen, teils ist

es mit dem Pigment zu dünnen Streifen ausgepreBfc worden.

Der den Hauptanteii bildende Quarz erscheint bei einem Nikol, auch

bei gesenktem Beleuchtungsapparat als ein einheitlicher Untergrund, zwischen

gekreuzten Nikols löst er sich aber in ungemein feine Streifen auf, so daB man
im ersten Augenblick Serizitstrahne vor sich zu habén glaubt. Die mit ver-

záhnelten Kontúrén ineinander greifenden schmalen Linsensysteme zeigen, trotz

der ineinander übergehenden undulösen Auslöschung ausgezeichnet die Treunee-

sche Eegel,^ d. h. a' ist parallel der sekundáren Schieferungsfláche angeordnet

.

dir Quirz hat d'xh3r wáhrjnd súnv yl^stlsch^n D'forniation eine Zw'ingsorien-

tierung angenommen.

Gánzlich unabhángig von den zwei behandelten Anordnungen ist das

Auftreten kleiner, in der Zeichnung nur als Punkte darstellbarer, scharf be-

grenzter Granaíkörjichen. Der Granat láBt keine Spuren der mechanischen

Deformation erkennen, überwáchst die Grenzen der Quarzstreifen ; in seinem

Innern háuft sich oft das Pigment zusammen, w;)durch er oft undurchsichtig wird.

Die Bildung des Granat und damit naturgemaB auch die der übrigen

Skarnmineralien ist nach der Phase mechanischer Deformation erfolgt und

zwar, wie es einige Mineralien (Staurolith, Cyauit) des das Nebengestein

bildenden Glimmerschiefers beweisen, unter Verháltnissen, bei welchen die

Mineralbildung durch das BECKB-sche Volumgesetz vorgeschrieben wurde.

In eine bedeutend jüngere Phase falit die Entstehung der das Gestein durch-

setzenden und meist mit Qaarz verheilten Sprungrisse. Da der Py rit teilweise

auch solche Sprungrisse ausfüUt, kann gefolgert werden, daB die^es in allén Vor-

kommen ziemlich verbreitete Mineral eine der jüngsten Mineral bildungen ist.

Bei der Entstehung der primáren Lagermasse lassen sich daher drei

Hauptphasen unterscheiden.

1. Die sedimentáre Ablagerung der Mangan-Eisenkarbonate

und der Kieselsáure.

2. Intensive Faltung. Die plastische Deformation des Qiiarzes

kann nach den klassischen Versuche Kákmán's^ nur unter hohem allseitigen

1 B. Sandeks : Über Zusammenhánge zwischen Teilbewegung und Gefüge

in Gesteinen. Tscheemak-^ >Iin. u. Petr. Mitteilungen.1911. N. F. XXX. p. 291.

- Dr. Th. V. Káemán : Festigkeitsversuche unter allseitigen Druck. Mitt,

über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Heft 118. Berlin

1912, ferner auch Heft 175 u. 176.

Dr. Róbert Böker. Die Mechanik der bleibenden Forniánderuiig in kristal-

linisch aufgebauten Körpo.m. 1915.
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Druck erfülgt sein, wobei natürlich ein senkrecht zur Schieferungsebene wir-

kender Überclruck vorhanden war. Derartige Verhaltnisse können wir uns

nur durch die Überlagerung von einer máchtigen Ger^teinseries, natürlich noch
innerhalb der Kompressionszone entstanden erklaren. Die intensive Faltung

erklárt auch die Linsenform einzehier Lagerstátten und die aiif den ersten

f *;

•'^

^•^

Fig. 10.

Dünnschliff eines Probestückes eutstanimend der Felsenwand b3Í Ruszkaf.

(Handzeichnung des Chefgeologen Dr. Aurél Ltffa.)

Blick unverstandliche Detailtektonik, wie sie bei einigen Lagerstátten (Jako-

beny, Aranyosbánya) hervorgehoben wurde.

3. D i e n a c h der F a 1 1 u n g s p h a s e e r f o 1 g t e, . d a v o n g a n z -

1 i c h VI n a b h á n g i g e U m k r i s t a 1 1 i s a t i o n durch régiónál wirkendo

Kráfte, die mit der Eildung der kristallinen Schiefern zusaramenfallt.
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fcj A 1 1 e r s V e r h á 1 1 n i s s e.

Die wichtigsten Ergebnisse konnten im Krassószörényer Gebirge ge-

sammelt werden, wo, wie dies zuletzt Dr. Fr. Schafaezik hervorhebt/ in

den oberkarbonischen Konglomeraten bereitá die Rollstücke beider hier unter-

schiedenen kristallinen Schiefergruppen zu beobachten sind. Die Umkristalli-

sation ist daher sicher álter als oberkarbonisch, 'meiner Meinung nach, da

ScHAFARZiK bei Kornyaréva auoh nicht metamorphe Schichten des unteren

Karbon nachgewiesen.* auch álter als diese Karbonscliichten. Wir gelangen

daher mit Br. Walter, der die Lagerstátten mit dem Devon des rheinischen

Schiefergebirge parallesierte (1. c. p. 314), und mit Dr. Kossmat, der auf die

Analogie mit dem Vorkommen bei Eisnerz in Kárnten hingewiesen (1. c. p.

315), auf das altpaláozoische Altér der Lagerstátten. Analógé karbona-

tische Manganschiefer wurden von Dr. Krusch aus den kambrischen und

silurischen Schichten Belgisch-Luxemburgs beschrieben.^

Von MoGiLNicKi werden die in den kristallinen Schiefern linsenförmige

Zwischenlagerungen bildenden dichten Kalke mit den triadischen Kaikén, die

dunklen Kieselschiefer mit d'en triadischen Radiolariten in Beziehung gebracht.

Nach der zusammenfassenden Darstellung von Uhlig* aber werden die

kristallinen Schiefer diskordant von permischen Qaarzkonglomeraten und

Sandsteinen überlagert, die hinauf zu in schlecht geschichtete Dolomité über-

gehen. Darauf folgen rote Schiefer, Sandsteine, Radiolarite, die stellenweise

Einlagerungen echter versteinerungsführender Werfener Schiefer umschlieBen

und von glimmerreichen Sandsteinen überlagert werden. Die triadischen ver-

steinerungsführenden Kalke erscheinen darauf in Linsen und kleinen Klippen.

Es ist schwer einen Grund zu finden, der die Parallelisierung dieser nicht

metamorphen versteinerungsführenden Series mit einer regionalmetamorphen

Series rechtfertigen würde. Es kann nur soviel zugegeben werden, dalj trotz

der Regionalmetamorphose an einzelnen Gliedern der metamorphen Series,

wie an Konglomeraten und graphitisches Pigment führenden Gesteinen (z. B.

die Kamp-Kalke der Radnaer Alpen) ihr ursprünglich sedimentárer Charakter

noch wenig verwischt ist und dieábezüglich kann die nördliche Series mit den

analógén Gliedern von Alsószolcsva vielleicht auch in náhere Beziehung ge-

bracht werden. Für diese Bildungen wurde übrigens schon vor Jahren von

Fr. Posepny die Bezeichnung basturnische Formát ion in Vorschlag

gebracht.^

^ Dr. Fbanz Schafarzik : Revision der kristallinischen Schiefer des Krassó-

Szörényer Grundgebirges in petrographisclier und tektonkcher Beziehung. Jalires-

baricht der kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt für 1913, p. 214.

' Dr. Franz Schafarzik : Die geologischen Verbáltnisse der Unigebung von

Korniaréva. Jahresbsricht der kgl. ungar. Geol Reichsanstait für 1894. p. 96.

^ P. Krusch : Die Manganerzlagerstátten Belgisch-Luxenburgs in ihrer

B?ziehung zur Veiwitterung der altén Obeifláche. Zeitschrift der deutschen Geol.

Gesellschaft. 1915. p. 209.

* Dr. V. Uhlig : Bau und Bild der Karpathen. p. 681—684.
^ Franz Posepny : Zur Geologie des siebenbürgischen Ei'zgebirges. Jahrbuch

per k. k. Geol. Reichsanstalt. 1868. XXIII. p. 53.
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IV. Die Bedeutung der Eisennianganlagerstátlen íür die

Einteiliing der kristallinen Schiefer.

Betrachten wir aus den vorangehenden Gesichtspunkte die von Dr.

ScHAFAEZiK und deii rumánischen Geologen vorgeschlagene Zweiteilung der

kriátallinen Schiefer, so • ergibt sich folgendes ;

1. Bei der ersten Gruppé der Gneise und G lim m e r s eh i e f e r ist

der Faltung eine intensive Umkristalhsation gefolgt (Gesteine mit prákristal-

liner Tektonik im Sinne Sanders^).

2. Bei der zweiten Gruppé der Phyllite folgte der die Phyllittextur

bedüngenden mit Teilbewegungen verbundenen Faltung keine IJmkristalhsa-

tion und es'sind keine Zeichen vorhanden, daB der Faltung eine der früheren

entsprechende intensive umkristalhsation vorausgegangen wáre.

Diese, eine gute allgemeine Orientierung bietende Einteilung kann als

ein Schema für die Einteilung sámtlicher Grundgebirge Siebenhürgens nicht

genügen und wir müssen bestrebt sein derartig petrographisch und womöglich

faziologisch begrenzte Einheiten zu unterscheiden, welche in den einzelnen

Gebirgsgruppen sicher parallelisierbar sind.

Diese Bestrebungen sind bereits álteren Datmns, die einzeinen Eintei-

lungen berückáichtigen aber nur die kristallinen Schiefer der einzelnen Ge-

birgseinheiten und eine regionale vergleichende Identifizie-

rung der unterschiedenen Einlieiten steht noch aus. In dieáer Arbeit kön-

nen die als gleichalterig betrachtbaren und auf einer gleichen Stufe der

Eegionalmetamorphose stehenden Eisen-Manganerzzüge eine erstklassige Rolle

spielen.

Budapest, November 1919.

1 Bruno Sanders : Über tektonische Gesteinsfazies. Verhandlungen der

k. k. Geol. Reichsanstalt. 1912. p. 250.
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NOTICES SÜR LES BRISSOIDES DE L'ÉOCÉNE DE LA

TRANSYLVANIE.

Par V. VoGL.

Dans sa «Descriptiün des Echinides fossiles de la province de Barcelona»

M. Lambert a montré, qu'au lieu du nom générique Euspatangus Ag. 1847.

la priorité convient au nom Brissoides, établi par Klein en 1734. La pluspart

des auteurs n'a pas accepté cetté rectification, et vraiment il est difficile de se

séparer d'un nom tellement enraciné, comme est VEuspatangus. jMais je crois,

quant on veut étre conséquant, quant on veut respecter les conventions con-

cernant la priorité, il faut mettre á part tel argument et réintegrer le nom,

qui a evidemment la priorité.

Dans l'Éocéne et l'Oligocéne inférieur de la Transylvanie leg Brissoides

appartiennent aux Echinides les plus communs. D'aprés les descriptions des

divers autem-s — E. de Pávay-Vajxa, Ch. Hofmann et A. Koch —^ on y
connait cinq espéces, dönt plusieurs sönt en cffet trés communes. Occupé d'une

revision des Echinides éocéniques de la Transylvanie, qui se trouvent dans le

musée de l'Institut Géologique Hongrois, j'ai étudié aussi les Brissoides, sur

lesquels je voudrais fairé ici quelques notices.

Hors l'euvre de Cotteau, qui a donné dans la Paléontologie Fran^aise

des diagnoses de chacune des cinq espéses, la litterature de ces Brissoides

est depuis leur premiere description presque nuUe. C'est l'unique Br. Pávayi,

qui était traité en 1901 par Oppenheim dans ses «Priabonaschichten», et qui

fut l'a mis dans la synonymie de Br. minutus de l'Eocéne du Vicentin.

En effet, les deux espéces — Br. minutus et Br. Pávayi — sönt trés voisines

l'une de l'autre, mais on peut cependant constater assez de différences entre

elles pour les tenir separées. Le Br. Pávayi est toujours plus étroit en arriére,

sa taille est plus ovoide, le Br. minutus est plus elUpsoidal, plus large,

arrondi en arriére. La fasciole peripetale se rapproche chez le Br. Pávayi en

avant tellement de l'ambitus, qu'elle est du dessus á peine visible, chez le

Br. minutus elle y resté toujours bien éloignée.

Les Brissoides de la Transylvanie sönt en généralité bien distincts entre

eux. Des exemplaires plus grands du Br. Haynaldi peuvent étre au premier

coup d'oeil confondu avec le Br. crassus, mais ils ont leur siilon antérieur toujours

plus profond, leur fasciole peripetale pas angaleuse en avant. Le Br. crassus

se rapproche en quelque maniére du Br. multituherculatus, qui fut uni par
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DE LoRiOL avec son Br. forniosus (Euspatangus), mais il se distingue de toutes

ces formes par ses zóies poriféres relativement beaucoup plus larges et son
sülön antérieur encore moins profond, presque nul.

II y a encore une espéce parmi les Brissoides, qui se rapproche sous

certains rapports du Br. crassus. C'est le Br. patellaris de la <(Ranikot series»

de rinde. Bien que la mauvaise figure, donnée de cetté espéce par d'Archiac
et Haime ne permet pas une comparaison particuliére, on voit pourtant, que
la fasciole de Br. patelhris limité une aussi grandé partié de la surface,

comme chez le Br. crassus. l.^ourtant les deux espéces ne semblent pas avoir

beaucoup de commun. Néanmoins je crois, que VEiisiJ. p^*'^^^^^'^ cité par

Hauer et Stache i de l'Eocéae de la Transylvanie sera plutót un Br. crassus,

qu'un Br. transíjlvanicus comme le suppose Ch. Hofmann, parceque cetté

derniére espéce est bien différente de Br. patcllaris. II est vrai, elle est

aussi applatie, mais son sommet ambulacraire est beaucoup plus excen-

trique en avant, ses aires ambulacraires posterieures sout plus courtes, leur

extrémité est beaucoup plus eloigné du bord postérieur, par conséquent aussi

la fasciole peripetale est piacé á une assez grandé distance du bord postérieur.

II y a encore une espéce de l'Éocéne de l'Inde qui se rapproche d'une

des Brissoides de la Transylvanie. C'est le Br. rostratus (Euspatangus) décrit

et figuré par d'Archiac et Haime. puis par Duncan et Sladen. Cetté espéce

est tellement voisine du Br. gihbosus, qu'elle se distingue du dernier que

par son test un peu plus applati. C'est principalement l'apex, qui est chez

le Br. gibhosus plus renflé.

II est intéressant, que parmi les cinq Brissoides de la Transylvanie se

trouvent deux, qai se rapprochent plus ou moins de certains Brissoides de

l'Inde. Ce me parait autant plus remarquable, parceque la fauné eocénique de

rinde est connue comme assez étrangére des faunes européennes. C'est la seule

Transylvanie dans l'Europe (excepté naturellement la Russie, et l'Europe orientale

en généralité) ou on a constaté déjá auparavant télies analogies asiatiques

dans l'Éocéne (la Gryphaea EsterJiázyi p. e. parait dans l'Éocéne de la Tran-

sylvanie et dans l'étage de Férghana), malgré que la Transylvanie est

aujourd'hui ferrné vers l'est par les Carpathes, et qu'elle appartienne sous le

rapport géographique absolument á l'Hongrie propremant dite, dönt la fauné

eocéné est d'un caractére tout á fait européen. Cela parait démontrer que

ces deux régions aujourd'hui si strictement liées par la guirlande des Carpathes,

etaient pendant l'Éocéne séparées, et que la mer eocénique s'étandait de

l'Inde vers l'ouest jusque dans la Transylvanie, mais pas plus lóin.

Mes études offrirons peut étre encore plus de preuves echinologiques

pour cetté supposition.

^ Hauer et Stache: Geologie Siebenbürgens p. 618.



BEMERKUNGEN ÜBER DEN NEUEN FUNDORT VÜN

MYSIDIOPTERA (PSEÜDACESTA ?) GRANDIS GAÁL IN DER

GEGEND YON EELSÖKENESl).

Von Paul Bozlozsnik.

Um die UngewiBheit des Fundortes der Mysidiojptera grandis Gaál, der

mit «Gegend von FelsGkenesd» bezeichnet wurde, zu kláren, halté ich eine

genauere Bezeichnung für zweckmaBig. Der Fundort befindet sich in dem im

Jahre 1917 beim Maschinenhause von Facsebánya vorgetriebenen, neuen, \or-

láufig namenlosen Stollen. Die Fossilien wurden in einer Tiefe von 200 m
gefunden. Der genannte Stollen liegt cca 500 m weit vom Knobloch-Stollen

entfernt. Géza Plander, der mir seinerzeit die Funde zmn Bestimmen übergab,

bemerkte damals, er hátte vor Jahren in den Kenesder Steinbrüchen gleichfalls

eine Lima grandis gefunden, die er seinerzeit Dr. Stefan Ferenczi übergab.

Q EEFEKATE.

1. Dr. St. Gaál: Studien über die fossilcu Liniideii

Uiifjarns (mit 9 Textfiguren). Annales Musei Nationalis Hungarici.

XVI. Budapest, 1918. p. 246—282.

Eine zusammenfassende Bearbeitung miserer einheimischen Limiden

dürfte schon deshalb erwünscht sein, weil die diesbezüglichen literari?clien

Angaben sehr zerstreut sind, und weil ihre Kenntnis auch dadmch erschwert

ist, daB die Originalexemplare von mehreren Arten leider garíz verschollen sind.

Über das Altér der Schichten, in welchen die von Dr. Stefan Gaál

beschriebenen Limiden stammen, meint der Verfasser, d&B es sich höchst-

wahrscheinlich um einen Schichtkomplex handelt, der sich seit der oberen

Kreide (Cenoman) bis zur Mitte des ]\íiozáns abgelagert hat.

Verfasser beschreibt sodann nrch einer Übersicht über die Gattung

Mysidioptera :

\ Mysidioptrn grrndis Gaál.
Gattung Li)iia Buguere.,

üntergatturg Pligostonia Sow.
« Acesti H. A. Adams

Lvna (Ac.sti) miocacn'.ca Sism. var. Szabói Iíofm.

Untergang Badula Klein s. str.

Endlich drei : waifelhafte Lima-Arten.

2. Dr. Fraiiz X. Schaffer: Allíjeiiieiiie Geologie. Über-

setzt íds ungarische von Frau Dr. Margarethe von Papp-Balogh. Mit

dem Originál verglichen, ergiinzt und einem Anhang versében von

Dr. Kael von Papp. (Seite 1—707. Mit 500 Abbildungen.) Budapest, 1919.

Die deutsche Ausgabe wurde Dr. Theodor Fuchs, die ungarische

Dr. LuDwiG VON LóczY óen. gewidmet.
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