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(13.) R ét h l y  A n t a l : A z  lC!04-ik évi április  A iki földrengés. Természet- 

tudományi Közlöny. XXXVII. k., p. 4 7 — 51. Budapest 1905.

Az utóbbi évek elég gyakori magyarországi földrengései közül egyik 
sem volt oly nagy kiterjedésű, mint a szóban forgó. Epicentruma a Balkánra, 
a Rilo és Rhopode hegység SW-i részére esik, a hol erőssége VI F orell fok 
volt. A földrengésnek a Balkánon történt lefolyását ismertetve szerző el
mondja, hogy Magyarországon — a hol erőssége délen IV, tovább északra 
III fok volt — azon terület északi határát, a melyen a földrengés az északi 
összetevő irányában érezhető volt, Keszthely, Nagyvárad, Nagybánya, Botfalu 
és állítólag Érsekújvár jelöli, míg ez az északi határ a magyar Nagy-Alföldön 
csak Szegedig és Csabáig ér föl. Az első rengés l l h4m-kor a második 1 l h30m-kor 
következett be s ezt követte közvetetleniil egy harmadik rengés. A földrengés 
hullámszerű volt, tartama Temesvárott 2«, Nagybecskereken l 8, az erdélyi 
részekben azonban egészen 90B-ig (Dubovicza) emelkedett. Hangtüneményeket 
Magyarország déli határán még észleltek; így Orsován menydörgésszerű 
morajt. Az iránya S—N volt. Végül szerző 12 helyről származó észlelést 
sorol föl s kiszámítja a földrengés tovaterjedésének sebességét. A Rilo hegy
ség és Strassburg közötti távolság 1400 km; ezt az utat 2 1 \im alatt tette 
meg, a miből a sebesség 15*5 km. másodperczenkint. y.
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Szakülések.

Í905 január hő 4-dikén. Elnök : Koch Antal dr.
Előadások:
1. Garjanovic-Kramberger Dargutin, zágrábi egyetemi tanár, mint vendég 

a krapinai ősember diluviális koráról tartott előadást s mindenekelőtt 
affölötti örömének adott kifejezést, hogy a krapinai diluviális ősembermarad
ványokat magyar szaktársainak is bemutathatja és ezekre vonatkozó vizsgá
latait előadhatja itt Budapesten

Az előadó először a krapinai lelőhelynek RuTOTval szemben polemiku
sán tartott leirását közölte s a Rhinoceros Mcrckii, J äger kétségtelen föllépését 
hangsúlyozta, legyőzvén egyszersmind a RuTOTtól föltételezett, egy idősebb 
Taubach faunának egy fiatalabb, később hozzájött faunával való coexistentiát. 
RuTOTval szemben megállapította annak a régibb fölfogásnak igazolt voltát, 
a mely szerint az ú. n. e ö l i t h ő s  industria nem csupán a Rhinoceros Mercki 
megjelenéséhez van kötve, hanem általában valamennyi palaeolithos industria 
a nevezett rhinocerosfaj létezésének; tartama alatt meg volt. E szerint nem 
állhat meg Rutot azon föltevése, hogy a Rhinoceros Mercki az eolithos, a 
Rh. antiqmtalis a cheléeni industriát kísérte volna, mert hisz épen Ivrapináu
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a llh. Mercki még az ú. n. éburnéeni industriával is együtt fordul elő. Az elő
adó a krapinai lelőhelyet P e n k  «Mindel -Riß# (második) i n t e r g l a c i á l i s  
k o r á b a  helyezi és az igen hasonló t a u b a c h i v a l  hasonlítja össze.

Ezek után áttért, a megfelelő eredeti példányokat bemutatva, a krapinai 
emberen megfigyelt osteologiai sajátságok ismertetésére, a melyek közül külö
nösen érdekes a homlok alakja, a koponya belsejének néhány eddig ismeret
len részének (erista galli, lamina eribrosa, sulcus sigmoideus) egymáshoz való 
viszonya, továbbá a naso-frontális arczél és különösen négy alsó állcsont. Ez 
utóbbiak a következők: egy 7 éves gyermek s egy 16 éves egyén alsó áll
csontja, továbbá egy olyan alsó állcsont töredéke, a melynél a fogív alakja 
igen érdekes, a mennyiben a Pj-nél be van fűzve s végül egy körülbelül
30 éves egyén alsó állcsontja, a mely az eddig ismert állkapcsoktól abban üt 
el, hogy elül és hátul egyenlő magasságú. A fogak alkotásánál az előadó ki
emelte a zománezredok nagy számát; bemutatta továbbá a mellső végtagok 
néhány részét, így felső kar- és kulcscsontokat, a mely utóbbiak különösen 
graciositásukkal és torsiójukkal tűnnek ki. Erre azután a Homo primigenins- 
nak faji diagnosisát állapította meg, a melynek legfontosabb pontjai a kö
vetkezők :

A koponya különböző a lakú : erős szemivekkel ellátott, hátra dűlő hom
lokkal. A koponya hátsó része erősen megtört. A halántékcsonlok csecsnyúl
ványai még gyöngék, de a tympanicum már igen vastag. A lamina eribrosa 
ferdén le- és hátrafelé d ű lő ; az owesontok részben még összenőttek. Az alsó 
állcsont áll nélkül való, elül magasabb, mint hátul vagy egyforma magas
ságú. Spina mentalis interna nincs. Mellső végtagok még gyöngék; különö
sen gyöngék a clavicnlák és legtöbbnyire erősen csavarodottak.

Az előadó megjegyezte, hogy ezt a diagnosist az ódiluviális ember külön
böző varietásairól vette s hogy ez ennélfogva a jellegek egész összegét tartal
mazza, miután már akkor is több alak élt. Az ember fejlődési sorozatában a 
régibb diluviumtól kezdve a mai napig az embernek következő fajait és válto
zatait különbözteti m eg:

Homo primigenius, var. Spyensis;
« « « Krapinensis;
« sapiens fossilis (löszember);
« « (recens ember).

Végül összehasonlította az előadó a Homo primigeninst az angolországi 
Ga l l e y - Hi l  1-ről származó sajátságos emberrel, a melyet K l a t s c h  vizsgálatai 
alapján a H. sapiens fossilis fajba soroz. Miután azonban ez az ember az 
angol geologusok egybehangzó véleménye szerint a régibb diluviumból, R u t o t  

szerint pedig a «maffliem>-bŐi való, a galley-hilli ember egyszersmind az ismert 
legrégibb diluviális ember is volna. E dolgon csak az a körülmény sajátságos, 
hogy a galley-hilli ember, bár régibb, mint a Homo primigenius. mégis fiata- 
lnbbnak látszik, illetőleg a recens emberre hasonlít. Ezt a snjátszerű anomá- 
iáit az előadó úgy magyarázta ki, hogy nyilván már a legrégibb diluvium óta 

'két emberfaj élt egymás mellett, a melyek egyike — a galley-hilli'ember —
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kedvezőbb életföltételek következtében előbb és gyorsabban fejlődött ugyan
abban az irányban, mint a H. primigenius s a mai napig fönmaradt, oly 
változásokon menve át, hogy már a legrégibb diluviumban a II. sapiens fos
silis — a löszember — fejlődési fokát elérte. Az előadó azt hiszi, hogy az 
ódiluviális emberek között nyilván a maiakhoz hasonló viszonyok uralkodtak, 
m ert a galley-hilli H. sapiens fossilis analog módon szemben áll a H. prirni- 
geniusszal, mint a mai magas civilizátiójú ember bizonyos vadnépekkel szemben.

Úgy látszik tehát, hogy a H. sapiens faj az egész diluviumon keresztül 
élt, míg a primitivebb faj — a 11. primigenius — bár a felső diluviumig 
meg volt, vagy kihalt, mint azt már Schwalbe gyanította, vagy a mondott 
értelemben tovább is fejlődött a jelenkor II. sapienséig.

— Török Aurél dr., egyetemi tanár, mint vendég szólalt föl. A krapinai 
lelet nagy fontossága az emberiség őskorára vonatkozólag abban rejlik, hogy 
Gorjanovic-Kramberger tanár úrnak az a ritka szerencséje volt, egyhelyütt 
nemcsak a diluviális ember csontereklyéit, hanem ezzel kapcsolatban az akkori 
jellemző faunát, valamint a palaeolith kőeszközöket is kimutatni.

Ugyan GoRjANOvic-KiiAMBERGERnek sem sikerült egész emberi koponyát, 
sem teljes csontvázat vagy legalább a jellegző főbb csontokat (végtagokat, a 
mell- és medenczeöv csontjait, a csigolyákat) épségükben föllelni; de eme, 
az ősleletekre nézve szokott sajnos körülmény daczára, neki sikerült egyes 
csontmaradványokat aránylag számosabb egyéntől összegyűjteni, úgy hogy 
eme ritka szerencsés mozzanat következtében a diluviális emberiség typusára 
vonatkozólag összehasonlító búvárlatokat lehet tenni.

A mi a krapinai diluviális ember koponyatypusát illeti, ez a német- 
országi neandervölgyi, valamint a belgiumi két spy-i koponya typusával a leg
szorosabb kapcsolatot mutatja fel. Az ereszképen előre kinyúló felső szem
gödri szélek (torus s. scrista orbitalis superior), az előre kidomborodó szemöldök
ívek (arcus superciliares), a felettük harántirányban vonuló barázda, a homlok
csont hátrafutó lapos ívű iránya, a nyakszirtpikkely (squama occipitalis) alsó 
felének éles szögben való meghajlása, a krapinai diluviális koponyamaradvá
nyokon ép úgy, sőt részben még kifejezettebben mutatkozik, mint akár a 
neandervölgyi, akár a spy-i koponyamaradványokon.

Egészen új, eddig nem ismert jellegekkel sikerült Gorjanovic-Kramber- 
GERnek kiegészíteni a diluviális ember koponyájának typusát, a mennyiben 
kimutatta, hogy a rostacsont (os ethmoideum) mélyebb és rézsútos síkban 
fekszik, a mint ez a majmoknál s általában az állatoknál a typus ; hogy a 
csecsnyúlvány (proc. mastoideus) gyengébb kifejlődésű és nem ér le oly 
mélyen, a mint a mostani (recens) embernél; hogy az állkapcsi-ízárok hátsó 
falun lévő ú. n. processus retroauricularis, helyesebben retroglenoidalis fel
tűnőbb fejlettséget mutat, a mi a mostani emberiségnél csak ritkább esetek
ben s itt is az ú. n. vadon élő emberfajtáknál fordul e lő ; hogy a külső halló
járat nyilását körülvevő gyűrűfalzat (az ébrényi annulus tympanicus helyén) 
igen duzzadt, vaskos szélű, a mint ez nevezetesen a nagy, emberszabású maj
moknál és kisebb-nagyobb mérvben a vadon élő emberfajtáknál szokott elő
fordulni ; hogy a vapkos állkapocs teste a középső részeken, t. i. a mellső
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fogak táján, fölfelé nem kiemelkedő, hanem egyenlő magasságot mutat a 
hátsó, t. i. a zápfogak részével; hogy az állcsúcs (promincntia mentalis) hiány
zik, a mint eme Linné Qta ismert emberi kiváltságnak a hiányát legelőször 
a diluviális La Naulette-i emberi állkapcson mutatta ki ; hogy végre a fogak 
koronájának rágó felülete a zománczállománynak feltűnő redőzöttségét mutatja, 
a mely a harmadkorú főemlősök fogzománcz redőzőttségére emlékeztet.

íme már eme nehány vonás, a melyekre a felszólaló itt szorítkozott, 
eléggé bizonyítja ama nagy fontosságot, a melyet Gorjanovic-Kramberger föl
fedezésének tulajdonítani kell. Igen jellegző, hogy a harmadkorú egyenes 
testtavtású majomemberi lény (Pithekanthropus ercctus) koponyatypusával 
szorosabb kapcsolatot mutatnak fel úgy a krapinai, mint a neandervölgyi 
és spy-i diluviális emberkoponyák, miért is ezt a typust a legrégibb emberi 
koponyatypusnak kell tartani. Érdekes és a kérdés bonyolultságára nézve 
jellegző, hogy a szintén diluviális korú angolországi galley-hilli koponya eme 
typustól eltérőleg, a koponyatető (calotte) ama fölfelé magas kidomborultságot 
mutatja, mint akár a mostani (recens) koponyák. Eme különböző typus 
egyelőre csak föltevéses (hypothetikus) nézetekre enged következtetéseket, a 
mint Gorjanovic-Kramberger tanár is az erre vonatkozó nézeteit is csak hypo- 
thetikus értelemben kivánja tekintetni.

Egy felette érdekes és eddig nem ismert adata a krapinai leletnek az, 
hogy ki van mutatva, miszerint a különben harmadkom Rhinoceros Merckii 
még a diluviumban is élt és kortársa vala a diluviális ősembernek.

A mi a krapinai kőeszközöket illeti, ezek mind palaeolithikus typusuak.
Ezeket óhajtotta felszólaló Gorjanovic-Kramberger tanár tanulságos és 

érdekes előadására vonatkozólag külön is kiemelni, amaz óhajjal, hogy ő a 
még tovább folytatandó ásatásainál az emberiség őskorát még számos újabb 
eddig ismeretlen adatokkal földeríthesse.

2. Böckh H ugó dr. vizsgálatai eredményeit összefoglalva, a gömörmegyei 
Vashegy és Jfradek geológiai viszonyairól és az ottani vasérczlelepekröl érteke
zett. A szepes—gömöri Érczhegység kovand és vasércztermői az úgynevezett 
ércztermő sorozatban fordulnak elő. Ez a sorozat nagyrészt erősen meta- 
morphizált kőzetekből áll és részletes taglalásáról eddig igen keveset tudtunk. 
Böckh vizsgálatai alapján megállapította az ércztermő sorozat részletes be
osztását és ezen az alapon a vasérczekre való további kutatásoknál irányadó 
szempontokat.

Ezzel kapcsolatban az előadó egy új ásványt mutat be, a mely sárga
színű por, a milliméter tizedrészeit tevő lemezeket alkot, optikailag két- 
tengelyű s vagy az egyhajlású, vagy a rhombos rendszerbe tartozik. Vegyi 
összetétele Fe2(SO^)3-^9H20, a mi coquimbit összetételével megegyezik. Miután 
az utóbbi azonban a hatszöges rendszerben kristályosodik, ettől a kérdéses 
ásványt meg kellett különböztetni s előadó azt atyja tiszteletére jánositnsik 
nevezte el.

Ezután egy eddig Magyarországról ismeretlen kőzetet — bostanitot — 
mutatott be, melyet Rézbányán gyűjtött és a melyet W indhager F erencz, a 
bányászati és erdészeti főiskola tanársegéde vizsgált meg.
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— L óczy Lajos dr. örömmel és gyönyörűséggel hallgatta Böckh H ugó dr. 
kollegájának tüzetes és finom megfigyeléseken alapuló közléseit, melyekkel 
hazánk egyik szövevényes alkotású hegységének geológiáját megvilágította. 
A hallottakhoz csupán két megjegyzést bátorkodik tenni.

Az egyik a «jánosit» diagnózisát illeti. Nem kételkedik benne, hogy 
ezen új ásvány felismerése nagy körültekintéssel végzett körülményes vizsgá
latokkal történt; az elmondottak azonban talán még sem voltak elég meg
győzők, legalább reá a tárgygyal szorosabban nem foglalkozókra nézve, hogy 
azokból a «jánosit» új ásványfaj voltáról teljes határozottsággal meggyőződ
hetett volna. A másik megjegyzés az előadónak ama következtetésére vonat
kozik, hogy a gömöri Vashegy környékén az érczesedés triásznál fiatalabb 
graniteruptióktól származik. Sem az előadás, sem a nagyon tanulságos föld
tani keresztszelvény nem nyújtott felszólalónak elegendő bizonyitékot arra, 
hogy az érczesedés jelenségei alapján Böckh dr.-tól föltételezett post-permi, 
sőt post-triasz gránitról meggyőződéssel elfogadhassa az ő nézetét.

— Böckh H ugó dr. L óczy Lajos dr. úrnak felszólalására a következőket 
bátorkodik válaszolni: A kérdéses új ásványt ő természetesen lelkiismeretesen 
megvizsgálta. Ismeretes azonban, hogy ilyen poralakú, mikroszkópos nagy
ságú kristályoknál sokszor többet, mint a mit kihozott, megállapítani nem 
lehet. A dolog úgy áll, hogy E mszt Kálmán dr. úr kiválogatott és csupa üde 
egyénekből álló anyagon megállapította az ásvány összetételét: /,e2(<S,0 4)34-9//20. 
Ez a coquimbit összetétele. Miután azonban a kristályrendszer és a fajsúly 
is eltér, a coquimbit fajsúlya 5*09, a jánosité 2*51—257, joggal új ásványnak 
mondható. Előadása elején kijelentette, hogy csakis az eredményeket fogja 
előadni s így az elemzés menetét nem mondta el. Különben Groth tabellái
ban is van olyan ásvány ép a szulfátok között, melynek a kristály formája 
nem ismeretes és mégis a vegyi összetétel vagy esetleg fajsúlya alapján, teljes 
joggal, mint külön ásvány szerepel.

A gránit; korát illetőleg azt jegyezi meg, hogy kimutatta, miszerint a 
kérdéses kőzetsorozat intenzív termális és pneumatolitikus folyamatoknak 
volt alávetve. Ilyenek a steatitosodás, a magnezit, smithsonit és hemiserphit 
képződése; a turmalin, graphit, magnetit előfordulása és a vaspáttelérek. 
Ezek az elváltozások a gránit közelében a legintenzivebbek és tőle távolodva 
csökkennek. Ismereteink mai állása mellett ezeket az elváltozásokat csakis a 
granitra vezetheti vissza, mert legfeljebb dinamometamorphismusra lehetne 
a régi iskola értelmében gondolni. De pl. Grubenmann munkájában azt látni, 
hogy épen sveiezi oldalról milyen concessiókat tettek az újabb iránynak.

—  Böckh J ános véleménye szerint rövid előadásba a helyszíni megfigyelés 
eredményeit nem lehet mind beszorítani s annak az eredményeit, a ki hely
színi tanulmányokat végzett, csakis olyan bírálhatja felül, a ki ott szintén 
megfigyeléseket tett.

— L óczy L ajos dr. azt válaszolja, hogy szomorú dolog volna a tudományra 
általában és nagyon rossz lábon állna a tudomány, különösen a m ienk: a 
geologia, ha csak azt a tudományos munkát lehetne bírálnunk, a melynek 
tárgyát magunk is jól ismerjük, illetőleg melylyel magunk is foglalkoztunk.
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A tudomány szabadsága és önállósága ép abban van, hogy az eredményeket 
és a nézeteket általánosságban veszi birálat alá. Ezzel a szabadsággal élt és 
ezt a kötelességet gyakorolta a felszólaló, midőn nem Bőckh H ugó dr. érde
mes és nagyra vett kollegája megfigyeléseinek helyességét vitatta, hanem 
következtetéseihez és módszeréhez szólt hozzá.

— Böckh J ános szerint be kell várni az egész munka előterjesztését, mert 
előbb nem lehet véleményt mondani helyszíni megfigyelés és hosszas tanul
mányozás eredménye fölött.
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