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Feeencz József, Magyartörvénycikket, amely a
káliumsókról intézkedik. A törvénycikknek mindössze 1 1 paragrafusa van, amelyek lényege abban foglalható össze, hogy az esetleg feltalálandó kálisó az államot fogja megilletni, azonban a kiaknázás jogát

Ez év január hó

ország

az állam másra
következk
1.

§.

is

s

oldott állapotban

rl

a

A

évi

I.

MI.

törvénycikk fontosabb intézkedései a

(klórnatriumon)

kívül a

más

káliumsók

mind
az állami sójövedék tárgyai, de
az azokkal elforduló

szóló 18G8. évi XI.

mint

szentesítette

1911.

az

átruházhatja.

A ksón

magnézium-sók

17-én

királya

apostoli

t.-c.

és az

sók) is

1875. évi L.

t.-c.

(kálium- és

szilárd,

mind

a sójövedék-

rendelkezései, vala-

sójövedékre vonatkozó egyéb jogszabályok a káliumsókra ki

nem

terjednek.
2.

§.

Azt a fennálló jogszabályt, amely szerint a

és kiaknázásához az

mányozásra szüksége
3.

§.

államnak sem kutatási

és 8.

A pénzügyminiszter

§-ának

kutatásához

sem bányaado-

nincs, a káliumsókra is alkalmazni kell.

a káliumsók kutatására és kiaknázására

vonatkozó jogot, meghatározott területre
7.

ksó

engedélyi-e,

alkalmazásával a hazai

nek kell biztosítása mellett

és

ségelt káliumsót a fogyasztók

és

idtartamra a bányatörvény

ipar és

mezgazdaság

éi-dekei-

különös figyelemmel arra, hogy a szük-

minél elnyösebb módon és minél olcsób-

ban szerezhessék meg, másra is átruházhatja.
5. §. Aki akár bányászati kutatás, akár bányamvelés közben, akár
más módon káliumsóra bukkan, köteles errl a pénzügyi hatóságnak
haladéktalanul

jelentést

tenni

és

a

sótelepben

minden

munkát

be-

szntetni.
8.

ki

nem
9.

§.

E

törvény

hatálya

terjed, de az ily
§.

A

káliumsók

a

káliumsókat tartalmazó ásványvizekre

vizekbl káhumsót elállítani
hasznosításából

FSldtani KözWny. XLI. küt. 191i.

ered

állami

tilos.

tiszta

jövedelem
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10% -a

mezgazdasági érdekeltség javára

a

mivelésügyi minisztérium
a

10% -OS

Az

járulékot

alap rendeltetése

kezelésében

külön alap szervezend, amelybe

:

Ebben a kivonatban körülbelül benne van

A

törvény tehát megvan,

keresett kincsekre,

meg

is

leg

elször

találjuk

célból a föld-

minden üzleti év lezárása után be kell szállítani.
a mezgazdasági érdekek elmozdítása, elssorban

azokon a vidékeken, ahol a káliumsók kiaknázása

lényege.

E

fordítandó.

most

már

állam

az

csak

azon

folyik.

egész törvénycikk

az

elre

biztosította jogát a

törekedjünk, hogy

a

kálisót

hazánkban.

A kálisókutatás kérdésével hazánkban tudvalevMály Sándoe miniszteri tanácsos, az állami bányászati
fnöke foglalkozott behatóan és épen az ö kiment

fosztály

ismertetésére és javaslatára

minisztérium, hogy

határozta

el

1899-ben a m.

kir.

pénzügy-

állami ellenrzés mellett megbízható

vállalkozókkal mélyfúrásokat

végeztet. A mélyfúrások

pontjait geológiai alapon óhajtván kijelöltelni, a m.

térium felhívta BöcKH Jánost, a földtani intézet

kii',

pénzügyminisz-

boldogult

igazgatóját,

hogy hazánk délkeleti és keleli felvidékeit geológiailag tanulmányozza és
tanulmányai alapján jelölje ki azokat a helyeket, ahol kálisóra remény
lehet. BöcKH János azonban azt válaszolta, hogy hazánkban az eset-

leges kálisó-telepek felkutatására nem annyira a geológus, mint inkább a vegyész hivatott, mert a geológus a
mélységben elfödött esetleges kálisótelephez hozzá nem férhet, ellenben
a vegyész a sósforrások elemzése

Minthogy

révén

valamit

mégis

következtethet.

hazánkban kálisó, vagy sem, a legszükségesebb lépés annak kimutatása leend, hogy a sósforrások vizében
nyilt kérdés, vájjon van-e

van-e valahol számbavehet káliumklorid-tartalora.
tartalom csak a mélységben

Khalom

ezért

khalmi

fekv

Ha

van,

úgy a

káli-

kálisó-telepbl juthatott oda. Ajánlja

vidékének a sósforrásait a vizsgálatokra,

mert az egyik

sósforrásban régebbi adatok szerint magas klórkáli-tartalom van.

A khalmi sósforrásokat Mály Sándor miniszteri tanácsos Selmecbányán megelemeztetve, azokban az elemzések számbavehet /v(-7-tartalmat

nem mutattak

ki.

A

kutatások megkezdésére

tehát a

khalmi

viszonyok semmiféle alapot sem nyújthattak.
Ezért

Mály Sáncok

miniszteri tanácsos

1900-ban ismételten

föl-

geológiai részletes vizsgálatoklehetne-e több eredményt várni, mint a sós-

veti azt az eszmét, vájjon a

tól

nem

források elemzéseibl?
BöcKH

.János

azonban a kutatások megindítását újból csak a sós-

források és kutak vizsgálatára alapította, tehát a vegyészek körébe utalta,
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minthogy

szerinte

a

geológiai

hosszasabb

fölvételek

tanulmányokat

igényelnek.

Erre azután

Mály Sándor

Kalecsinszky SÁNDOK-t, a

m.

miniszteri
kii-,

sósTÍzek gyjtését és elemzését

könnyítése céljából

kezdje

Kalecsinszky

tanácsos

1900-ban megbízta

intézet

fvegyészét, hogy a

földtani

meg.

Majd vizsgálatainak meg1904-ben a földtani inté-

segítségére

Ern

zethez osztotta AcKER Viktor bányamérnököt, és 1906-ban Buday

fémkohómérnököt.

A

hat évig tartó sósvízelemzósek határozott eredményt ugyan

nem

mutattak ki, de igen jó szolgálatokat tettek késbb az Erdélyrészi Medencét tanulmányozó geológusoknak.

A
remény

kémiai vizsgálatok hosszadalmassága mellett azonban
volt a kálisótelepek

fölfedezésére,

ezért

nem

Mály Sándor

sok

minisz-

Popovics Sándor volt államtitkár hozzájárulásával, Lóczy

teri tanácsos,

Lajos egyetemi tanárhoz fordult véleményért. E közben a m. kir.
pénzügyminisztérium elhatározta, hogy a petróleum után is maga végezteti a fúrásokat, minthogy a magánfúrások eredményre nem vezettek.

Ilyen körülmények

között

kérte

fel

a pénzügyminisztérium

—

János

A felhívásra Lóczy Lajos,
véleményétl, amirl tudomása sem volt, —

lotta,

hogy

tanárt véleményadásra.

s

a

geológiai

geológiai

alapon

indítsa

után

vizsgálatok

meg

azonnal

a

függetlenül

Lóczy

Böckh

1907-ben azt aján-

kormány

kezdjenek

a
is

kutatásokat
a

fúráshoz.

LÓCZY tanárnak határozott közbelépésére azután meg is kezddtek úgy a
geológiai vizsgálatok, mint a kutató fúrások, amelyeknek egyik eredménye
a kissármási földigáznak tüneményes eltörése is.

A

hivatalos titok zára alatt csendben, de annál szívósabb kitartás-

a kutatók s épen ezért eddigelé csak néhány beavatott
szakember tudott a kutatások menetérl. Most azonban az állam magá-

sal dolgoztak

nak biztosítván nemcsak a káliumsókat, hanem a földigázt és a petróleumot is, a titoktartásnak célja többé nem igen van. St épen az állam
érdeke, hogy minél több szakember szóljon a dologhoz.
Elrebocsátom, hogy jelenleg Magyarországnak csak az erdélyi
részeiben

keresik a kálisót

s

így

fkép

az

erdélyi

kutatásokkal fog-

fleg két pont körül
A
forgathatjuk, nevezetesen: 1. van-e az Erdélyrészi medence mélységében
káliumsó s ha van, 2. hol kutassuk azt elször, a Medence szélein-e, vagy
a közepén ?
Ezeket a kérdéseket fogom a következkben megvilágítani. Mieltt
ezt tenném, elre bocsátom mindazt, ami eddig a káUsókutatások ügyében hazánkban történt.
A tei-jedelmes anyag tárgyalása eltt szabadjon a Földtani Közlöny
lalkozunk ezen ismertelésben

szerkesztsége nevében

e

is.

helyütt

vitás

is

igaz

anyagot

köszönetemet nyilvánítani a
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nagjTnéltóságá m.

k.

Sándor miniszteri

pénzügyminisztériumnak

és pedig

tanácsos úr ö méltóságának,

egyetemi tanár úrnak, mint a m.

k. földtani

különösen Mált

valamint Lóczy

Lajos

intézet igazgatójának azért,

hogy az adatok közlését megengedni sziveskedtek.

I.

A

EESZ.

magyarországi kálisókutatások története.

Hazánk

már

múlt század hetvenes éveiben is
több geológus nyilatkozott. így Cotta Beenít (1808
1879) hírneves
freibergi tanái', a geológiai térképezés megalapítója, aki a Kárpátok koszorúját két Ízben is bejárta, azt hirdette, hogy a kálisó-telepeket a
Nagy-Magyar-Alföld mélységében kell kutatni.
KocH Antal kolozsvári egyetemi tanár Erdély föld alakulási
kálisó-kérdéséröl

a

—

történetének vázlata* cím munkájának

56. oldalán a

következ-

ket írja

márgás rétegek terülmelyek a víznek elmosásától megvédték azokat s ezen rétegekben is
még tengeri állatok nyomait találjuk. Ezen tény arra mutat, hogy a sónak
egyes legmélyebb helyeken történt kiválása után, a magyarországi felsöharmadkori tenger mindenesetre a Maros vonalán utat tört magának és újra
elárasztotta Erdély belföldjét, a magával ragadott iszapot annak fenekére le(iMint említem, a sótelepek felett ismét agyagos és

nek

el,

rakván,

de

nem

feloldását,

meg

ksó

sókat feltalálni.

E

de odáig

még késbb

már

a beszáradt beltenger anyalúgjából,

gyltek meg. így magyarázható

ksó

ezeket az iparra

fedfíjében

ki,

hogy miért

nézve oly fontos

tekintetben tehát Cotta BERNÁTnak több év eltt kifejtett

nézetét osztom, hogy
tak,

kiestek

tetejében

Ei-délyben a

sikerült

legnagyobb tömegének isméti feloldását,

a sokkal könnyebben oldódó káli- és magnéziasóknak

melyek, ha ugyan

mindenesetre a

nem

ksó

meggátlá ugyan a

ez

gátolhatta

t.

i.

magyar medencébe jutothogy azokat az Alföld közepén, mélyen a

a káli- és magnéziasók a

nem megyek

vele,

leülepedett rétegek alatt keressem."

KocH Antal

ezt a

véleményét késbb kissé módosította, amennyi-

ben határozottabban nyilatkozik az erdélyrészi kálisókról. Ugyanis Er-

délynek ásványokban való gazdagságáról

cím mve

93. oldalán a

következkép

(Kolozsvár 1881)

szól

ksó

bármely alakban elfordul, 450
hogy szakadatlan fordul el ez alatt
a sótelep. Ha mindazon helyeket, hol a ksó jelenléte magát ily módon elárulja, belejegyezzük egy térképbe, azonnal meggyzdhetünk, hogy a ksó

oAzon

terület,

négyszögmérföldnyi,

melyen belül a

de

nem

valószín,

* A kolozsvári orvos-természettudományi társulatnak
márc. 8-án tartott estélyein eladva.

1879 február 1-én

és
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elfordulása

fkép

Medence bels

Erdélyi

az

5

szegélyét

hogy

Kár,

követi.

Erdély ksógazdagságának ezen áldása nincsen tetzve kálisóknak elfordulása
által

miként Galíciában

is,

iparban

értékes

felette

Kalusznál

kálisók

nátriumsótelepek tetejében fordulnak

nak

Poroszországban

és

el

a

Stassfurton.

Az

konyhasó, vagyis a

és igen szép nyereséggel bányásztai-

Erdélyben az eddigi bányamüveletek

ki.

helyeken

említett

az

által feltárt

ksótelepek tetejében

nyomát sem kapták ezen értékes sóknak, mibl az elhunyt híi-es
freibergi geológ
Cotta Bebnát egy évtized eltt azt a következtetést vonta le
és mondotta ki, hogy a kálisó, miután azon tengervízben, melybl Erdély
óriási mennyiség ksója kiesett, kétségtelenül jelen volt, az erdélyi beltenger
beszáradásáuál visszamaradt anyalúggal együtt a mélyebben fekv Nagy Magyar Medencébe lefolyt s ottan a Magyar Alföld nagyobb mélységében keresend. Én azonban épen ilyen valószínnek tartom azt a lehetséget is, hogy
az egykori beltenger auyalúgjának sói megvannak, de nem az Erdélyi Medence
szélén, hol a korábban leülepedett ksó található, hanem valahol annak köami valószín is
hogy a medencének legnagyobb
zepe táján, föltéve
mélysége itt volt valahol s a tenger beszáradíísánál itt gylt meg a fennmaradó anyaliíg a könnyen oldható kálisókkal és itt száradt be végkép. Ha
eddigelé

:

—

—

valamikor

kálisókra

kutatás

Erdélyben,

foganatosíttatnék

Erdélyi Medence középrészében kellene

—

mindenesetre

szerény nézetem szerint

—

az

fiíi-atá-

sokat eszközölni."

KocH Antal tanárnak erre a fontos kijelentésére azonban
hamar a feledés fátyola borult még ö maga sem szól többet a
;

st

sókról,

az

ményeirl

Erdé1yré
Írott

s z

i

csakkáli-

Medence Harmadkori Képzd-

nagy monográfiájában már egyáltalán nem említi

ezt a kérdést.

LóczY

L.\Jos

egyetemi tanár

gatta régi ismersét, a

1890-ben Bécsben járván, megláto-

nagyhír Süess Ede

nyos Akadémia elnökét.
tattak a kálisókérdésröl

is

A
s

kiváló

tanárt, az osztrák

Tudomá-

geológusok beható eszmecserét foly-

a híneves bécsi tanár

késbb

is

több ízben

magyar kollegájának, hogy fúrjanak a magyar sóbányák vidékén kálisó után. Ez a kívánság azonban csak liuzgó (ihajtás maradt s
a múlt században mi sem töi'tónt a kálisókutatások körül.
Hazánkban a kálisókutatást tulajdonkép ]\Iály S.(ndor m. k. pénzajánlotta

ügyminiszteri

meg

•

m.

tanácsos, az állami

44,666 1899. szám.

kir.

bányászati ügyosztály

fnöke

kezdte

1899 június hó 2-án fogalmazott miniszteri leirattal:

az

miniszteri

Budapest,

M.

k.

Pénzügy-Miniszter.

osztálytanácsos

Földraívelésügyi

úi-nak,

minisztérium.

a

A

Nagyságos Böckh János

földtani

hazai

intézet

igazgatójának.

mezgazdaságra

és vegyi-

iparra nézve felett fontos, hogy kálisó az országban szereztessék. Eddig, amint
az

Nagyságod eltt

is

ismeretes, e só után

kutatások,

illetve

mélyfúrások,

dacára annak, hogy a galíciai kaluszi sóbányamuél évente mintegy 70.000 q
darabos és rölt kainitet termelnek, aligha eszközöltettek. Miután országos

kXlisókutatások hazánkban.

H

érdeknek
és

tartom,

minthogy

azt

hogy ebben a kérdésben mielbb bizonyosság szereztessék
csakis állami támogatás útján lehetne elérni, célom, hogy

megbízható vállalkozókkal, állami ellenrzés mellett,

nagyob mélységre

leható mélyfvirások eszközöltessenek.
Minthogy

költségvetésbe fölveend összeget elfecsérelni

a

célra

e

nem

szükségesnek találom, hogy a mélyfúrások a geológiai viszonyok alapos tanulmányozásával kezdessenek
kívánom,

7)1

fúrólyukak

e g, a

mélyíttessenek

le,

pedig

országban

az

míg a mélyfúrás

alkalmas pontokon mindaddig

erre

geológiai szempontból indokolt. Ismerve

az ügy iránti érdekldését, Nagyságodhoz, mint az ország geológiai viszonyainak alapos ismerjéhez fordulok tehát és fölhívom, hogy ha tapasztalatai alapján indokoltnak tartja, a magyar északkeleti és délkeleti felföld lejtin e célra

alkalmas

több pontnak kijelölése iránt, esetleg a helyszínén tegyen beható
tanulmányokat és azután a geológiai alakulások alapján minden egyes fúi'ás
helyének megjelölése mellett nyilatkozzék egyúttal az iránt is, hogy az iUetö
helyen mily mélységben várható nézete szerint a kálisónak eljövetele. Budapest 1899 június 2-án. Lukács s. k.»

Ebbl

a miniszteri leiratból tisztán kiviláglik, hogy az els úttör

m. k. pénzügyminisztérium végezte.
leirathoz tartozó eladói indokolásban Mály Sándor
miniszteri tanácsos kifejti, hogy eddig kálisóra fúrás nem történvén,
CoTTA véleménye még beigazolásra vár. Minthogy továbbá Fischee Samd
a

lépést

kálisókutatások

terén

a

Ezen miniszteri

a magyarországi konyhasós vizek elemzéseiben a klóralkáliákat együttesen határozta meg, ezért ez elemzésekbl

nem

sokat várhatunk,

hanem

a kérdést csak a mélyfúrásokkal tisztázhatjuk.

Azonban a m.

k.

földtani

totta a fúrások megindítását,
várt,

intézet igazgatósága

st

a geológiai

még korainak

vizsgálatoktól

tar-

sem sokat

hanem a kálisókutatásokat tisztán a vegyészek vizsgálatai körébe
Az emiitett miniszteri leiratra ugyanis Böckh -János, a m. kir.

utalta.

földtani intézet igazgatója a
•

következ számnélküli jelentésben válaszolt

Nagyméltóságú Miniszter Úr

I

Kegyelmes

Uram

!

Excellenciád folyó évi június hó 2-án kelt 44-,666.

sz.

nagybecs

sával az iránt méltóztatott megbízni, miként, ha tapasztalataim

koltnak tartanám a magyar

északkeleti

és

délkeleti felföld lejtin esetleg a

helyszínén tegyek tanulmányokat a kálisónak hazánkban netalán
dulta felderítésének és

kedvez

felhívá-

alapján indo-

való elfor-

esetben az ezekre való fúrások érdekében utal-

ván a nagy fontosságra, mellyel ama körülmény bírna, ha a hazai mezgazdaságra és vegyiiparra nagy jelentségíí kálisók az országban találtatnának és
kívánván, hogy minden egyes fúrás helye és szükséges mélysége kijelöltessék.

Eószemrl mély
soraiban

irántam

köszönettel fogadom Excellenciádnak fent idézett kegyes

nyilvánuló

bizalmát és habár

teljes

tudatában vagyok

közgazdaságilag nagy fontosságnak, ha hazánkban kálisók

met érdeml mennyiségben tényleg

ama

technikailag

figyel-

nem

titkol-

találtatnának, mégis másrészt

KAUSOKUTATASOK HAZÁNKBAN.

hatom el, hogy véleményem szerint a kérdés tisztázása érdekében legalább a
mai fennforgó viszonyok közt kevésbé a geológus, mint inkább
els sorban a vegyész közbelépésére van szükség. Tekintve ép a kálisók
könnyen oldhatóságát, nem várhatjuk, hogy ezek, úgy mint más sók p. o. konyhasó,
gipsz stb. napfényre bukkanó elöjövetelekben legyenek geologizálás révén konstatálhatok, st ellenkezleg, a kálisók megtartása
vez körülmények mellett képzelhet, midn e sók

alkalmas takarók

által

kellen megvédvék,

e

egyáltalán

csak igen ked-

a légbeliek

behatása ellen

takarók azonban a kálisók esetle-

ges jelenlétének közvetlen megfigyelésiét akadályozzák.

A

hazánkban léteznek-e kálisó-eljövetelek, vagy nem, ezmeg kell jegyeznem, hogy st azon területekrl sem birunk kielégít dönt adatokat kálisók jelenlétére, melyekre e kérdésnél természetszerleg elsrendben irányíthatjuk figyelmünket, t. i. a konyhasóban gazdag bányavidékeinkrl, hol a sólerakodás fedjében kellene ezekre
gyanakodnunk, ily viszonyok mellett pedig e percben a kálisók esetleges felkérdés, vájjon

még

idöszerint

nyílt kérdés, de

kérdésének

lépte

még

megoldásánál,

oly

szorgos

geológiai bejárásoktól

várhatok gyakorlati eredményt. Dyen tényállás mellett egyelre
natosítását

Nem
nak

sem

kifejtett nézet

sem
foga-

lehet ajánlani.

ismeretlen

magyar

a

fiu'ások

elttem ugyan B,

kálisókat

illet,

az

v.

Alföldre

Cotta egykori
irányuló

épen csak hipotézis, de másrészt tény

az,

freibergi

hipotézise

tanár-

de a

sem,

hogy az Alföld

ártézi-

mély fúrásainál több mint 800 méterre is lehatoltak (Debreczen)
hogy neogénbeli sótartalmú lerakódásra akadtak. A felvetett kérdés
tisztázását véleményem szerint, mint mondám, tehát egyelre kevésbé kell
geológiai, mint inkább chemiai úton keresnünk. Ha nem remélhetünk a kálikútjai

anélkül,

sók jelenlétére lítbaigazítást a földkéreg direkt megfigyelése révén, annál
tosabb a figyelmet

ama

fon-

vizekre irányítani, melyek a föld belsejébl jövet azon

anyagokkal terhelve jutnak napfényre, melyeket útjukban találtak és feloldottak
és itt

els sorban a sósforrások

konyhasós

területeink

vizére kell ii'ányítani figyelmünket.

volnának

forrásai

netalán

Különösen

kálisó-tartalmukra

nézve

chemiai úton megvizsgálandók és így elkészítve a teret, talán akad útmutatás
arra, hogy egy bizonyos, a chemiai vizsgálat következtében vizeiben nagyobb
eláruló

kálisótai-talmat

fúrás alá

is

vétessék.

ugyan egyesek

által

vidék

azután

geológiai

vizsgálat alapján okadatoltan

A magyar

konyhasós vizek kisebb-nagyobb terjedelemben
chemiai irányban vizsgálat alá is vétettek, de itt speciális

vizsgálat szükséges, különös tekintettel a kálisókra és ebben az irányban eddig

még

kevés történt.

Midn

a fentebbit

bátorkodom,

Excellenciád

eltt

teljes

tisztelettel ki-

Nagyméltóságod becses figyelmét
még, egy a jelen esetben esetleg különösen figyelmet érdeml körülményre irányítani. PosEPNY F. 1871. megismertetvén az erdélyi konyhasós területre vonatkozó tanulmányainak Il-ik részét, ennek 17. lapján (139.) Khalom (Eeps) vidékérl (Nagyküküll vm.) egy ottani sóskénforrás vizének chemiai analízisét
fejezésre

hozni

legyen

mely tetemesebb klorkáliumtartalomra vall (a sóvegyüklorkáhum 12'(i65 százalék) úgy, hogy
következket jegyzi meg: «0£fenbar ist, wenn die Analyse

közli H. Müller szerint,
lék

100 részében klornatrium 80'867,

már Posepuy

a

szabad

KÁLISÓKÜTATÁSOK HAZÁNKBAN.
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entsprechend riohtig ist, hier das Mineralwasser mit einem Salinenkörper, und
zwar wie der hohe Clorkalium Gehalt andeutet, mit einer kalisalzreichen AblageruDg in Berührung gekommen. Der Umstand mm, dass in der Náhe bei

Garat Spuren altér Salzgewinnung vorkommen sollen, lasst diese Gegend in
Bezúg auf die Auffindung von kalireichem Steinsalz hoffnungsvoU erscheiuen.
Ezek szerint pedig véleményem oda irányul, miként ez útmutatást felhasználva intézkedés kellene aziránt, hogy a mondott vidék sósvizei mindenekeltt vegyileg újból és pontosan elemeztessenek, hogy így, minden kételyt kizárólag

állapíttassék

meg

az

ottani kérdéses vizek vegyi összetétele, illetleg

kálisókban való mondott gazdagsága.

Ha

újabb

az

kémiai vizsgálat ez irányban kedvez eredményt

szorgos

nyújtana, csak akkor tartanám indokoltnak

Khalom

vidékének geológiai szem-

pontból való bejárását, hogy így a fennforgó geológiai viszonyok és az esetleges fúrások és ezek helye iránt is tájékoztatás szereztessék.

Mindezek után maradtam Excellenciádnak Budapesten, 1899. évi auguszhó 24- én alázatos szolgája: Böokh János s. k. miniszteri osztálytanácsos,
a m. kir. földtani-intézet igazgatója.»

tus

Erre a javaslatra természetesen a magyar

kincstár

sem

tehetett

minthogy a sósforrások vizeinek elemzésével kezdett foglalkozni.
Mály Sándor miniszteri tanácsos még mindig nem

egyebet,

Hogy azonban
mondott

kutatásokról, legjobban

a geológiai

le

amelyet a következ év

elején

a

m.

kir.

bizonyltja az az átirat,

földtani

intézethez intézett.

Ugyanis 1900 februárius hó 6-án a pénzügyminisztérium
kir.

földtani

sainak

az

intézethez

elemzését

a

azzal

leküldi a

m.

nagyküküllvárm egyei Khalom sósvízforráa kéréssel, hogy a Sósforrás szilárd anya-

klór kálium-tartalom elég támkutatásokra, avagy pedig a geológiai
részletes felvétel nyújtana erre több reményt? Erre a

gában

kimutatott

pontot nyujt-e

0'406%

a

1900 március 13-én Kalecsinszky Sándor m.

leiratra

kir.

fJ vegyész azt

hogy a régi elemzések a kálisókutatások megkezdésére támpontot nem nyújtanak. Ha a kémikus laboratóriumában kedvez eredményt tudna felmutatni, csak akkor szólhatna a kérdéshez a fölvev

válaszolja,

geológus

meg

8

azokat a pontokat, a hol a további kutatásokat

kijelölhetné

lehetne kezdeni. Kalecsinszkt jelentéséhez csatlakozik

ismétli,

A

SÁNDOR-t a
lataival

Böckh János

hó úd-éü kelt felterjesztésben
hogy a geológiai fölvételekbl eredményt egyelre nem várhat.
pénzügyminisztérium erre 1900 aug. 6-án megbízza Kílecsinszky

földtani intézeti igazgató

Khalom

is,

a ki 1900 július

vidékén

kimutatta, hogy

hibás helyébl támadt

az

a

lev sóskutak tanulmányozásával.

magas

kálitimsó

irodalomban,

és

taitalom
így bár

a

Vizsgá-

tizedes

korántsincs

pont
olyan

mennyiségben ezekben a vizekben a klórkálium, mint azt a régebbi
irodalom hirdeti, de több helj'ütt meg van a KCI, és pedig a sósvíz
töménységével fordított viszonyban. Igj'

KALISOKUTATAÜOK HAZANKBAK.
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Hírlap

10. számában szellemes cikket irt az erdélyMiként minden újítónak, úgy neki is sok kellemetlenmiatt. Az Erdélyi Múzeum-Egylet ülésén egyik tanártársa

1906 november

részi kálisókról.

sége volt e

meg

vakmer

nemrég szagolt
amely a magas pénzügyi
kormány több elkel tagjának, st magának Wekeele Sándor miniszterelnöknek a figyelmét is felköltötte, megérdemli, hogy egész terjedelméis

támadta a

be Erdélybe. Cholnoky

cikkért a jövevényt, aki csak

jENÖnek ez

a

cikke,

ben ide iktassam

((Erdélyi Hirlap» 1906 november

10.

I.

évfolyam, 13. szám.

Kálisóbányák Erdélyben. Irta Cholnoky Jek, egyetemi tanár. Az Erdélyi
Hírlap

eredeti tárcája.

Tudvalev

hogy az Erdélyi medencében a legutolsó tenger a
volt, amely az sember fellépte eltt nem
sokkal koi'ábban száradt ki teljesen. Ez az utolsó maradványa volt annak a
tengernek, amely az egész medencét elborította s egészen külön vált az öszszes többi tengertl. Ez az elválás volt az oka annak is, bogy lassanként összezsugorodott s végül egészen beszáradt. De mint minden tengernek, úgy ennek a
vize is sós volt. Bizonyára volt benne mindenféle só, miat a külföldön talált,
ugyanilyen korú sólerakodások bizonyítják. Nemcsak konybasó volt benne,
dolog,

pannóniai vagy pontusi kori tenger

hanem mindenféle egyéb
is

benne voltak,

ez a sóstenger,

só

amelyekbl
itt

is,

így a többek közt a rendkívül értékes kálisók

ma

száradt be,

itt

Stassfurtban milliókat produkálnak.

rakta

tehát

le

sokkal régibb korszakból származik, arról most

gerek sóiról szólunk, amelyeknek
tak,

amikor az utolsó
késbbi tavi

itt

lenni,

kell

tenger beszáradt.

A

minden

nem

sóját.

Az

beszélünk.

amelyek

A

Itt

volt

erdélyi

ksó

késbbi

ten-

feltétlenül

lerakod-

sórétegeket bizonyára vastagon be-

s ma néhány száz méter mélységben lehetnek. Nagyon valószín, hogy néhány mély fúrással megtalálnák ezeket a rétegeket valahol a Nagy-Küküll és Vízakna között. De biz erre kellene néhány ezer forint. A parajdi sóbánya vezeti már több évtizede kutat-

lepték a

és szárazföldi rétegek

nak utána, de oly szegényes eszközökkel, bogy lehetetlen vele célt érni.
A legnagyobb tudományos rejtélyek közé tartoznék, ha ezeket a sókat
nem találnók meg. A tenger fokozatosan édesült ki, mutatva, hogy olyanforma
viszonyai lehettek (minthogy lefolyástalan volt), mint a mai Kaspí tónak,
amelynek a sója félrees, a forró, száraz klímában sül-félö öblökben rakódik
le, különösen a Karabogbaz nev öbölben, amely csak csekély
nyílással közlekedik a nyílt Kaspi tóval. Ide folyton áramlik be a sósvíz s a nagy öbölben
a víz elpárolog, a só pedig lerakódik. Ilyenforma viszonyok lehettek az Erdélyi

medencében
sági

is

;

valamelyik völgyzúgban, akár a

vagy szebeni medencében

le

csíki,

kellett rakodnia,

akár a gyergyói, bárca

vagy pedig az utolsó ten-

meg, tehát a mondott helyen. Persze, hogy nem könny
mert olyan behatóan nem ismerjük Erdély geológiáját, bogy
minden egyes tengerének a jjartvonalait megtudnók szerkeszteni. Ebhez hosszú
évek és beható tanulmányozás kell még, a mitl messze vagyunk. A mióta
KocH Antal, a medence monográfusa ezirányú tanulmányait abba hagyta,
gerfolt fenekén találjuk

a

felkeresése,
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azóta az erdélyi medence geológiája árván maradt, mert a kolozsvári egyetem
mostani érdemes geológus tanára a Bihar- Vlegyásza hegységet tzte ki tanulmányozása tárgyául, amelyre szintén nagyon ráfér a beható megismerés.
Nagyon, de nagyon sok tennivaló van Magyarországon, különösen pedig

nem

Erdélyben. I»e az magától
ringeni

kormányt

a

s

Bár Cholnoky

csinálódik meg, ahhoz

nem

elég «a

ftéren ke-

szidni.

Jen

ilr.

tulajdonkép mesterének: Lóczy LAJOsnak

eszméjét tolmácsolta ebben a cikkben,

s

bár kissé tévesen fogta

is

fel

a

hogy a helyes irányba terelte a kálisófeladatául tzte ki a vizsgálaa
geológusok
amikor
kutatások kérdését,
tok megindítását. Végre-valahára dülöre kell vinni a kérdé.st, van-e vagy
dolgot, mégis elévülhetetlen érdeme,

sem

medencében

kálisó az Erdélyrészi

eldönteni.

A

dr.

Ezt pedig csak fiirásokkal lehet

sehogysem boldogult, véleményadásra

földtani intézettel

Lajos

!

pénzügyi kormány mindezt méltányolva, minthogy a m.

A

egyetemi tanárt.

Mály
fnöke a következ levelet
men az egyetemes földrajz

pénzügyminiszter

felkérte

megbízásából

kir.

Lóczy
ugyanis

Sándor miniszteri tanácsos, mint az állami bányászati ügyosztály

Uram

Méltóságos
dése folytán

zend

dr.

intézte

ny.

r.

Lóczy LíjosIioz, a tudomány egyetetanárához:
úrnak

HorrsY Pál országgylési képvisel

!

érdekl-

államtitkár úr ö méltósága a Magyarországon vég-

Popovics

kálisó kutatások tárgyában Heinrich

Emden Frankfurt

M. bejegyzett

a.

szakszer véleményét megszerezni
van szerencsém az ügy állására nézve a következket nagybecs tudo-

bankcég

által tett ajánlat felöl

óhajtván

:

mására hozni.
Az ajánlat
zk lennének

szerint a

Méltóságod

megegyezés alapjául szolgáló

feltételek

a

követke-

:

1. Ha a fúrások azt mutatnák, hogy a feldolgozott területen fejtésre érdemes kálisótelepek vannak, akkor nekem ill. a vállalkozó társulatnak jogában van ezeket a kálisó-telepeket bányászni. A kifejtett anyag a vállalkozó
tulajdona. Evvel szemben a vállalkozó tartozik a nyert anyag egy részét, vagy

tonnánkint bizonyos megállapítandó összeget a m.
2.

Szükséghez

kir.

kincstárnak

kifizetni.

még

pedig oly

képest több fúrólyuk lesz lemélyesztend,

mélységre, a milyenre az földtani tekintetbl szükségesnek látszik.
3.

Ha kitnnék, hogy

a kérdéses területen semmilyen, vagy csak fejtésre

érdemetlen kálisó-telepek vaunak,
kárpótlást engedélyez.
szerint igazodik,
4.

s

A

akkor a m.

kárpótlás nagysága

kir.

kincstár

a

vállalkozónak

minden egyes fúrólyuk mélysége

elre megállapítandó.

Mivel azonban észszer üzemhez csak

a

legtökéletesebb

és

legiijabb

rendszer gépek használhatók, azért a dolog érdekében van, hogy a szükséges
anyag onnan hozassák, a hol a legtökéletesebb kivitelben gyártják. Ezért a fúróberendezések számára a magyar kormánytól beviteli-vámmentességet fogunk kérni.
5. Az ügy jelenlegi állása alapján nem látszik szüksége annak, hogy én

KÁLISÓKUTATÁSOK HAZÁKKBAN.
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Óvadékot tegyek

le.

Ha azonban

a

m.

kormány

kir.

megkívánná,

ezt

akkor

kész vagyok ez irányban tárgyalásokba bocsátkozni.

Az

elvi

megegyezés után ajánlattev cég

elküldené

helyi ^^szonyokat tanulmányozza és megállapítsa, vájjon

geológusát,

hogy a

kérdéses területen

a

vagy sem. A geológus
szakszer véleménye alapján bizonyos idközön belül vagy megkezdené a
fúrást ajánlattev, vagy pedig visszalép a vállalkozástól. Ha a fúrást megkezdi,
akkor kizárólagos jogot igényel arra, hogy bizonyos területen (pl. Erdélyben) és
a káüsóra való fúrások eredménynyel kecsegtetnek-e,

bizonyos idközön belül kálisó kutatást

s

esetleg termelést egyedül ö végezhet.

most az eddig végzett munkálatokra, tisztelettel megemlítem,
hogy a hazánkban netalán elforduló káhsó felkutatásával már az 1899. év
óta foglalkozunk. Elssorban geológiailag szándékoztunk a kutatást megkezdeni.
A m. kir. Földtani Intézet ajánlatára, mint bevezet munkálat a sósforrások
megvizsgálása van jelenleg folyamatban, amennyiben ha valamely sósforras
vizében a kálisó kimutatható, nagy a valószínség, hogy az a mélységben lev
Áttérve

kálisótelepek oldása által jutott abba.

Eme

és annak vegyelemzése még folyamatban van s hogy
fvegyész e munkája megkönnyíttessék és az eredmény
mielbb tudomásunkra jusson, oldala mellé újabban egy okleveles fémkohómérnököt osztottunk be a kir. földtani intézethez.
dr.

vízgyjtés

Kalecsinszky

S.

Kalecsinszkt

Mirkvásár

0-017

0-036,

Khalom,

19Ü0-ban

környékét vizsgálta meg,

KCl tartalmat

0-0:275"

és

vizekben. 1901-ben megvizsgálta

Szászugra, Hévíz és

Zsiberik,

Garat,

sorrendben

hol a fentebbi
állapított

meg

az

O'OOS, 0'023.

egyes elemzett

Vargyas, Homoróddarócz,

Alsó-, Felsörákos,

H. -Városfalva, H.-Szeutpéter, Szentpál, Eeosenyéd, Szentmárton, Abosfalva,
Gyepes, Keményfalva, Zsombor, Újfalu, Oklánd, Karácsonyfáivá, Almás, Lövéte,

Kisküll-Keményfalva, Székelyudvarhely,

Korond,

Atylia, Paraj d.

Sóvárad és

Szováta környékét.

Az 1902—1903. években a

vizsgálat dr. Kalecsinszky

fvegyész

iir

beteg-

sége miatt szünetelt.

A
0-831

megvizsgált 55 sósforrás mindenike tartalmaz káliumkloridot 0-0059

grammig 100 em^

Sósbánya

káliumtartalom

független

nyokban fordul el.
viszonyítva csekély,

Az

a

A

nevezett fvegyész úr kimutatta, hogy a klór-

klórnátriumtartalomtól

s

a

legkülönfélébb

elre

A
is

viszo-

Minthogy azonban a klórkáliumtartalom a konyhasóhoz

eme helyeken

a fúrást

nem

ajánlja.

1906. évben Besztercze-Naszódmegye és Sófalva területe

gálat tárgya.
szerint

sósvízben. Utóbbi legmagasabb tartalommal a szovátai

kis patak vize bú-.

vegyelemzések

még

jelezhet, hogy

volt a vizs-

folynak, azonban dr. Kalecsinszky véleménye

eme

területen

nagyobb kálisótelepek lehetnek.

Eszerint a vizsgálat máris némi eredménnyel járt. amennyiben legalább
is

tájékozásul szolgálhat, hogy mely vidék tétessék a geológiai tanulmány tár-

gyává. Minthogy azonban a káUsóknak hazánkban

netalán való

elfordulásá-

van utalva, a véleményadásra felhívott
nak kérdése
a Heinrich EjroEN-cég ajánlatát a maga
Intézet
igazgatósága
Földtani
m. kir.
részérl semmiképen sem találja elfogadhatónak, mivel addig, ameddig a végyegyelre kémiai

útra
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elemzés tekintetében kedvez eredményre

nak hiányzik az
kellene

nem
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jutunk, a

megejtend

alapja, az egészet csak vak, teljesen indokolatlan

tekinteni.

Amidn

pedig

ajánlattev a

fúrások-

kísérletnek

pont szerint negativ ered-

3.

ménnyel állami kárpótlást kér, ellenkez esetben pedig az 1. pont szerint a
feltalált anyag mindenesetre frészét magának követeli, sokkal inkább az állam
érdekében fekvnek tartja a kir. Földtani Intézet igazgatósága, hogy midn
majdan esetleg fúrások megtételére elérkeznélc az id, az állam ezeket maga
végeztesse,

jogát

is

de

azután

kedvez

a

fenntartja

magának

teljes

tulajdon- és így intézkedési

esetben felkutatott oly becses és értékes anyagra.

Elsoroltak után, miután ismeretes, mily nagy szerepet játszanak a káliúgy a mezgazdaság, mint az ipar fejlesztése szempontjából, remélem,
hogy hosszadalmasságomért elnézéssel lesz Méltóságod. Az ügy nagy hord-

sók

erejére

való

tekintetbl

nék

állást

kész híve,

hogy a kérdéshez saját részérl is hozzámellett méltóztats amennyiben a fúrás

lehetség szerint

foglalni,

Kiváló

felkérem,

szakvéleményét

szólni, nagj'rabecsült

tisztelettel

Mály Sándor

a

fúrás helyét

is

közölni méltóztassék.

vagyok Méltóságodnak Budapest, 1907 február hó 11-én
s.

k.,

miniszteri tanácsos, o

Erre a határozott felhívásra Lóczy Lajos élénk levelezést folytatott
egy jeles

németországi

országi

geológussal,

hü információkkal

bányászkodásról

sóbányavidékekröl

készített

aki

neki

a

németországi

kálisó-

Majd elvette a magyar-

szolgált.

jegyzeteit,

s

mindezt kibvítve a

SuEss Ede bécsi geológussal régebben váltott eszmecseréivel, terjedelmes

beadványt intézett a m.

k.

pénzügyminisztériumhoz.

Lóczy Lajos tanárnak ez az alapvet szakvéleménye
teljes

programmját,

s

kiinduló pontja tulajdonképen a

felöleli

a

jöv

mai kutatásoknak,

Lóczy Lajos szakvéleménye.
"Méltóságos

Dr.

Popovios

Sándor m.

kir.

pénzügyminisztériumi

államtitkár úrnak, Budapesten.

Méltóságos Uram! Folyó

évi

február hó

11-én Méltóságod,

Mály

Sándor miniszteri tanácsos úr megtisztel felszólítása útján, véleményemet méltóztatott kívánni az iránt, hogy a Magyarországon végzend
kálisó-kutatások miképen inditassanak meg. Egyszersmind beavattattam a
kutatás ügyének elzményeibe, az eddigi vizsgálatok eredményeibe és HeinEiCH Emden Frankfurt a/M-i bejegyzett cég ajánlatába. Miután az ügyet

mindezek figyelembevételével, az idevágó geológiai irodalom és a magam
tapasztalatainak egybevetésével áttanulmányoztam és ítéletemet ebben a
kérdésben a megalkottam, szükségét láttam, hogy az északnémetországi
kálisómívelés geológiai körülményeirl is biztos információkat szerezzek.
Megkerestem a legilletékesebb egyének egyikét, egy németországi régi
barátomat, aki
gált,

b

útbaigazításokkal és bizalmas felvilágosításokkal szol-

amelyeket szerencsém lesz alább kivonatosan szószerint közölni.
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Igen nagy örömömre szolgált,

kitn

hogy a németországi kálisóbányák
ismerje az én elméleti felfogásomat és Ítéletemet tökéletesen
Ezeket

igazolta.

ennélfogva

jövedelmez

temérdek

a

németországi

kálisóbánj'ának

500

sok

— 800

száz

fúrásnak

méternyi

a

és

mélység

aknafeltárásai gyakorlati tapasztalatokkal támogatják.

A hozzám intézett megtisztel felszólításban általában a Magyarországon végzend kálisókutatásokról volt szó. Nem tartom kizártnak, st ellenkezleg reménnyel tekintek arra, hogy a Nagy Magyar Medencében és annak
felsmagyarországi, horvát-szlavonországi és bánáti öbleiben

túl a dunai,

lehetnek nagy mélységben

fekv

is

kálisótelepek vagy egyéb értékes bánya-

még nem vélem elérkezettmert a Nagy Magyar Medencét összességében még vajmi
kevéssé ismerjük összefoglaló geológiai tanulmányozása még nem történt. Egyelre csak az Erdélyi harmadkori Medence kínálkozik nekünk
termékek. Az itten való kutatásokra azonban

nek az idt

;

;

Ez a medence mindenfelöl zárt, és csak
közleked csatorna lehetett az elzáró fenékgátakon
keresztül az erdélyi és a nagy magyarországi harmadkori eocén és neogén tengerek között. A medence rétegei a közéjük foglalt hatalmas sótestekkel és a tömérdek gipszréteggel típusát adják egy elpárolgó víz
teknjének, amely azonban, a kövületeinek bizonysága szerint, a sósabb
tengerrel összefüggésben állott. Az Ochsenius szerinti gát barre-elmélet
az Erdélyi Medencét fogná legvilágosabb például említeni, ha ebben a
kálisótelepek felfedeztetnének. Az Erdélyi Medence kerületén csaknem
a kálisótelepek kereséséhez.

nagyon kevés

siker

összefüggésben

ugyanott

srn

végigvonuló

mutakozó

sótestek

és

sókibukkanások,

valamint

az

amelyek között valamennyi ((meg0'0059 O'SSl grmnyit
100 cm^ sósvízben
egyenesen ráutalnak arra, hogy a kálisókra való
kutatás sürgs és úgyszólván kötelez államháztartási feladat. Azután

vizsgált

sósvizek,*

—

sósforrás tartalmaz káliumchloridot,

.55

i>,

meg

az Erdélyi

tanulmányozva

E munka

Medence

elég tüzetesen

és leírva dr.

Koch Antal

segélyével könnyebb

van geológiai szempontból

át-

egyet. ny. rendes tanár úrtól.

feladat

a

geológusra

a

sórétegek

helyzetét gyakorlati pontossággal kinyomozni.

Az 1899. évtl végzett elemzések a káliumkloridot kimutatták a
medence keleti szegélyén lev sósforrásokban. Az elemzések folytatását
*

Dr. PiscHBR Samd: Magyarország konyhasós

a Magyarhoni FöWtani Társulat
1

— 64.

egy térképpel.

oldal,

- Dr.

Koch Antal: Az Erdélyrészi medence harmadkori képzdményei.

Palaeogén-csoport;
1894.

1

vizei. Megvizsgálta és leírta
megbízásából; Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887.

— 198.

old.

A

Magy.

kir. Földt. Intézet

évkönyve X.

köt. 6. füzet.

I.

rész

Budapest,

4 táblával.

Koch Antal

II. rész. Neogén-csoport. Kiadta a Magyarhoni Földtani
Társulat. Budapest, 1900. 1—330. oldal, 4 táblával ós 50 szövegközti ábrával.

Dr.

:
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«B valamennyi sósvizre való kiterjesztését szükségesnek vélem, mert ezek az

elemzések a sósrétegek helyzetét a kibiikkanásokban felismerhetvé teszik.

Az erdélyi sósvizek hmérséklete, amennyire dr. Fischer Samu
munkájából és Kai,eosinszky Sádnor m. kir. földtani intézeti fvegyész úr

nem

szives közléseibl megítélhetem,

hanem

állandó,

Az

rint változó, tehát ügynevezett heterothermák.

az évszakok szevizek csak

ilyen

fel-

vizekbl táplálkozhatnak, vadozns felszini, st többnyire freatikus vagyis közönséges kútvizek, melyek a sót nem nagy mélységbl oldják, ki A kálisok azonban mind szerfelett könnyen oldódnak
színi

eredet

lefolyó

sem

hogy a völgyek talpa felett és közel
ezek alatt a rétegekben megmaradhattak volna. Ennélfogva a kálisós források csak végs maradványait szolgáltathatják az egykori összefügg
a vizben és

el

lehet képzelni,

kálisótelepeknek.

A medence peremén felhajló rétegekbl, ha ugyan ott egyáltalában valaha képzdött kálisó, az régóta elpusztult, a kering és lefolyó
vizektl kioldatott. Összefügg és szétterjed kálisótelepre csak a medence középs részeiben lehet kilátás
ha ott a lehajló sósrétegek elég
mélyen, 2 300 méternyire jutottak a rétegek tekns lehajlásában a fel;

—

megmenekültek. E felfogásom szerint a fúrások
hanem annak közepe felé történjenek. A káliszolgálhatnak útmutatással a fúrások helyének kijelö-

szín alá és a kioldástól

nem

a medence peremén,

öós források
lésénél,

nem

hanem

csak a sósrétegek kibukkanását ismertetik

Ezen önállóan támadt nézetemet egy
is

megersítette. Közléseit ide iktatom
"Sajnos, az Eszakncraetalföld

ható

:

sótelepeiról

nincsen

irodalom. Ellenben aránylag igen alaposan vagyunk

elfordulásának összes módjai

meg pontosan.

jeles németországi tekintély

értelmes
itt

és

használ-

tájékoztatva a só

felöl. .» « Vettem e hó 21 -éri kelt szivélyes sorait
Önnek a következkkel felelni A mi nagy ksótelepeiuk,
amelyek a káhsótelepeket magukba zárják, a Zechstein-alakulatba tartoznak.
Ezen utóbbiakat a mi paleozoi, középnémet hegységeink határolják körül, ame.

és sietek kérdéseire

:

lyek peremén a Zechsteiu- alakulat, mint valami körbiu-kolat tfínik el.

A

sók a

széleken mindenütt elvanuak pusztítva és kilúgozva és pedig az eredetileg több

mint 1000 méter vastagságú sótelepen a

st helyenként még

több.

szélesebb övben oldódtak

A ksóba
ki.

teljes

kimosás övének szélessége

1

betelepedett kálisok azonban egy ezeknél

km.,

még

Kilúgozásuk zónája 5 km-re tehet és valószín,

hogy 300 m-nél nem kisebb mélységben még megmaradtak. A kilugozási zónán
köröskörül még a vízokozta átalakítás nyomait is találjuk. így a karnalitok
(KCl MgCd 6H^0; keménység
1—2, súly
1-60).
mindenütt kainittá
itt
(KCl MgSn,. 3HJ1, nik, kem.
2-5—3), vagy sylvinitté (KCl + NaCI)
2. súly
vannak átalakítva.

=
=

=

=

Tovább a medence közepe felé azután ismét eredeti szerkezetüket és
fel és mindenütt a síkban terjednek el, hacsak utólagos nagy

alakjukat veszik
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vetdések a
átváltozást

okozták

és

még

találunk sósforrásokat,

idk

ott

is,

valami kilúgozást vagy

ezáltal

idéztek el. Középhegységeink körül,

találunk. Elmúlt

nyok

nem

víz behatolását

nem

peremük mentén tömegesen

ahol összefügg,

rombolási munkáját fejezik

sík sótelepeket

be.

már nem

Láthatja, hogy a viszo-

analógiákat mutatnak az erdélyiekkel, azzal az egyetlen
hogy a mi nagy medencéink nem voltak eredetileg sóüstök,
hanem hogy a nagy tengeröböl, melyben a só kivált csak a tercierkorban, a
miocén ráncolódás következtében oszlott fel egyes medencékké. Ellenben
Önnél Erdéhjhen a mai sótelep még megközelítleg az eredeti képzdési helynek felel meg. Persze itt is, mint nálunk a só a kifutó vége fell el van
pusztítA'a és itt van a forrásuk régiója. Ont bizonyára érdekelheti, hogy a mi
itt

bizonyos

külömbséggel,

természetes sósforrásaink kálitartalma
bajos a kálisótartalomból

a kálisók

nem

anélkül,

valószínségére következ-

avagy durvábban
hogy bányászásra érdemesekké válnának,

tetéseket vonni, mivel tapasztalásixnk szerint

bentt klórkáliumtömegek,

nagyobb, mint az önöké. Külömben

elfordulásának

finoman

eloszlott,

gyakran oszolnak el a kzetrétegekben. Mindazonáltal az Ön vegyelmezési
eredményeit nagyon figyelemreméltóknak találom.
Mi a Zechsteinrétegek
faciesbeli fejldésének jelen.ségeibl. Középnémetország bizonyos részeiben ami

nagy sóüstünk egykori partszélét meglehets biztonsággal tudjuk rekonstruálni.
Itt most Ön számára megemlítésre méltó, hogy nekünk sehol ezekben a hajdanta partközeli részekben nincs kálisónk, bár a ksó letelepedett és még most
is

megvan.

lianem

Itt

inkább

nem

annyira

a

kálisoknak

egy
a

peremmenti utólagos kilúgozásról van
partközelébl

való

primer,

eredeti

szó,

hiány-

zásáról.

Látja, hogy ez az Ön magyarázatával, — amely szerint
gyanítható kálisók a medence közepén keresendk,
nem pedig a part közelében, — teljesen megegyezik.
a

hogy nem egy birtokoscéget, hanem a ksó
mérnök- és fúrócéget bíznának meg a
feltárási kísérletekkel, még pedig úgy, hogy az egyméter fúrásmunka szerinti
egységtétekröl .szerzdést kötnének és hogy minden fáradságot és gondot felhasználjon, még egy részesedési hányadot is juttatnának neki.
Semmikép sem akarok a magyar fúrási vállalatok munkaképessége ellen
Azt tartanám

és kálisófúrásokban

de ezen esetben mégis helyesebbnek találnám, legközelebb legalább egy

szólni,

oly

helyesnek,

különösen jártas

céget választani,

nálunk

is,

amely ezen a téren különös tapasztalatokkal

bii\

Még

— dacára a sok száz fúrásnak, amelyet kálisó után végeztek, — egyaránt
könny

oldhatóságuk miatt túlfúrják anélkül, hogy
hogy a vegyelemzésre és megvizsgálásra szükséges
fúrásmagot meg kapnák. Ezen esetekben még a gyémántfúrásoknál is, mihelyt a
ksóba jönnek, tömény klórmagnézium-lugot kell öblítési kignak használni,
hogy a magokat a feloldástól megóvják. Ezen munkálatok számára ajánlom a
Thum.ann H., Halle A. S. céget. Nem ismerek nálunk olyan céget, amely hasonló
megbízhatósággal és ügyességgel végezné a fúrásokat, mint ép az említett.
elfordul,

hogy ezeket

észrevennék

és

anélkül,

Ezek elrebocsátása után az
telepekre nézve kutatás alá venni.

erdélyi

A

medencét ajánlom

fúrások helyét

nem

kálisó-

az elemzésekre

A kálisókutatísok hazánkban.

kell alapítani,

A

hanem
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geológiai vizsgálatnak kell a fúrópontok kijelölését

hogy a medence szélein
magasságban (Désaknán 300 m, Torda 450 m.
Vízakna 400 m, Parajd 500 m, Szováta 500 m közelítleg) kibukkanó
sótelepek geológiai rétegei min hajlással tartanak a medence közepe
felé és milyen mélyre lehet hozzávetleg becsülni ezen rétegek szintes
elterjedését a medence közepén.
megelznie.

vizsgálat feladata megállapítani,

különböz tengerszín

Ezen

feletti

vizsgálat a sósrétegek sztratigraíiai helyzetének megállapításá-

ból indul ki és pedig köröskörül a harmadkori medence kerületén, hogy
a faciesbeli különbség

is

kiderüljön az

egyids lerakódások különböz

partmelléki helyein.
Tisztelettel javaslom, kéressék fel a m. k r. Földtani Intézet
igazgatósága egy geológus kiküldésére, aki az erdélyi
i

harmadkori medencét a fentebbi elvek szemmel tartásával, de nyílt
szemmel és elfogulatlan önálló ítélettel beutazza és a medence alakulatát
kinyomozza. E munkákra két havi idt elegendnek hiszek, ha a ki-

küldend geológusnak
látlan fuvarozás és a

A

a hozzá szükséges segedelem, nevezetesen a kor-

pénzügyri közegek támogatása

ket és kutakat, azok lúgos tartalmára nézve és

mennyiség

séges

m.

kir.

biztosíttatik.

geológus útközben egyszei- titrálással folyvást vizsgálná a vize-

vizet

pontos

kémiai

sóskutakból

a

elemzés

céljából

szük-

a

felküldené

Földtani Intézetbe, hogy ott Kalecsinszky Sándor fvegyész

a

úr

felügyelete alatt elemeztessenek.

A vízgyjtéshez a geológus mellé szükségesnek tartanám egy állami
megbízható kiválogatott kohász-legény vagy laboráns kirendelését, aki a
vízgyjtés és elcsomagolás munkáját végezné és a geológus állandó
laboránsa volna

a

kutatás tartamára.

megersítve az én deduktivus
Medencében és csak
300 méternél nagyobb melységben várhatók
a medence közepe felé 2
összefügg telepekben bányamívelésre érdemes kálisótelepek. Az északnémetországi Alföld alatt 500 800 m mélyen van a kálisó, a honnét

Az északnémetországi

tapasztalatok,

következtetéseimet, arra mutatnak, hogy az Erdélyi

—

—

aknákon

szállítják a

drága terméket.

Ahhoz van kötve a németországi

tapasztalatok

telepek jelenléte az Erdélyi Medencében, hogy

mélyre

(2

— 300

m) sülyedtek-e

le

a

talaj

szerint

a

kálisó-

képzdésük után elegend

felszíne

rétegek és állandóan napjainkig olyan mélységben

alá

a

sókat

bezáró

maradtak-e hogy a

kiáztatástól és kimosástól védve voltak.

Az

els

fúrások

azokon

a

vonalakon

eszközlendk,

amelyeket

Minden esetre több fúrással kell a kutatást e kijelölés után megkezdeni
még abban az esetben is, ha az els fúrás eredménytelen volna, avagy
a

geológus a medence

legmélyebb

Füldtani Közlöny. XLI. köt. i911.

feneke

tengelyeiül

kijelölhet.

2

kíxisókutatások hazánkban.
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a medencét több részre osztottnak, megzavartnak konstalálnák a vizsgálat
és a fúrás.

Az els

fúrás a legmélyebb helyen, avagy

rétegét a felszín alatt legalább

elre irányozni, kezdend

A

tandó.

250

hol

a

ott,

sótelepek

a

— 300 m mélységben fekvnek sikerült
800

és legalább

többi fúrás mélységét az

els

— 1000 m

mélységre

számí-

kísérlet tapasztalatai fogják

meg-

szabni.

Az elém terjesztett kérdések között a fúrások gazdasági i-észe és a
H. Emden frankfurti (a/M.) bejegyzett bankcég ajánlata is szerepeltek.
Az EMDEN-cég monopolizálni kivánná a magyarországi kálisó kutatását,

st

ezek kiaknázását

is.

Bátorkodom a leghatározottabban a monopólium
féle

Emden-

H.

és a

bankcég ajánlatának elfogadása ellen nyilatkozni.
Teljesen hozzájárulok a m.

azon

javaslatához,

kir.

Földtani

Intézet

igazgatóságának

hogy a kálisó-kutatási fúrásokat maga az állam

végeztesse.

Megdönthetetlen nézetem, hogy az államnak a kálisó-kutatást
szabad kezébl kiengednie

még abban

az esetben és azzal

nem

kilátással

a

szemben sem, hogyha az Erdélyi Medence a kálisótelepekre nézve gyakorlatilag értéktelennek bizonyulna, mert hiszen a kutatás költségeit minden
esetben az állam végezné.

A siker esetében mérhetetlen értékkel növekednék az
államkincstár vagyona és jövedelme. Ha pedig sikerteleneknek bizonyulnának a fúrások, akkor bizonyos, hogy az alapító cég
káros és veszélyes börzeüzérkedést

még

ezt

a

tovább folytatná évekig, a tke-

pénzeseink ós népünk anyagi és erkölcsi kárára.

Ismerem

az Erdélyi Erceshegységben a 80-as években folyt arany-

bánya-szédelgéseket, alkalmam volt szemlélni ott

a helyszínén

a

nagy

börzespekulánsok okozta kárt és erkölcsi romlást a középosztályban
a munkásnépben. Hozzájárult e bajhoz az a

szégyen

és

rossz

és

hírnév,

amely érdemetlenül, az idegen bányaspekulánsok üzelmei következtében,
a pénzüket elveszt külföldiek között reánk esett. Félek, hogy az idegennek átengedett kálisó-kutatás a 80-as és 90-es évi állapotokat fogja elidézni.

A

felkutatott kálisótelepek

adásáról csak

A

késbb határozzon

fúrások

kivitelére

a

közvetlen

Thumann H.

költségelirányzatát átadni szerencsém

ben az egységár

kiaknázásáról vagy bérbe-

az állam.

volt.

céget

A

szerinti megállapodást ajánlanám,

kötésével.

Abban

mívelésre

alkalmas

az

esetben,

hogyha a fúrások

kálisótelepek

a gj'ors
sikerrel

konstatáltatnának,

bizonyos százalékot jutalomdíjként biztosítani

amelynek

ajánlom,

fúró céggel való szerzdés-

lehetne

munka

annak
a

Azonban ezen jutalomdíj csak akkor válnék esedékessé, ha

ki-

járnának és
fúró

értékébl
cégnek.

a kálisótelep

KÁLISÓKUTATÁSOK HAZÁNKBAN.
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aknával feltáratott és jövedelmez mívelése elkezdetett, vagy a bánj'a

elnyösen bérbe adatott.
A Thuiunn H. cég,

beszolgáltatott

levele

megbízatása

szerint,

megfúrandó vidékre.
Ezt az ajánlatot elfogadásra ajánlom es pedig olyanformán, hogy azzal
a geológussal tekintse meg a vidéket, akire a medence tanulmányozása

esetében hajlandó geológus-mérnökét leküldeni

a

bízatott.

A

m.

Földtani Intézet tagjai közül dr. Papp Károly urat, egy-

kír.

megyetemi asszisztensemet ajánlom a medence
tanulmányozására felkérendnek. Dr. Papp már dolgozott is a múlt év
kori tanítványomat, volt

folyamán

Mezségen, nevezetesen a Mezség vízhiányának orvos-

a

lása ügyében.

Abban az

ha a nagyméltóságú m. kír. pénzügyminisztérium
dr. Papp Károly m. kír. geológus urat

esetben,

javaslataimat figyelemre méltatva,

az Erdélyi Medence vizsgálatával a kálisó elfordulásokra nézve megbízná,
június havában én

Kiváló

magam

tisztelettel

is

lemennék a medencének keresztüljárására.

vagyok Budapesten, 1907

30-án,

április

Méltó-

ságodnak készséges híve
LóczY Lajos,
egyetemi ny. r. tanár,
a Magyar Földrajzi Társaság elnöke».

*
LóczY Lajos tanárnak erre az elterjesztésére
minisztérium egy percig sem

habozott,

Erdélyrészí Medence geológiai vizsgálatát,

a

m.

hanem azonnal

k.

pénzügy-

elrendelte az

amint errl a következ ügy-

irat tanúskodik:

«46,771

— 1908.

M.

k.

Pénzügyminiszter. Nagyságos lóczi Lóczy Lajos

dr.

Az erdélyi részben
netán létez kálisótelepek felkutatása tárgyában tett nagyérték elterjesztésééit Nagyságodnak igaz köszönetemet fejezve ki, örömmel fogadom el amaz
ajánlatát, hogy dr. Papp KÁEOLYt, kinek kiküldetése iránt a földmívelésügyi
miniszter urat egyidejleg felkértem, az Erdélyrészi Medencében végzend
geológiai felvételei alkalmával június hó folyamán meglátogatni szándékozik.
Midn ez utazás költségeinek viselésére vállalkozom, egyúttal felkérem Nagyságodat, hogy a fentnevezettet feladatának megoldásában tanácsaival támogatni
szíveskedjék. Budapest, 1907 május 5. A pénzügyminisztérium vezetésével megegyetemi ny.

r.

tanár úrnak, Budajjest, VII., Izsó-utcza

bízott m. kir. miniszterelnök helyett: Popovics

Ezzel azután

meg

is

s.

k. államtitkár.))

kezddött az Erdélyrészi Medence rendszeres
Közlönyünk egyik ké-

geológiai tanulmányozása, amel_ynek eredményeit

sbbi számában fogjuk

6.

ismertetni.

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK AZ ERDÉLTRÉSZI

BARNASZÉNTERÜLET NÉHÁNY PONTJÁRÓL.
írta

Schmidt Kíholy

:

dr.

baseli egyetemi tanár.

—

Az

1

— 10.

ábrával.

—

Az elmúlt években több alkalommal megfordultam az Erdélyrészi
Medence egyes helyein, hogy az ottani barnaszéntelepekröl szakvéleményt mondjak. Minthogy ezen vizsgálataim alkalmával számos elméleti

gyakorlati megfigyelést

s

tani Közlöny

végeztem,

jónak

látom

ezeket

a

Föld-

magyar és a külföldi szakkörökkel is
megismertetni. Ez alkalommal három vidékrl szólok, úgymint A) a
hasábjain

a

kolozsmegyei Almásvölgy, jB^ a Maros fels folyásán
lev, Déda környéke, C) a Szászsebes és Sebeshely közti
vidék barnaszéntelepeirl.

A) A KOLOZSMEGYEI ALMÁSVÖLGY BARNASZÉNTELEPEI.
/.

Kolozsvártól
telepek

mos

vannak

Bevezetés.

északnyugatra mintegy 40

feltárva,

és

ivedig

km

hosszban barnaszén-

Egeres és Bánffy-Hunj'adtól a Sza-

Az egeresi bányák déli részén feküsznek e terüamely az erdélyi harmadkorú medence északnyugati részén van.

melletti Zsibóig.

letnek,

A harmadkorú

amelyek
északnyugaton a Meszes hegységben, délen a Melegszamos völgyében
napfényre jönnek. A harmadkor bázisát az eocén képezi, amely 800 mérétegek

részben

kristályos

palákra települtek,

—

10° észak és
a medence szélén. Dlése 5
Az Almás völgyében az eocénre oligocén- és miocénrétegek
települnek, az oligocénrétegek vastagsága 400
500 m. A barnaszenek
az oligocénben és a miocén alsó részében vannak. Nevezetes, hogy az
Egeres és Zsibó közti barnaszenek az ohgocénhez tartoznak, épugy mint
ter

vastagságban található

kelet

felé.

—
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Foraminiferás agyag

30 m.

Kórodi rétegek
Széntelep
IV. zóna

Pusztaszentmihályi

m

150.

rétegek

'

Szénlelep
111.

zóna

M-A

120m

Zsombori rétegek

11.

o

zóna

Sí

100m

Corbulás rétegek
A--/Ü'V-

Széntelep
I.

zónia

ForgácskiUi

100m

rétegek

Középs

és alsó üligocéii

60m

Fels Eocén
1.

ábra.

Az Almásvölgy szénterületének
1

:

5000 mértékben.

i-étegzésbeli sorozata.

SCHMIDT KÁROLY
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a Zsilyvölgyiek

Hunyad megyében, míg

a

elfordulású

többi, szétszórt

többnyire lignitszerü szenek általában fiatalabb korúak.
a függelékben felsorolt irodalomra, továbbá azokra

A következkben

a tapasztalataimra támaszkodom, amelyeket 1906
tett

szén

Joakim L. (1903) és Johanny (1905) szakvéleményei

A

//.

A

a)

Az

ábra

is.

széntelepek geológiai áUekintése.

telepek

i.

az Almásvölgybe

Eendelkezésemre állottak továbbá

kirándulás alkalmából szereztem.

szti atigraliai
az

feltünteti

helyzete és vastagsága.
széntelepek

almásvölgyi

rétegsorrendjét

5000 léptékben. Koch Antal vizsgálatai szerint a fels eocéntl az
alsó miocénig terjed kb. 850 m vastag rétegsorozat van elttünk,
amely lényegileg agyagokból, márgákból és homokkpadokból áll. A fels
oligocón különösen ki van fejldve (kb. 500 m) és négy részre tagolható,
amelyek közül a legalsó és a két fels szenet tartalmazó szinttel fejezdik be; azonkívül az alsó miocén (kb. 30 m) rétegei között is vannak
1

:

vékony szénpadok.

A fels oligocén emeletei a
I.
öv. Forgácskúti rétegek.
ból

homokköpadokból

és

állanak,

következkép jellemezhetk
Ezen rétegek vörös agyagokamelyek fent barna és sötétkékes-

szürke agyagokba, továbbá szferoszideritet és gipszkristályokat tartalmazó

szénpalákba mennek

át. Itt

A

összvastagsága 2 méter.

A homokokban
II.

m

fölött,

gVá

A
homokkpad

r

i

vagy

c o r

vastag homokköpaddal

amelyre leginkább

rétegekkel.

legvastagabb

amelyek maximális

található,

réteg

vastagsága átlag 70 cm.

szénpalákban gyakran találunk Cyrena semistriatát.

és a

Fe11e

öv.

legalább 10

három szénpad

bu

1

á

s r é t e

képzdnek

ge
az

k.
I.

Ezen rétegek
öv

szénpadjai

vörös agyag következik közbetelepült

homok-

terület nyugati részében a hatalmas, iigynevezett corbulás-

márgás közzételepülések által megoszlik
és az így elválasztott homokkörétegek tömegesen tartalmaznak corbulomya héjakat. Ebben az övben széntelepek nincsenek.
III. öv. Zsombori rétegek. Ezen rétegek vékony homokkpadokkal váltakozó tarka agyagokból állanak, melyek lefelé épugy, mint
a II. öv rétegei egy 10
15 m vastag homokkpaddal, felfelé pedig
ezen öv bázisán

—

tartalmazó

gipszkristályokat

Ezen fels

rész 3

vastagsága 3 "5
1

méter.

A

—4

m.

szürkésbarna

A

legjelentsebb

szénpadokat kisér agyagok

ritaceum, C.
IV. öv.

agyagokkal

határoltatnak.

szénpadocskát tartalmaz, amelyek maximális össz-

pHratum

és a

tiszta
tele

pad vastagsága legfeljebb
vannak a Ceritliium marga-

Cyrena semislriata

héjaival.

Pusztaszentmihályi rétegek.

Legalól

ismét

egy

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK AZ ERDELYRESZI BARNASZENTERULETROL.

Eocén

Miocén

Oligocén

Szelvényirán}'

Rétegdülés

Szén
kibúvás

Tárnaszáj

23

ABC
Zárt kutat-

mányok
határa
2.

ábra.

Az Almásvölgy széntelepeinek térképe.

24

10
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— 15

m

vastag

homokk

van, amelyre

közzételepült homokkrétegekkel.

Felül

be egyetlen egy széni^addal, amelynek

agyagok következnek,
egy kék agyag zárja

tarka

ezen övet

fedjét

egy

osztrigás pad képezi

Ostrea agUiensis héjjakkal.

Ezen IV-ik öv rétegeinek letelepülésével a szénképzödés még nem
A miocénkorú 30 40 m vastag kórodi rétegekben, melyek
sárga homokkövekbl és homokos márgákból állanak, finom lemezes
szénpalák fordulnak el többnyire 5 szénpadocskával, amelyek vastagsága
azonban legfeljebb 30 cm. Az oligocén IV. övének és a miocénkorú

—

ért véget.

nem

kórodi rétegeknek határa

A

h)

éles.

telepek kiterjedése.

(A szóbanforgó széntelepek vázlatos térképét a
Öv.

I.

ábrán tüntettem

3.

A forgácskúti széntelepek,

restl északra vannak kifejldve, kelet

felé

föl.)

amelyek legjobban Ege-

meglehets gyorsan elvéko-

—

nyodnak. Méránál, 10 km-nyire Kolozsvártól, már csak egy 10 20 cm
vékony telep található, melynek azonban Kolozsvárnál már nyoma sincsen. Nyugatra Tamásfalvánál és Nagyalmásnál találjuk ket felszínen.

Még tovább nyugat
Észak

szenet.

nél

A

több

felé,

helyt

említenek

szénnyomokat

szurduk-csokmányi országúton

szintén ide számítom.

duk között

A Koch

lejtjén, a
az

I.

tartalmaznak

Szamos

zóna fels

áttörésé-

szintjébl.

feltárt telepet és a Valea-ki-aici

által

országúton

a zsibói

kibúvást

Tihó és Szur-

említett kibúvás szintén ehhez a szinthez tartozik.

öv.

III.

nem

a forgácskúti rétegek ismét

felé,

a Meszes-vonulat keleti

A zsombori szén telepeket tipikus kifejldésben
láthatjuk. A legkeletibb ismert feltárása ennek a

magán Zsomborban

szénnek Szentmihálytelkénél van. Kolozsvárnál hiányzik az egész rétegsorozat, épúgy mint a IV. öv, ilykép ott a kórodi rétegek transgressziv

módon az I. öv corbulás rétegein feküsznek. Északon következ helyekrl említik a széntelep kibúvásait: Magyar- Egregy, Somló-Ujfalu, ZsákDumbrava-hegy

a

falva,

Szalonna.

A

keleti

Kiskeresztestöl

lejtje,

Tiho,

Szurduk,

nyugatra a patak

déli

Kiskeresztes és

partján feltüntetett

kibúvást szintén ehhez a szinthez számítom.
IV. öv.

A puszta szentmihályi telepek. Koch

az ezen övhöz tartozó

széntelep

maximáhsan 3á cm vastagságban
toznak

és

A. szerint

Szentmihálytelke

között

ismeretes. Nagj-on valószínleg ide tar-

:

1.

A

telepek, 2.

dali

Zsombortól északkeletre
4.

Hidalmás

a banyikai

rétegek.

ideszámítandók.

a

Zsombor

és

Milvány közti

és Pusztaszentmihálytól

nyugatra

telepek,

lev

3.

a

rétegek,

Északon a Lupora vagy farkasmezi rétegek

is
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Ellentétben

lunk a IV.

60

fölött

A

25

Koch AntalM nemcsak egy jól kifejlett telepet taláhanem majdnem mindenütt több telepet egymás

övben,

— 80

cm maximális

vastagságban.

ábra a telepek kölcsönös helyzetét és eloszlását mutatja Ege-

4.

restl a Szamosmenti Szurdukig. Az észak és kelet

felé

dl

oligoeén-

rétegeket keletrl nyugat felé Nagyegregyig terjed miocén rétegek (kórodi
rétegek, hidalmási rétegek stb.) fedik.

A

szenet

Amíg nyugat

a miocén és oügocén
miocén alá van rejtve.
300 m-nyire vannak a felszín
felé

kibúvik, addig kelet felé a

oligocén

határától az

tartalmazó

rétegek

alatt.

A

azon

telep sok helyt kibúvik.

itt

200

—

rétegek sekély dlése következtében a

Az

egyes

dombos térszínen ugyan-

kibúvások telepeinek azonosí-

nem egészen könny dolog. Általában minden egyes öv
annak délnyugati részében aránylag magasan vannak az oldalakon, amíg az északi részben a völgyek fenekén találhatók. A III. öv
tása azonban

telepei

kibúvásainak szélességét

még

közötti csekély kidudorodása.

fokozza a

A

rétegeknek Zutor

és

Zsombor

IV. öv a terület keleti szélén a miocén-

takaró csapását követi.

c)

A

A

széli

tiszta telepek anyaga,

minsége.

melyeket a kisér

szénpaláktól

meg

kell

különböztetni, fényes fekete, tömeges, ritkábban leveles barnaszén, szurok-

fény

szén.

A közzétett elemzések szerint a következ
Forgácskúti rétegek.

I.

öv.

1.

Ege rési szén

:

Max.

56-84%
4-09%
Hidrogén
16-07%
Oxigén
1-30%
Nitrogén
Higroszkópos víz„ „„ 13-54%
26-37%
Hamu_
Égethet kén _
_ 8-43%
Kalóriája „
5604
Szén

....

A

1

Ungarns
I.

k.

1901,

363. oldal.

:

Szénelemzések

Koch

A.:

Az

1900,

erdélyrészi

Középérték

Min.

43-32%
3-41%
7-2

51 '4

%

3-88%
10-95%
0-97%
11-69%
15-91%

%

0-77%
10-70%
11-62%
4-58%
4167

középértékek 9 elemzés átlagát tüntetik

Grittneb

ossz. tételt mutatják:

5-

71%

4970.

fel.'

Schwackhöffer Kohlén Oesterreichmedencze hariuadkori képzdményei.
:

I.

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK AZ EEDÉLYRÉSZI BARNASZÉNTERÜLETRÖL.

hogy egy rendszeres bányaüzem

tagságban,

A

jelenleg kifizetné magát.

kezddött
mívelés

kevés sikerrel

*

zött aknamíviés

még 1883-ban

folyt

Egeresnél

berendezéseivel

költséges

már

bányászata

szén

az

27

ötvenes

években

útján. Ilyen primitív akna-

(Andor-

Fortuna-akna),

és

Ar-

gyasnál (Elek-akna) és Danknál. Felhagyott aknák és kutatások nyomait

KocH 1883-ban Bogártelke

találta

és Sólyomtelke

(Ferenc és József-aknák), N.-Petrinél,

Forgácskútnál

között,

Almási várrom

Taniásfalvánál, az

közelében és Nagyalmásnál.

Weiss Tídé (Az erdély részi

bányászat rövid ismerte-

tése, 1891) szerint Egeresnél szabályszer bányászat csak 1880-ban kezddött, midn SiGMOND Lajos ezen terület egy részét birtokába vette,

Weiss T. szerint
ezen széntelep helyzete igen kedvez és a szén könnyen értékesíthet,
mert a területet a kolozsvár-nagyváradí vasút szeli át. Koch Antal szemiután arra több

1882

fel.

több

lejtjén

keleti

be.

SiGMOND testvérek a szenet kolozsvári szeszfzdéjükben haszóta'-^ a Danktól dél felé csapó Dsalu Techii nyugati és

rint (1883)

nálták

zártkutatmányt jelentett volt

kisebb

tárót

hajtottak,

nevezetesen

Argyasnál

az

Ákos-bányát, Egeresnél a Fortuna-bányát, a Szolcsan-bányát, továbbá a

Pojána északi lejtjén

régi és az uj Istenáldás-bányákat a

hogy ezen bányászat

fel

és végül

az

Weiss T. szerint annak az oka,
nem lendülhetett, abban keresend, hogy a

Andor-bányát a körtvélyesi háthoz

közel.

széntelepeket tartalmazó területet több

magánvállalkozó széjjeldarabolta

és egyrészt az örökös viszálykodások, másrészt azonban

akadályozták

a

tkehiány is megGesell Sándor a kolozs1894-ben Argyas, Forgácskút, Dank, Bogár-

Böckh

fellendülést.

vári SiGJioND testvérek által
telke és Egeres

községekbl

.János

és

álló területen kibányászott szén

mennyiségét

11,350 tonnára becsüük.

A

IV.

A

nagyalmási, zsombori

'2.

ábrabeli térképen

B

három

és

szurduki zártkutatmdm/ok.

terület

van zártkutatmánnyokkal

le-

amelyek értékérl véleményt kellett
mondanom. A szurduki terület (A) 240 zártkutatmánynak megfelelöleg
13,600 ha-t tesz ki, a zsombori (B) és a nagyalmási (C) 560 zártkutatfoglalva és feltüntetve

mány

=

:

A,

és

30,000 ha.

A nag>almási

I.

Az elbb elmondottakból

mind

az
'

-

C,

övhöz

I.

Koch
Koch

A.
:

:

Az

és

az

zártkiitatmányok

következik,

egeresi

hogy az

bányaterülethez

itt

(C).

található telepek

tartoznak.

Közlöny 1883.
medence harmadkorú képzdményei.

A

2.

Felvételi jelentés. Földtani

erdélyi

I.

rész 1894.

áb-

SCHMIDT KABOLT

rán az

1

zoltam

:

75,000-es

Régi

be.

három kibúvás helyét rajnyomai Nagyalmástól közvetlen nyugatra

geológiai térkép alapján

bányászat

várrom közelébl ismeretesek.

és az ahnási

szóntelepeinek

nyugati

kiékeldéséhez

telepek kevésbbó vastagok, mint

A

közel

Egeresnél.

nagyalmási terület az
fekszik

és

felst 21

— 31

cm

II.

Az

A

vastagságban.

—40

A

cm

cm

öv),

várromnál és Alsófüldre vezet úton

zsombori zártkutatmányok

északkeleti

két

vastag és egy

vastag telep van.

itteni szénterület délnyugati

gocén in.

a szón-

itt

Nagj^almásnál magánál

széntelepet észleltek, egy alsót, mely tisztátalan és 48

azonban csak egy 32

így

öv

I.

része

(B).

része a zsombori

pedig

részben a IV.

rétegekhez

(oh-

övhöz, részben a

f

W

Cerithiumos

"1.

rétegek

Sárga homok
és

3.

A

ábra.

^r~"

homokk

""'"'"'"" "^""•3

zsombori Szentje-völgy-fej

'•

szénfeltárása a Kendermáli patak medrében,

a III. zónában.

miocénhez (kórodi rétegek)

tartozik.

feltárva (délrl észak felé):

1.

fels 20

— 30

cm, az alsó 50

Valea

cm

A

III.

öv következ

Az

tortól

1

:

75,000-es geológiai lapon

keletre,

a

zapogyei

két

telep,

a

380 mékét 50 cm-es telep

vastag. 2. Oláhköblöstl északra

ternyire a tenger fölött egy alsó 80 cm-es és felette

van

van

helyeken

obirsi Oláhköblösnél:

itt

egy táró van feltüntetve.

hegyhát északi

oldalán

1

m

vastag

3.

Zu-

telej)

észlelhet. 4. Zsombortól délkeletre a dáü úton, a patak partján 269 méternyire a tenger fölött
és

egy

1

m-es

telep. 5.

:

egy alsó 50 cm-es telep, e fölött egy 50 cm-es

Zsombortól nyugatra, a völgy baloldalán a szesz-

fzdénél három telep

észlelhet, ezek alulról felfelé számítva 70 cm,
20 cm és 20 cm vastagságban egymástól 1 m, illetve V2
távolságban
vannak. A közfekvetekben sok cerithium van. 6. A Szentje völgyében,
Zsombortól nyugatra sok feltárás van részben összedlt tárókkal. Itt
négy telep észlelhet egymás fölött, melyek szelvényét KocH közli

m

Hantken után. Nagyon szépen

feltárva láttam a szenet a Szentje-völgy-

GEOLÓaUI MEOFIOYELÉSEK AZ ERDÉLYKÉSZI BARNASZÉNTERÜLETRL.
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30
töl

Kendermái

ENy

felé

A

irányban elágazó völgyben.

egymásfölé való települését a

3.

négy

telepecske

ábra mutatja.

A zsombori rétegek széntelepei Zsombornál eredeti kiterjedésükben mintegy 40 km*-nyi területen látszanak összefüggen elfordulni.
Normális kifejldés mellett 4 telej) van egy 6 8 m vastag szelvényben,
melyek a közül két alsó, egymástól 0'5 1"5 m-nyire, mivelésre is érdemes. A Szentje völgyének területén az aluli-ól számított második telep

—

—

1

m

vastagságot

is

A

Zsombortól keletre rendszerint a legalsó telep

elér.

a legvastagabb, szintén

m

1

vastagságot érvén

Koch

Ajánlatos a

A.

el.

következk

IV. zóna feltárásai a

a

által

rétegekhez

szentmihályi

fekv, a korodi

IV. öv) számított telepet a felette

(oligocén,

(miocén)

rétegekhez

rendesen csak szénpala gyanánt kifejldött telepekkel
miután mindkett együtt jelenik meg a feltárásokban.
A következ helyeket említhetem: 1. Szentmihálytelkénél, a Topa
hágó keleti lejtjén, 335 m-nyire a tenger fölött egy 32 cm vastag telep
(Koch A. szerint). 2. Daltól 1 km-re keletre egy 80 cm-es telep. 3. Dalkisebb,

tartozó,

egyesíteni,

tól

nyugatra, 311 m-nyire a tenger fölött egy

alatt (miocén) kb.

vastagságban

medence
fölött 40

fleg szénpalából

10,

30 m-es

egy kb.

stb.

II.

— 60

a tenger fölött

tárókkal 1"50

kötet.) 4.

cm

három

m

j^i'oíilban.

Zsombor

vastagságban.
telep

50

kell,

Koch

ö.

Az

:

—

1'5

m

erdélyrészi

— 3 telep

egymás

5.

Szentmihálytelkétl keletre, 400 m-re

cm

— m
1

vastag szénpalákat tártak

Hangsúlyoznom

(V.

Milvány között 2

és

homokkpad

glauconitos

álló telep észlelhet 0'2

vastagságban.

Banykánál

6.

fel.

hogy a Zsombornál

szénelfordulá-

felsorolt

sok közül mindazok, metyek a IV. övhöz és a korodi rétegekhez tartoz-

míg

nak, a zártkutatmányokkal lefoglalt területen feküsznek,

a III. övhöz

tartozóak közül a legjelentsebbek, nevezetesen a szentjevölgyiek
6.

azon kívül

sz.)

majdnem

feküsznek.

A

zártkutatmányokkal

egész északkeleti fele szónmentes

(3.,

5.

lefoglalt területnek

miocénen

fekszik,

amelynek

feküjében az oligocén szén esetleg megtalálható.

III.

A

A

szui'tliiki

zártkutat Hiányok

szurduki aránylag keskeny sávban elforduló szénterület, melyet

északról az eocén, délrl a miocén határol,

mind

a

három

Kooh

szenet tartalmazó horizontjához

már nehezebb
kisebb lenne. Én

A. szerint az oligocén

tartozik.

fordulások beosztása azonban

dolog.

az oligocén vastagsága

a

dom

itt

gy

Az egyes ellátszik

mintha

következ beosztást

foga-

el

Az
és

(A).

I.

Szurduk

lev kibúvás Tiho
1. A zsibói országúton
szurduk-csokmányi országúton, mintegy 2 km-re

övhöz tartoznak:
között.

2.

A

OEOLOUIAI MEUrlGYELESl.K AZ EllDELVUESil liAltNASZENl'EUULEThOL.
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m

Szurduktól egy 34

nem

vízszintes

hosszú, a talajvízbe fulladt táró van, mely egy majd-

méter vastag széntelepet

1

közfekvet két féh-e osztja.

A

3.

ért

A

el.

cm-es

telepet egy 25

Kraic-völgy északi

lejtjén

szintén

lát-

ható egy szénkibúvás.

Valószínleg a
1.

övhöz tartoznak:

II.

Tihótól nyugatra, a Dumbrava-hegy keleti lejtjén

A

Koch

A. sze-

rint

egy gyenge telep van.

rom

táróval egy mintegy másfél kilométernyi hosszban kibúvó körülbelül

1

m

vastag telepet tártak

gyengén

dl

és

képezi.

A

délfelé

homokklap

közfekvetek nélkül

déli

m

táró 96

lejtjén

A

hosszú.

fedjét

meghajlott,

ívelten

há-

telep

hatalmas

egy

táróban és az oldalvágatokban az egészséges szén
vastag.

3.

Mintegy 500 méternyire délre az em-

tárótól a kiskeresztesi völgy patakjának

lített

völgy

kiskeresztesi

A középs

fel.

kissé

m

1

2.

déh partján

kissé dél felé

dülö fehér homokkövek és szürke agyagos homokkövek vannak feltárva,

melyek szintén egy széntelepet zárnak be, amely a kibúvásban ersen
el van mállva. A kiskeresztesi bányatelep képét az 5. ábra mutatja.

A

IV. övhöz tartozik:

Farkasmezönéi a Valea Agrisiuluiban egy

1.

A

tárót hajtottak palás szénre.

2.

jelenleg palásszenet fejtenek,

mely

képez.

3.

A

fekv hegyoldalon

Tihotól délkeletre
kb.

60

— 80

cm

szalonai völgy jobb oldalán a Valea

vastag

mellékvölgyben egy szabálytalan alakú, részben palás,

fekv

telep

van feltárva 20

— 60

Technikai jelentséggel
jén

feltárt

telep

bír

telep fedjét szilárd

Általában
elfordulások,

ki

a

csekély

A

fejtés

meg

nélkül táróval kezdhet

között

képezi.

emelnem, hogy az összes

kell

homokk

vastagságban.

elssorban a kiskeresztesi völgy déli lejtA fejtési viszonyok igen kedvezek, a

homokk

telepek

nevezett

öv).

(III.

nyerést engednek meg.

A

cm

tömör telepet

gruguitjének

és

kutatások mai állásánál

vastagságánál

itt

felsorolt

barnaszén-

csak

lokáhs ki-

fogva,

a jó kibúvások helyén

nem
nem

minden nehézség

igényel nagy befektetéseket.
lehet

megbízható adatokat megadni

a zártkutatmányokkal lefoglalt területen

lev fejthet szénmennyiségröl.

Ez csak egy

kapcsán volna eszközölhet, az

részletes

geológiai

felvétel

egyes kibúvások pontos sztratígraíiai azonosításával.

Minthogy azonban a
kibúvik

a

megvannak

völgyoldalakon,

adva

és

a

szén
a'

vízszintes

müvelés

településben

kezdpontjai

táróravelés minden

kezdhet.
Kelt Baselben, 1907 január hó 9-én.

több

helyütt

természetszeren

továbbiak

nélkül

meg-
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szóban forgó vidékekrl a következ munkákban találunk adatokat

Haüer

—

F.

Stache G.

Geológia Siebenbüi-gens, Wien, 1863.

:

42., 402.,

459. stb. old.

FöTTERLE

F.

Dia oligocánan Ablagaruugau im Almástala Ln Siebenbür-

:

gen. Verh. d. k. k. geol. E.-Anst. Wien,

Hantkek M.
szata.

A

:

1870.

magyar korona országainak

széntelapei

és

szénbányá-

Budapest, 1878.

KocH A.

Jelentés

:

a

szegélyhegységban

kolozsvári

1882. évben végzett földtani részletes felvételrl. Földtani

és környékén az
Közlöny XIII. köt.

1883. 33. old.

KocH

A.

Kolozsvár környéke

:

;

Magyarázatok a magyar korona orszá-

gainak részletes földtani térképéhez. Budapest,

KocH

HoPFMANN K.

A. és

1885.

Bánffyhunyad környéke

:

;

magyarázatok a ma-

gyar szent korona országainak részletes földtani térképéhez.

KocH A.: Alparét környéke; magyarázatok

a

szágainak részletes földtani térképéhez. Budapest,

Weiss

T.

Az

:

erdélyrészi bányászat

rövid

Budapest, 1889.

magyar szent korona

or-

1890.
ismertetése.

Int Évk.

Földt.

IX. köt. Budapest, 1891.

KocH
1894—1900.
BöcKH
1

:

A.

Az

:

és

J.

medence harmadkori képzdményei. Budapest,

erdélyrészi

Gesbll

S.

Gesell

S.

:

Magyarország értékesíthet ásványainak térképe

900,000. 1893.

BöcKH

és

J.

és feltárásban

A magyar

:

lév nemesfém,

érc,

het

ásványok elfordulási helyei.

pest,

1896.

Sohwackhöfer F.
Wien, 1896.
Kalbcsinszky
tekintettel chemiai

A

m.

k.

S.

:

:

korona országai területén mívelésben
vask, ásványszén, ksó és egyéb értékesítA magy. kir. Földt. Int. kiadványai. Buda-

Kohlén Oesterreich-Ungarns und preussisch Schlesiens.

A magyar

összetételükre

korona országainak
és

különös

ásványszenei,

fontosságukra

gyakorlati

(1

térképpel).

Föld. Int. kiadv. Budapest, 1903.

Haueb K. Geologische Ubersichtskarte
:

v.

Oesterreich-Ungarn Blatt Sieben-

bürgen.

A magyar
Kiadja a m.

szent korona országainak részletes földtani térképei

kir.

Földt. Intézet.

1.

Kolozsvár vidéke

2.

Bánffy-Hunyad vidéke

3.

Zilah vidéke (17. öv.

4.

Hadad-Zsibó vidéke

5.

Gaura

6.

Alparét vidéke

és

(18.

öv.

Földtani Közlöny. XLI. köt. 1911.

öv.

XXVIH.
(16. öv.

Galgó vidéke
(17.

XXIX.

(18.

öv.

(16.

r.)

XX\in.

XXVUL
öv

XXIX.

r.)

r.)

XXIX.
r.)

r.)
r.)

(1

:

75,000).
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MENTÉN

B) BAKNASZÉNELÖFORDULÁS A MAROS

DÉDA MELLETT, MAROSTORDA VÁRMEGYÉBEN.
A
dence

Maros mentén Szászrégen
a

vulkános,

csiki,

batárhegységgel találkozik.

formációkat találjuk kifejldve az

következ

harmadkorú me-

erdélyi

az

felett,

Keleterdélyi

idsebbektl

a'

a

Itt

íiatalabbakig

1. Kék agyagok kagylóbéjakkal, fels mediterrán kék agyag (miocén).
Részben kövületes homokok és agyagok, szarmata es pontusi rétegek.
Trachit konglomerátok és tufák. 4. Congeriás agyagok és fels pon-

2.

3.

tusi rétegek (p

Amint

1 i

a

o c é n).

ábrán

6.

szelvénybl

vázolt

Dédánál a

látható,

sós

agyag a fekü, amelybl Maros-oroszfalunál egy sóskútt
belle a Dédától északra fekv patákból és a BisztraKövüle-

fakad.

tek ismeretesek

völgy keleti lejtjérl.

tl

A

Maros völgyének nyugati partján, Szászrégenhomokkövei és homokos agyagjai vannak
ezek fölött csekély vastagságban szürke márgák

Bisztráig a sarmata-emelet

több helyütt föltárva,

melyek a bennük elforduló kövületek alapján a pontusi
emelethez tartoznak.* Papp Káeoly dr. Galonya puszta 480 m pontjánál a 10° ÉK dülés kékes j)alában Congeria Banatica és Liinnocarfeküsznek,

(lium Syrmiense H. tehát alsó pontusi kagylókat
felé

ezen

tufákat

rétegek

és

vulkáni

tufák

alá

konglomerátokat, tovább

merülnek.
kelet felé

a

ok

míg

f

dik(?). Barnaszén és Ugnit a

e

agyagban nincsen

sós

a

szén.

2., 3.

A

Galonyától kelet

A

ábra).

(7.

mellékvölgyében, a ditrói Nagypataknál, Borszéknél,

g

talált.

vulkános
Szekula

Toplicavölgy
stb.

és 4. sz.

pontusi ag y a-

rétegekbl ismeretes,

szarmata-rétegek

homokjai

és

Különösen
patak
völgyében.
Itt a meszembeötlek a szénnyomok a maroskövesdi
agyagjai

szenet

Disznajó

és

Maroskövesdnél tartalmaznak.

parton a szarmatarétegek,

redek

melyeket

többször át vannak metszve. lüssé kelet

kövekbl

állanak,

agyagokból.

nagy kerek zárványokkal,

Bennük ujnyi vastag

nak, továbbá

diluviaüs

felé

ökölnyi

melyek valószínleg

nagyságú

dl

kavicsok

födnek,

sárgásbarna homok-

továbbá szürke homokos

szenes telepek és szénfoszlányok vanszép

fényes

a

rétegek

elszenesedett,

fekete

barnaszéndarabok,

keletkezésekor

bemosott

hármat
Vékony széntelepek találhatók Galonyától északra alsópliocéu
kövületes márgákban. A márgák sekélyen északkelet felé dlnek, hatalfadarabokból

keletkeztek.

Ilyen

feltárást

a

kövesdi

völgyben

találtam.

mas

andezittufa fedi ket.

1

Papp K.

A

tufában

is

található

szón.

A

Bisztravölgy

Vesd össze Koch Antal: Az erdélyrészi medence stb. Neogén,
A m. kii-. Földt. Int. évi jelentése 1907-röl. (24.5. oldal.)

:

164. old.

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK AZ ERDBLYKÉSZI BARNASZÉNTEEÜLETBÖL.

Miocén kék
agyag

Szarmata

Andezit
tufa és

Diluviális
kavics és

(sósagyag)

és pontusi
homok és

breocsa

agyag

kagylókkal

Hgyag

6. ábra.

A

dédai szénterület alaprajza és szelvénye,

1

:

Szén
foszlányok

100,000 mértékben.

3*
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hátterében a Donkapvölgyben

egy kb.

"Ib

cm

vastag

elnyomott

szenes

Hasonló elfordulások ismeretesek a Galonya
völgybl, továbbá a Ratosnya- és a Zebrakvölgyböl.
telepet láttam a tufában.

A

területen

megvizsgált

kívül

rétegekbl, amelyek a

felsöpontusi

völgy Szekuli

mellékvölgyében,

szürke agyagból egy 10 hüvely
2'8

m

vastag telep

A

feküsznek?

tufák fölött

Gyergyó-TopHcától

fejtenek és a ditrói

vastag telepet

ismeretesek

lignitelfordulások

a

Topüca-

északra a congeriás

ismeretes.

Borszéknél

egy

Nagypotokban szintén a con-

agyagokban egy hatalmas lignittelepet tártak föl. A fenti vizsgáalapján teljes biztonsággal mondható, hogy a szarmata- és pontusi

geriás
lat

rétegekben, továbbá a vulkános tufában észlelt szénelfordulások technikai jelentséggel

nem

és hogy a további feltárási munkálatok
Megemlíthet még, hogy 1873-ban a fels Ma-

birnak

teljesen kilátásnélküliek.

ros-völgybl említett barnaszénelöfordulásokat Keiviénv G. báró megbízásából Stue D. is megvizsgálta (v. ö. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, 1873.), aki arra a meggyzdésre jutott, hogy ezeknek az elfordulásoknak ipari célokra jelentségük nincs.
Kelt Baselben, 1908 május 2-án.

FELS KEÉTAKOKÚ BAKNASZENEK SEBESHELY

C)

KÖZSÉGBEN, SZÁSZSEBES MELLETT.
Szászsebestl déh-e

öv XXIV. rov.

(22.

1

:

75,000) kb. 15

km

hossz-

krétaképzdmények települtek keskeny sávEz a krétaképzödmény barnaszenet

ban kelet-nyugati irányú
ban a szászsebesi hegység

gneiszére.

tartalmaz.

Úgy
legjobban

A

az általános geológiai viszonyokról, mint a szénelfordulásról
tájékoztat

szászsebesi krétakorú

HOEN

*

A
Gtüla

ír

A

lerakodásokat

szászcsór-sebeshelyi

1901).

krétát

geológiájáról.

1899-ben Oebbecke és Blanken-

továbbá Pálfy

környékének

Szászsebes

a m. kir. Földtani

végül NopcsA Ferenc báró

A

munkája Erdély

Stache

megvizsgálták.

is

Közi.

s

Hatjek és

geológiai

Mór

írta

felvételérl

le

(Földt.

Halaváts

Intézet 1904. és 1905. évi évijelentésében,
'^

is

ír

a Sebesvölgy ki-étájáról.

sebeshelyi krétakorú rétegek a gneiszre diszkordansul települtek.
és a gneisz

kréta

közti

határ,

amely

általánosságban

kelet-nyugati

irányba halad. Sebeshely közelében, egyrészt Lománynál, másrészt Dalnál

*

d.

V.

ö.

a nagyszebeni

Term. Tud. Társaság közleményeit, továbbá Zeitschr.

deutschen geol. Gesellschaft. 1900.
2

A m.

kir.

Földtani Intézet Évkönyve, XIV. kötet,

4. füzet,

1905.
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elugrik. A krétarétegek csapása általában
30° észak felé. Sok helyt azonban
kelet-nyugati irányú, dlésük 15
sajátságos

módon

dél

felé

—

ezen település

meg van

ján a rétegek

csapása észak-déh, dlésük

zavarva, így Sebeshely alatt a Sebes jobbpart-

lejtjén, a völgy alsó részében a rétegek

jebb pedig délkelet

A

felé.

rétegek a krétakorszak

Pontos

:

1.

gneisz;

UBzadékszén
8.

ábra.

A

;

6.

2.

felé

A

fels

kréta;

Val. Eekita

dlnek, tovább

Medenceképzödésre utaló nyomok

nem

3.

harmadkor;

a kövületes helyek

;

7.

A

lerakodások legnagyobb-

4.

szénkibúvások

:

feltárva.

;

100,000 mértékben.

részt littoráhs tengeri lerakodások (parti

vastagságban vannak

területe;

a rétegek csapása és dülése.

sebeshelyi felskrétakorú szénterület földtani térképe
1

fel-

lelhetk.

szakaszába (túron és szenon) tartoznak.

sztratigrafiai tagolás aligha lehetséges.

Magyarázat
5.

keleti irányú.

kelet

A

képzdmények), amelyek 500

m

fels kréta (tm-on) alsó része fleg ho-

mokokból és konglomerátokból áll, amelyek fels részében (így a szászcsóri templom melletti árokban) két egymás felett fekv kövületes pad
van actaeonellákkal és nerineákkal. A fels részt (szenon) hnom szemcséj homokkövek és márgák jellemzik, melyekben Inoceramus Schmidti
található. A fels krétának ez a kiképzdése az úgynevezett gosau*
képzdményekre jellegzetes. A ki-étakorú képzdményeknek ezen uralkodó
kiképzdésével vele jár a kzet könny elmállása és elhordása. A puha
rétegekbe mély árkok vannak bevájva. A gneisz határa felé, így a Válea-

OEOLÓOIAI MEOFIGTELÉSEK AZ ERDÉLYRÉSZI BARNASZÉNTERÜLETBL.

a

Beiibe

homokkövek

konglomerátok visszalépnek

és

agyagos-palás horizont fejldik

ki.

és

egy

39

inkább

Szászcsórnál és Kakovánál ellenben a

krétaformáció bázisát a gneisz fölött vörös homokkövek és konglomerá-

A homokos

tok képezik.

és

konglomerátos krétarétegek egyik legfeltnbb

jelensége azok széntartahna.

betelepülve

összefzött

szénhomokkövek

is

A

láthatók. Amellett

N

'naatu.fi.

A

szén szurokszén és hgnit.

széntelepecskék

és

még

Szászcsór

foszlánj'ok,

rétegek közé

st

helyenként

is

észlelhetk,

fatörzsdarabkák

S

JOOm tszf
Kréta

•i^i

JI

Lomány

5

WOmiszf.

\Hrei3

ReKitavolgi

tszf.

Kréta

Gneisz

Uszadék

Szén-

Kövületes

szén

telep

réteg

Mértéke

9.

ábra.

A

;

sebeshelyi felskrétakorú széntelepek földtani szelvényei.

amelyek a rétegzéshez viszonyítva szabálytalanul feküsznek. A szénzárványok mellett gyakran vesealakú homokködarabok találhatók, amelyek
kovanddal vannak impregnálva és általában a széndarabokban is bségesen lelhetk piritzárványok. A homokos konglomerátos rétegekben
soha sincs tulaj donképeni széntelep, telepszer lerakodásokban a szén csak
ott található,

ahol a homokkövekben agyagos közfekvetek vannak. Amint

a térképen látható, az ilyen hordalékszenet tartalmazó
el

vannak

homokkövek nagyon

terjedve. Általában a krétarétegek alsó részéhez tartoznak, azaz

az actaeonellás

padok alatt és az agj'agpalák vagy vörös homokkövek
amelyek a kréta bázisát képezik. A szénhomokkövek

fölött feküsznek,

40
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legfbb

elterjedési területe

Kakova-Szászcsór valamim a Beii és

Eekitai

Ezen szénnek nagyobb mérték ipari felhasználása már eleve sem
jöhet szóba. Miután Oebbecke, Blanzenhorn és Halaváts valószínleg
völgyek.

csak ezt az elfordulását látták a szénnek, értbet

módon

arra a követ-

hogy a sebesbelyi elfordulásnak egyáltalán nincs
gyakorlati jelentsége. Az 1900-ban a Val. Beiiben eszközölt fúrás ebben
a széntartalmú homokkben mozgott és nagyon kétségesnek látszik,
hogy az 55 m mély fúrólyuk a palába ágyazott széntelepet elérte-e.
keztetésre jutottak,

10.

Hauee
szén

1

és

ábra.

A

Beji völgy szénkibuváaai Sebeshely mellett.

Stache szerint Eekitánál (Filtsch közleménye után) a
el közel 150 lépés hosszú kibúvá-

lábnyi vastag telepben fordul

Ez volna

els

amely szerint a sebeshelyi krétában valódi
alkalmam volt a Yal. Beii hátterében széntelepet szálban észlelni. Ez a hely azért is figyelemre méltó, mert itt
egy beomlott akna van, amelybl állítólag 50 évvel ezeltt szenet bá-

son.

az

adat,

széntelep fordul el. Tényleg

nyásztak.

A

i^atak balpartján,

nál egy kb. 25
terrel feljebb

tárt

föl.

cm

közvetlenül a jobbparton

vastag telep kibúvása

egy kis kutató táró

2

—3

lev

régi

akná-

észlelhet és mintegy 50 méegymásfölött

fekv

kis

telepet

Északnyugat fell három egymással i^árhuzamos völgyecske tor-

GEOLÓaiAI UEGFlOy ÉLÉSEK AZ EBDÉLYRÉSZI BABKASZÉNTEBÜLETBL.

—

amelyek alsó részében több 20, 35 100 cm vastag
amelyek általában körülbelül

kollik a Beii völgybe,

homokos palába
20°

települt telepet észleltem,

északnyugat

alatt észak és

Bkandltn

E.

a telepbe.

A

(Basel)

dr.

felé

jelenlétében

het. Fleg fekete szenes palából

A

telep

cm

35

telep vastagsága

vastagságban.

41

áll,

dlnek.

A középs

egy

méteres

2

mellékvölgyben
vájatot hajtottak

és összetétele tisztán fel volt ismer-

melybe tömött szén települt
mintegy Vs-nyi

széntartalma

1

— 3 cm

Általában a

lehet.

térképen feltüntetett többi telep hasonló összetétel lehet, aránylag leg-

gazdagabbnak a patak partján

a

régi

fejtöhely

közelében

lev kibúvás

látszik,

1909 december havának elején a Beii völgy középs mellékvölgyében a kutatás tovább

A

folyt.

beküldött minták szerint a telep szene a

homogén szénpala, amely
94"66% eléghet rész
van. Nevezetes, hogy ezek a telepek, ellentétben a felettök fekv homokkben lev hordalékszénnel, piritet egyáltalán nem tartalmaznak. Hang10

hosszú

méter

táróban

szurokszénrétegeket

hogy

súlyozva,

tartalmaz.

a vállalat

közelítleg

egy

A

szénpalában

jelenlegi

állapota

mellett

nyerésre kizárólag csak a Beii völgy fentebb

A

az

leírt telejjei

esetleges

szén-

jöhetnek szóba,

ugyan a
hogy befelé a hegyben azok gazdagabbak legyenek szénben, másrészt valószínnek látszik,
hogy a palás széntelepek feküjében még jobb telepek vannak. A régi
fejtöhely helyzetébl ugyanis arra lehet következtetni, hogy itt nem a
ma is látható telepet fejtették, hanem a szenet mélyebben fekv telekutató

munkálatok

kibúvásnál

végzését

még nem

ajánlhatom.

fejthetek, de nincs

széntelepecskék

kizárva,

pekbl nyerték. Az észlelt telepek további feltárása és esetleg mélyebben fekv telepek felkeresésére akna mélyesztend a kréta mélyebb rétegein át egész a gneiszig. Ennek helyéül a patak fels részét ajánljuk mintegy 70 m-nyire a fvölgytl.

A

kutató

akna mintegy

100

m

mély lenne.
Geológiai szempontból fontos

ben

észlelt telepeket

jedése a

mazó

homokk

feküjében.

szint északkelet felé

tárások hiányzanak.

eldönteni,

hogy a Beii-völgy-

Magában a Beii-völgyben

kiékül a gneisz

Ellenben nincs

Eekita alatt ez a szint ismét
Kelt Baselben,

volna

tartalmazó palás horizontnak van-e nagyobb elter-

el ne

fölött,

kizárva,
jöjjön.

1909 december havában.

a szenet tartal-

délnyugat

hogy észak

és

felé

kelet

a

fel-

felé

ÚJ ADALÉKOK A GEYPH^A ESZTERHÁZYI ELTERJEDÉSÉHEZ
ÉS GEOLÓGIAI JELENTSÉGÉHEZ.
Közli

KocH Antal

:

SoKOLOW W. D. a múlt évben
érdekes tanulmányt

közölt

*

«

egyetemi tanár.

clr.,

Adalék Fergana vidékéhez » címen igen

ezen nevezetes hazai kövületünk ázsiai szereplé-

sérl. Ezt a közleményt

ránk nézve is olyan fontosnak tartom, hogy sietek
annak francia nyelv Eesumé-jét
mert az eredeti közlemény orosz nyelven
van írva
magyar fordításban közzétenni. Sokolow tanulmányában amaz adatokat revideálja, amelyek a aFerganieno emeletére vonatkoznak és azon anyagnak

—

—

magukba zárnak. A

a feldolgozását nyújtja, melyet ezen emelet üledékei

ganieni) emelete, melyet 1878-ban elször Eomanovskt G. D. állított

hatalmas

(kb.

200

m

vastag) rétegsorozatot jelöl,

lehet fölülrl lefelé megkülönböztetni.

gák

;

1.

föl,

melyen belül három

«Fereléggé

f szintét

Vörös, többó-kevésbbé agyagos már-

többnyire zöldes márgák 3. sárgás és szürkésfehér meszek, melyek
márgák vékony rétegeibl kiválanak. Ezt a három szintet petrográfiai

2.

színes

;

és paleontológiái alapon szorosabban lehet jellemezni,

hanem GoLUBiiTsmKorF, Sokolow

elavult munkálatait,

dolgozatait

következ

vesszük

"W.

D. és mások újabbi

szerint a Fergana-emelet

beosztása most a

:

Tarka,

1.

Ezek

alapúi.

ha nem Eomanovski már

többnyire

lyekben a következ

bíborvörös,

többé-kevésbbé

nagy ostrea-fajok találtatnak

:

agyagos márgák, meExogyra galeata Eom.,

Ex. Ferganensis Eom.

Többnyire

zöldesbe

mészkövei

helyettesítve.

2.

fehéres

márgák,

hajló

alsó

részében tarka agyaggal és

Jellemz kövületei

:

a)

a

fels

színtájban

Plalygena asiatica Eom.
h) a középs fehéres mészkbl álló színtájban
c) az alsó fehéres mészOstrea Kokanensis Sokol. padokban összehalmozva
kbl álló színtájban, mely bitumenes gázokat, kolajat és kemény bitumene;

;

magába &ryphaea Eszterházyi Pávay.
Nagyon homokos agyag, mely az ostreapadok közt túlnyomó, naphtaaztán sárgás- és szürkésés bitumenes gáztartalommal (f bitumenes színtáj)
fehér mészk, vékony márgarétegekkel váltakozvs (a szorosabban vett Ferganamészk) végi-e zöldesbarna márgás homok, melynek alsó része egyenletesebb.
Mindezekben a következ jellemz kövületek fordulnak el a) a fels padokban agyag közé zárva
Gnjphaea Romttnowskii J. Böhm (= Kaufmannii

ket zár

:

3.

;

;

:

:

EoMAN.)

;

h)

* Bull.

Serié,

a Fergana

de la

Tome XXin.

mészkben

Soc.

Imper.

1910. p.

Eomanovskii

J.

Böhm.

és

des Naturalistes de Moscou.

Année

1909.

44—88.

:

Gri/ph.

Ostraca

Nouv.

A GK¥PH.EA ESTERHÁZYI ELTERJEDÉSE ÉS GEOLÓGIAI JELENTSÉGE.

Turkestanensis

Komán.

végre

;

az

cj

alsó

liomokban

:

43

Ostrea Turkestanensis

ROMAN.

A

Fergana-emelet a Fergana-völgy északi és

déli oldalán végig

követ-

het, azt patkóalakúan körülvéve. Ugyanezen emeletbe tartozik több szigetszer kolaj elfordulás is, melyeknek száma mai napig fölmegy tízre. Ez az
emelet konkordánsul terül el a krétakorú üledékeken és konkordáns település
tercier rétegek következnek felette

mert

olyan

helyeken

is

található,

is.

Az emelet valóban különállónak vehet,
semmi sem

hol a krétarétegek jelenlétére

következtetni. Ugyanez a függetlenség mutatkozik a gipsz- és konglomeratumüledékek jelenlétében is, melyek a Fergana-emeletet a valódi krétaüledékektl elválasztják s melyeknek vastagsága a Fergana emeletét többszö-

enged

rösen

fölülmúlja.

is

A

Fergana-emelet tektonikai jelenségekben gazdag területen fordul el.
Különösen gyakoriak benne nagy redk, melyek a csapással megegyeznek,
hasadékokkal

bonyolítva

és

vetdésekkel,

húzódnak, de különböz más irányokban

melyek szintén a csapás mentén

vonulhatnak. Mindaz, amit mondhatunk róla, azt bizonyítja, hogy a Fergana-emelet rétegtani jellemére vonatkozó eddigi következtetések nagy fenntartással vehetk csak.
A Fergana-emelet korára nézve megjegyzend, hogy Eomanovski G. D.
professzor a felsó'kréta senonien és danien emeletei közé beékelte azt. Eomanovski ezen nézete azonban nem volt eléggé megokolt. Mindamellett makacsul
védelmezte e véleményét Bogdanovics fölfedezése után is, melyet ez egy
is

Ez az ostreafaj igen közel áll a GryRomanov>tkn BöHM.-hez, egy a Fergana-emeletre jellemz fajhoz, melyet
északi Perzsiában valódi eocén nummulitek közepette talált volt. Ez az
ostreafaj azonban az alább nevezend fajhoz az átmenetnek minden fokozatát
feltünteti, amint azt maga Eomanovski is megjegyezte már, és voltaképen nem
más, mint egy Gryphiiea Esterházyi Páv., mely Erdélyben ugyanazokkal a
nummulitekkel együtt fordul el, mint Bogdanovics perzsiai ostreája, mi mellett sem Eomanovski, sem Bogdanovics nem ismerték még a szóban forgó erostreafajra vonatkozó dolgozatában tett.

pluiea

délyi ostreafajt. Sdess E. volt az, ki Bogdanovics adataira támaszkodva,

meg-

Gryph. Romanovskii Böhm. azoEocH ANTALlal egyetértésben az ezen kövületet tartalmazó rétege-

állapította a Gryphaeii Esterházyi Páv. és a

nosságát és

ket a középeocénbe

Ugyan

helyezte.

elválasztja

a Fergana-emeletet a fels

amely Erdélybl keleti Perzsián
Turkesztánba, st Khinába is húzódott (aminek

krótasortól és azt egy tengerbl származtatja,

keresztül Középázsiába, keleti

fölvételét Sxoi/iczKA fölfedezései is

megengedik).

Ezen állá-spontból tekintve, a középeocén kor a Fergana-emeletnek csak
középs szintájára nézve
melyben a Gryphaea Esterházyi elfordul
volt

—

—

nem
még eldöntve ugyanakkor, mert Suess E. munkálatának megjelenése után
Böhm J. fenntartja még a Fergana-emelet két szintre való osztását, melyek
megállapítva

biztosan

;

ellenben

alsó

színtájára

nézve korának kérdése

volt

közül

az

vizsgálatai
legalsó

egyik

után

szintája

a másik a senonienbe tartoznék. Sokolow
engedhet meg már, hogy a Fergana-emelet
krétakori legyen. Amint most ismeretes, ez utóbbinak alján
a

középeocénbe,

azonban nem

KOCH ANTAL
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homok

mely a gipsz- és konglomerámely csoport maga ismét a krétakori homokknek
hatalmas összletén nyugszik. De az is elfordul, hogy a Fergana-emelet közvetlenül még jóval idsebb rétegeken nyugszik. SoKOLOwnak alkalma volt kimutatni, hogy az Ostrea Turkestaneiisis Eom. rendesen kifejlett alsó héjai az
található az Ostrea Turkestancnsis-sze\,

tum-csoporton

települ,

átmenetnek minden fokozatát mutatják a szabálytalan formákhoz, melyek
hogy azok a tipusos Gryphaea-formával
eddigelé egyedül viselték e nevet
bírnak és lényegesen nem térnek el a Gnjphaea Romanovskii Bhm. rendes
alsó héjaitól. Másrészt azok az adatok, melyekhez
a kizárólagos Ferganaemeletbe tartozó rétegek kutatása útján jutott, megengedték, hogy lépésrllépésre kövesse azt a tág generikus összeköttetést, mely az említett faj és a
;

Gnjphaea Esterházyi PÁv. közt

létezik.

Sdess E. az erdélyi Gryphaea Estcr-

házyi-i azonosította a ferganai Gnjiihaea Romanovskii-Ya\, de Sokolow, tekin-

véve

tetbe

fontos különbségeket, amelyek ezen fajok távoli

azokat a nagyon

koruk közt is léteznek elönyösebbnek tartotta ezen két faj elkülönítését fenntartani, megengedve, hogy azok
nem egyebek, mint egy és ugyanazon nemi láncnak két végs gyrüszemei.
Megállapítható volt tehát, hogy az említett három faj között tág, de
kétségtelen viszony létezik. Ha most a következ három fontos tényre figyeképviseli közt,

valamint

szintj ük, tehát

:

hogy egyetlen egy valódi krétakori kö\'ületforma sem található
2-szor, hogy az emeletre jellemz két faj, a
Gryphaea Romanovskii és Ostrea Turkestanensis a legnagyobb hasonlatosságot mutatják a tercier fajokhoz és 3-szor, hogy a Fergana-emelet valóban egélünk

:

1

-szr,

a Fergana-emelet rétegeiben

;

;

szen függetlenül látszik település tekintetében
a következtetés

marad

fenn,

is

hogy az egész

a fels krétától

úgy csak az

;

Fergana-emelet har-

madkori üledékekbl van összetéve.
A
KocH

rétegtani

viszonyok részleteire

vonatkozólag

keveset

tudunk

még.

munkája Erdélyrl megengedi nekünk, hogy a Gryphaea Esterházyi
szintjét párhuzamba helyezzük a párisi durvamész alsó részével, mely a középeocénbe tartozik, de a megelz és a következ szintek megállapítására nincsen
még elég adatunk. Reméljük azonban, hogy a részletesebb vizsgálatok a FerA.

gana-emelet faunáját és különösen azok parányi szervezeteit illetleg bizonyítékokat szolgáltatunk majd határozottabb vélemény kimondásához

is.

—

hogy a (h-yphaca Romanovskii
Gr. Esterházyi generikus lánca minden szemének jelenléte a Fergana-emeleten belül egyfell és a tipikus els képvisel faj távolléte Perzsiában és ErVégezetül érdekes

délyben,
a

följegyezni

azt

is,

igenmegenged hetnek teszik azt a véleményt, hogy
eredet és hogy keletrl nyugat-

Gryphaea Esterházyi ázsiai

nak vándorolt.
Továbbá egy a Fergana-emeletre igen jellemz
tica Rom.

ban

;

—

ámbár

eddigelé

nem

Stjess fölemlít

faj

—a

Plutygena usia-

ismeretes tovább keletnek, mint orosz Turkesztán-

egy példányt,

igaz,

hogy rosszul megtartottat, mely

ezen fajhoz nagyon hasonlít és a khinai Turkesztánban találtatott.

Meg

kell azt

jegyeznünk, hogy Európa, Észak-Afrika és Észak-Amerika alsókréta ostreafaunájának ismerete arra a biztos meggyzdésre vezetett, hogy ez a fauna

is
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AUATOK A SZÉKESFVÁROS ALTALAJÁNAK ISMERETÉHEZ.
jellemében

Középázsia faunájától. Mindezen adatoknak összesége arra a

elüt

következtetésre vezet minket, hogy a Fergana-emelet ostreafaunája összekötte-

tésben

egy

áll

faunatartomány faunájával, mely függetlenül

keleti

létezett,

talán Ázsia ismeretlen földén, hogy a vándorlás keletrl nyugat felé irányult,
végre, hogy a Griiphuea Esterházyi elterjedése nyugat felé Erdélyig reménylenünk engedi, hogy a közbenesö tartományokban (a Kaukázusban, ELrimben
például a ferganai ostreák jelenségével azonost fogunk találni.
De az eddigelé megállapított tények nagyon elégtelenek még arra. hogy
I

azon

megoldására vezessenek, mi volt az oka ezen vándor-

kérdések

fontos

lásnak és vájjon azt a tercier tengernek általános kiszáradása, keletrl nyugat
felé haladva, idézte-e

el?
is, maga

hogy a Fergana-emelet rétegeiben egy
amely az alatta elterül krétakori üledékek faunájától annyira eltér nekem [igen érdekesnek és méltónak látszott
arra, hogy tanulmányozásába mélyedtem.
Kelt Budapesten 1910 december 14-én.

Akármint legyen

az a tény,

gazdag, eredeti ostreafaunát fedeztek

föl,

:

ATiATOK A SZÉKESFVÁROS ALTALAJÁNAK ISMERETÉHEZ.
írta

ScHAFABZiK Ferexc

már évek
adatokat,

dr.

dr.

tanár úr, a Földtani Társulat elnöke

hogy összegyjtve Budapest

altalajára

vonatkozó

beépített területének geológiai viszonyaira fényt derítsen.

ScHAFABZiK tanár úr kutatása

eredményre

Koch Nándor

megyetemi

óta fáradozik azon.

fvárosunk

:

már nem

vezetett, így pl. a

\U1.

Telep-utcában az

altalaj

anyagot sikerült

összegyjtenie.

egy,

tudományos szempontból értékes

kerületi lUés-uteában

feltárásakor szép és

és

a

IX.

kerületi

gazdag felsmediterrán kövület-

A tudományos

szempont mellett rendkívül

fontosak az altalajra vonatkozó adatgyjtések gyakorlati, fleg építészeti szempontból. Milyen megbecsülhetetlen szolgálatot tenne

tén

a

fváros területén

tör-

építkezéseknél például, a fváros altalajának geológiai viszonyait feltntet

térkép,

amely az

ségekre

is.

A

építés vezetit

elre tájékoztatná

arról,

hogy az alapozásnál

dolguk és így számíthatnának az esetleg felmerül nehézfváros altalajára vonatkozó geológiai megfigyelések összegyj-

milyen anyaggal

lesz

térképen összefoglalása sok nehézségbe ütközik, hiszen idevágó adataink a múltból nincsenek és a fváros fejldésével egyidejleg annak
tése és esetleg

legnagyobb részén lehetetlenné váltak a vizsgálódások. Az építkezések és csatornázások nyújtanak egyedül módot arra,

*

Eladta

szak ülésén.

hogy az

a Magyarhoni Földtani Társulat 1910

altalaj

mibenlétét

november hó

16

figye-

án tartott
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lemmel kísérhessük. Hogy azonban a geológiai viszonyokról egységes képet
nyerhessünk, sok adatra van szükség, tehát lehetleg minden, a fváros területén történ, az altalajt feltáró munkálatról tudomást kellene szerezni, hogy
figyelemmel lehessen kísérni. Most, a^^mikor fvárosunk minden részében nagymérv építkezés folyik és az építmunkálatokat szinte amerikai gyorsasággal
le,
bizony igen sok felhasználható adat kerüh el a figyelmet.
múlt év szén és ez év tavaszán a Belváros és a Lipótváros területén folytak nagyobbszabású építkezések. Schafarzik tanár iir megbízásából figyelem-

bonyolítják

A

mel kísértem az

meg

az

építés

alapozó

munkálatokat

ahol pedig

altalajt,

az

vezetitl igyekeztem

alapozó

és

ahol

lehetett,

magam

munka már nagyon

vizsgáltam

elrehaladt,

fölvilágosító adatokat összegyjteni.

Ilyen

az

módon

Duna felé es részének altalajáról meglehetsen egységes képet nyerni. Megfigyeléseim területe az Irányi-utca és az
Árpád-utca közé esik. Személyes megfigyelés alapján gyjthettem adatokat az
sikerült a Belváros és a Lipótváros

Irányi-utcában, a Városház-téren, a Kristóf-téren, a Wurm-utcában és az Árpád-

utcában épült
tének

amelyet átlag

mogyoró,

dió,

a

feltárt

a

altalajt

Harris-bazár helyén épült ház terüle-

pontokon

megfigyelt

méter vastag homokréteg borít.
st ökölnagyságú kaviesszemekbl áll,

.3' 2

de

kvarcféleségek,

andezit kavicsot

ban tárták

A

házak alapozásánál.

új

kivételével,

fel,

is.

találtam

A

gránit,

egyedül a Wurm-utcában épül
2

— 4V2

méternyire

kavics

kavicsréteg

alkotja,

mindenütt

amelyet legnagyobbrészt

amfibólaudezit

biotitandezit,

kavicsréteget a legtöbb helyen

nál hatoltak mélyebbre, 3'

A

1

—

hatalmas

1', 2

és

piroxén-

méter vastagság-

háztömb alapozásá-

a kavicsrétegbe.

A

kavicsréteg

mély feltárásának az volt a következménye, hogy a tavasszal igen magas vízállású Dunából nagy mennyiségben tört be a kavicson átszrdött víz, amely
hosszú idre megakasztotta a munkálatokat. Az építváUalkozóktól nyert fölvilágosítások szerint kavicsot találtak a Váci-utca 17. számú ház, valamint az
Arany János-utcában a múlt év szén épült több ház alapozásánál is. Kavics
jelenlétét bizonyítják azok a kutak is, amelyek a Váci-utca több régi házának
udvarán voltak és évtizedeken át kitn ivóvizet szolgáltattak. A .József-téren
Gundel József vendégls házának udvarán még ma is áll egy állandóan igen
adó kút.

jó ivóvizet

Mindezek az adatok azt bizonyítják, hogy

a

Belváros

települ,

a

Duna

altalajában

megegyez

egy

összefügg,

szintesen

és

a

Lipótváros

folyásának irányával

csapású kavicsréteg vonul végig, amely, mint a Wurm-utcai föltárásból

A kavics petrografiai minsége arra vaU, hogy a
hogy a kavicsréteg a Duna egykori medrét jelzi, vagyis
egy Dunaterrasznak felel meg. Ennek a terrasznak magassága a mai meder
kitnik, meglehetsen vastag.

Duna hordaléka
fölött kb.

és

9 méterre tehet.

Mint említettem, a volt Harris-bazár helyén épült bérház alapozásánál
kavicsrétegre, ami annál különösebb, mert ez a pont a kavicsbukkantak
nem
réteg csapásirányába beleesik. Az alapozómunkánál 5''2 méternyire haladtak
le a talajba, de a kb. 3 méter vastag homokréteg alatt nem kavics következett,

hanem ersen

agyagos, márgás,

homokos

réteg,

amelyet helyenkint vé-

kony kavicsszalagok szakítottak meg. Ez a nedves állapotban sikamlós,

elég
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van járva növényi gyökérrostok nyomai-

val és helyenkint igen apró csigák héjának töredékét

Nem

észleltem benne.

is

hogy a Harris-bazár helyén egykor süppedékes árterület volt, amelyben meggyült a víz. Ebbl ülepedhetett le a növéuynyomokat tartalmazó agyagos, márgás homok. Magas vízállásnál a Duna ismételten elöntötte ezt a mély
területet és kavicsot hordott bele, amint ezt az egymás fölött föllép vékony
lehetetlen,

kavicsszalagok bizonyítják.

ALSÓ MEDITERRÁN RÉTEGEK KIBUKKANÁSA A EOVÁROS
VJI, KERÜLETÉBEN, A TELEP-UTCÁBAN.
Irta

A

Vendl Aladár

fváros Vn. kerületében,

sához, a Telep-utcában,

két vastag, alsó

József

:

közel

fgyjtcsatorna

mediterránjelleg

megyetem

a

dr.

villamos

zuglói

Ostrea

gmgensis.

végállomá-

vasút

még

a múlt

Schloth.

került

ásása alkalmából

hóban
a

kir.

ásvány-földtani intézetébe. Schaparzik Ferenc tanár úr

még

azon a napon kiküldött engem a csatornázás
mediterrán jelenlétérl
Sajnos azonban,

meggyzdjem.
akkor már az ostreákat

színhelyére,

hogy

az

alsó

nem

talál-

ott

tartalmazó rétegeket

Mert a csatorna készítése azon a vonalon már annyira elrehaladt, hogy a kiásott mély árkot
a csatorna lerakása után
már be is
tömték tömedékül természetesen a kiásott anyagot használták fel. Csak köz-

tam

feltárva.

—

—

;

vetlenül az újonnan épült községi iskola eltt volt akkor egy körülbelül 5'5

mély

profil feltárva.

A

legfels réteg

humuszos

—

közvetlenül az út testének kavicsolt rétege

liouiok. körülbelül

m

1'5

alatt

vastagságban. Ez alatt körülbelül 4

m

—

méter

— 50, illetleg 70 cm vastag —

vastagságban kavicsol találtam, melyet két ízben

homokréteg szakított meg. E kavicsrétegek nem zsákos kifejldések. A kavicsok anyaga legnagyobbrészt kvarc és kvarcit ; de vau köztük gránit, gránitos
:

gneisz, muszkovitgneisz, biotitgneisz, piroxénandezit, biotit-amfibólandezit,
fibolandezit,

kvarcporfir

szögletesek, élesek.

A

A

is.

kavics

fels homokréteg egy

a következ ásványokat

találtam

:

kis

muszkovit,

próbájában

biotit,

bronzsárga, részben zöldes árnyalatú lemezkékben
klin, orthoklasz,

nát,

plagioklasz

;

am-

lev homokrétegek szemecskéi

között

;

kvarcon kívül

a

részben

barna,

kevés chlorit,

aránylag sok zöld amfibol

;

barna

kalcit,

részben

mikro -

amfibol.

grá-

hipersztén, disthen, staiu'oht, apatit, zirkon.

E
1

kavics és homokrétegekben kövületet

nem

találni.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 november hó

szakülésén.

16-án

tartott
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VBNDL ALADÁR

Azok a rétegek, melyekbl az ostreák elkerültek,
munkások vallomása alapján, 7 7Ví m mélyen voltak

—

a

munkavezet

a

felszíntl

s

a

épen

az

most említett kavics és homok alatt, körülbelül az új iskola keleti sarka eltt.
Az ostreák kavicsos homokban fordultak el. E kavicsos homokréteg vizet tartalmazott s e vizes kavicsos homokból igen sok Ostrea gingensis, Schloth.példány és töredéket gyjtöttek a munkások.
Sajnos más kövület ez alkalommal az ostreákon kívül nem került napfényre, úgy hogy csak az Ostrea gingensis, ScHLOXH.-ra kell támaszkodnunk.
Figyelembe véve azonban, hogy ez Ostrea gingensis. Schloth. példányai
itt

igen nagy számban

körülmények

hogy

közt,

ez ostreákon

nem bemosott

mint

homokban fordulnak el,

kavicsos

fváros más

a

nagyobb koptatottság, görgetés nyoma nem

kövületek

a Telep-utca altalajában

kell fogadni

el

:

—

már

ily csekély

aránylag csekély mélységben

hasonló

tehát

alsó mediterrán lelhelyén

továbbá,

;

—

tehát

látszik,

adat alapján

is,

hogy

az alsómedi-

terrán rétegek megvannak.
Egyébként a Telep-utca csatornázása még nem készült
további ásások alkalmával

minden bizonnyal több adat

el

teljesen

s

a

fog elkerülni.

A POLGARDI PLIOCEN CSONTLELET.
(Elzetes jelentés.)
Irta

Kormos Tivadar

:

dr.'

(A 11—19. ábrával.)

Az
a

1909. év telén Lóczy Lajos

fejérmegyei

Polgárdiban

dr.,

jártakor

az

a m. kir. Földtani Intézet igazgatója

újonnan

megnyitott

alsó

mészkbányában semlsök csontmaradványaira bukkant. Minthogy
csontok

elhozott

révén a leletet

között

hipparion-iog

több

legnagyobb

figyelmünkre

is

volt,

uradalmi

a mutatóba

amelyek pliocén-voltuk

a m. kir. Földtani
hogy Polgárdiban, a csontok elfordulása helyén, rendszeres kutatásokat végeztet. Miután az erre való engedelmet a bányák tulaj dono.sa
Batthyány Lajos gróf úr a legnagyobb készséggel és elzékenységgel
megadta s támogatásáról biztosított, a kir. Földtani Intézet részérl nekem
érdemesítették,

Intézet elhatározta,

:

szerencse, hogy Polgárdiban próbaásatást végezzek. Evégbl 1910
hó 14-én a helyszínére utaztam. A LóczYtól megjelölt helyen már odaérkezésem napján több hipparion-, rhinoceros- és .sus-fogat, nemkülönben két

a

jutott

április

szép jraze/ía-állkapcsot találtam
töltsek megfeszített

*

Eladta

szakülésén.

gyjt

s

ezek a leletek arra indítottak, hogy

és preparáló

a Magyarhoni

Földtani

munka

tíz

napot

közt Polgárdiban.

Társulat 1910 december hó 14-én tartott
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Az ekkor gyjtött

eléggé változatos anyagot a

s

Magyarhoni Földtani

Társulat múlt évi május hó 4-én tartott szakülésén mutattam be.*

eredményen felbuzdulva, felkértük semsei Semsey Andor dr.
urat, a kir. Földtani Intézet tiszteletbeli igazgatóját, hogy a polgárdi csontok
megszokott, páratlelhelyén nagyobbszabású ásatásokra adna költséget. Az
önzetlen
megnyilatkozó
gróf
úr
újból
Batthyány
Lajos
nagylelksége
és
lan
tudományszeretete oda segítették a Földtani Intézetet, hogy vezetésem alatt
1910 október hó 11-töl november 16-ig, tehát öt héten át végeztethetett ásatásokat. E munkálatok eredménye az els próbaásatásét természetesen sokszoro-

A nem

várt jó

meghaladja,

san

amennyiben a gyjtött

részek és fogak száma

kisebb-nagyobb csontvázA fajok száma is szépen

a 8000-et megközelíti!

szaporodott, amennyiben az áprilisban gyjtött 30 fajjal szemközt most már
mintegy 45 van a kezem között. Igen örvendetes módon gyarapodott újabban
a polgárdi gyjtemény különösen az apró gerinces állatok csoutmaradványai
révén, amelyekre els gyjtésem alkalmával nem sok gondot fordítottam. Most
ezeket a gyjtésközben nehezen észrevehet apróságokat úgy gyjtöttem, hogy

magába záró

az azokat

A

iszapoltam.

szívós

agyagból

még

a helyszínén mintegy 3 q-nyit

finom szitákon iszapolt anyagból hosszas, szemrontó

keresgéltem ki az apró gerincesáUat-maradványokat,

munka

árán.

amelyekbl ezen a réven

Az októberi ós novemberi ásatások
munkájában osztozott velem Pávai Vájna

gazdag sorozatok állnak rendelkezésemre.

minden

fárasztó és felelsséggel teljes

Ferenc dr. tanárjelölt úr is, akinek ezért ezen a helyen is legjobb köszönetemet fejezem ki. A második ásatás anyagát a Magyarhoni Földtani Társulat
múlt évi december hó 14-én tartott szakülésén- mutattam be vetített képek
kíséretében, ami különösen az apró csontok szemléltetésére igen célszer módszernek bizonyult. Tekintettel arra, hogy a 20 fiókot megtölt terjedelmes csontgyjtemény tüzetes feldolgozása több évet igényel, valamint arra, hogy ezzel
az anyaggal

együtt

a

néhai

Peth

GyuláíóI Baltaváron gyííjtött csontok

közelebbi tanulmányozásra várnak, az

saság elfordulását

és

faunisztikus

is

alábbiakban a polgárdi pliocón-áUattár-

viszonyait

elzetesen

a

fbb vonásokban

vázolni szükségesnek tartom.

A

A)

lelhely leírása.

lelhely a Polgárdi községtl NNE-re 226 m tengerszintfeletti magasemelked Somlyóhegy SW lábánál, az 1909. év folyamán megnyitott
alsó mészkbányában van. Ezen a helyen a mészipartelep vezetsége azzal a
célzattal kezdte meg a bányászatot, hogy az innen NW-re, mintegy 30 méterrel magasabban fekv nagy mészkbánya talpát ilyen módon átvilgva, annak

A

ságra

a fejtöszintjét mélyebbre helyezzék.

*

Közi.

V.

XL.
-

V.

ö.

köt.
ö.

Jegyzkönyv
376—377.

a

Füldtani Közlöny XLI.

fejtés és feldolgozás alatt álló,

közelebb-

m. F. T. 1910 május 4-én tartott szaküléséröl. Földt,

1.

Jegyzkönyv a m.

Közi. XLI. köt. 1—2.

A

P. T. 1910 dac. hó 14-én tartott Bzakülésérl. Földt.

f.

köt.

Kíl.

4

m
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mészk tömöttebb vagy kristátúlnyomó részben fehéres szín kzet, melynek rétegei válWNW-irányban dhiek. A Somlyóhegy s a hozzá NE felé csat-

határozható korú régihb paleozóos

lyosabb szövet,
tozó haj lássál

NW —

—

SE és NE 8W
magas Szárhegy rögszerü mészktömegét
törések járják át, amelyeknek a mentén helyenként igen
sarkában a fejtési
jellegzetes dörzsbrecciák észlelhetk. A fels bánya
munkálatok egy meredeken lefelé haladó tölcsér száját tárták fel, amelybe a
második ásatás idejében Pávai Vajha dr. leereszkedett és mélységét aneroiddal
40 m-ben állapította meg. Csontok nem voltak ebben az üregben találhatók.
lakozó 229

irányú

m

vetdések,

NW

^

bl

A POLGARDI PLIOCEN OSONTLKLET.

bánya talpát már jóval mélyebbre vágmely a mészk üregeit kitölt agyag
oldalának a NE sarkátelepülését már világosabban tünteti fel. A bánya
felül nagy mészkban kezddnek az agyagközbetelepülések, melyek egy
kis dolinából indulnak ki s a bánya szállító vágatában
tömbökkel elzárt

második ásatás
ták.

Ebbl

az

ideje elkövetkezett, a

[idbl

való

a

kép,

12.

NW

—

húzódnak.

lefelé

A

telepedést a

13.

ábrán mellékelt

—

vázlatos

szelvény érzé-

—

3 m
kíti. A felületet borító, mészktörmelékkel vegyes humusztakaró alatt 2vastag, szálban álló mészkréteg következik. Ez alatt koptatott mészkdarabok
és mészhomok láthatók, mely utóbbi felül zöldesszürke, alul pedig rozsdavörös
tömött, szívós agyagba megy át.

12.

ábra.

Ez az
tölti

ki.

ségig

A

somlyóbeCTyi alsó bánya kt'pe 1910 november havában.

agyagtömeg a

mészk

üregeit

helyenként tetemes

csontok azonban csak a felsbb rétegekben

— fordulnak

el

benne,

s

a legtöbb

itt is

vastagságban

— kb. 2 — 2'50 méter mély-

a legfels, zöldesszürke rétegben

gyjthet. A 14. kép az alsó bánya NW oldalát 1910 november hó elején,
az ásatási munkálatok elrehaladt stádiumában tünteti fel, amikor a csontos
rétegek javarészét s a felettük lév mészksziklákat már lefejtettük. Az ábrán
volt

elszórtan mutatkoztak a csontok, lejebb (a képen
már nyomuk sem volt. Legtöbb csont volt abban
azonban
ettl a helytl balra)
ábrán +-tel jelöltem. En-e különösen a sok
15.
rétegben
amelyet
a
a
(4),
Gazella- és Capreolus-mw:&A\-knj volt jellemz. Azonkívül a csontok kivált4- -tel

jelölt

helyen

még

képpen még három vékony rétegben fordultak el, amelyek közül a legalsóból
(1.) igen sok tekns-csont (Testudo). a felette levbl (2.) több Ictitherium áll4*
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kapocs, a 3-ból pedig temérdek Hipparion fog és végtagcsont került el.
állatok

az

gyakoriságukkal

nem

mindamellett, hogy
tos rétegek között

eléggé

jellemzik a szóban

lév négy

el csontmaradványok,

Ezek

réteget,

E

kizárólagosan csak ogy-egy szintben találhatók.

fordulnak

is

jól

cson-

de korántsem oly nagy

mennyiségben, mint a rétegekben. Mindezeket a viszonyokat a

13.

ábrán közölt

melyen az a pont is látható (5.). ahol az apró állatok csoutmaradványait nagy tömegben találtuk. Attól a ponttól
ahol a
lefelé alig 10 méterre a paleozóos mészk, agyaggal
csontok elmaradnak
kitöltött üregeivel együtt a térszin alá merül s ezen a ponton pannóniai korúvázlatos szelvény érzékíti,

—

—

14. ábra.

A

polgárdi alsó

bánya képe délkelet fell nézve

mészknak

látszó

sárgás

(a

kötéltl jobbra

es

és agyagrétegeket lebontattam).

agyag- és csillámos

—

homokrétegek telepednek

rá,

—

amelyek

néhol egész rétegeket
márgagumókat
tartalmaznak. Ebben
az üledékben, amely néhány méterrel lejebb szintén lebukik, kövületnek nyomára sem akadtam. A szelvény rétegeinek a sorát (1. 13. ábra) pleisztocén-korú,
homokos völgyi lösz zárja le, amelyben vízicsigák (Phtnorbis marginatus Mííll.)
héja és vékony mészk-kavicsszalagok észlelhetk. A lösz vastagsága 5 6 mélielyenkint

—

ter.

A

mészipartelep

agyartöredéket

A

síkon

—

zúzómve

találtak

mint

pl.

a

benne,

mellett ásott kútban, 4 m. mélységben

ami

a pleisztoczén

BATTHYÁNY-parkban

s

korát

mammut-

valószínvé

teszi.

a vasút és a park közt az országút

SEa-oldaláu a felületen édesvízi mészkdarabok hevernek, amelyeknek a települési
s

viszonyait

így

nem

nem ismerem. Kövületek ezekben

lehetetlen,

hogy egyszer

réti

a darabokban

nem

mészkvel van dolgunk.

találhatók
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Már eddig is széleskör vita tárgyául szolgált az a kérdés, hogy miképpen került az alább ismertetett, igen különböz életmódra valló állattársaság
a somlyóhegyi paleozóos mészk üregeibe ?
Mindamellett,

magam

ezidszerinti

hogy

e

kérdés

felfogását

tekintettel arra, miszerint a csontok

ben
tünk,

15. ábra.

A

kevésbbé,

kötelességem.

szétszórtan

fordulnak el, a víz munkájától

annál

könny

megoldása korántsem

rögzíteni

e

és

Én

azt

jobbár a' rétegek-

kérdés megítélésénél

el

mert semmi kétségünk nem lehet az

Bomlyóhegyi alsó bánya képe

délkeletrl

feladat, a

hiszem, hogy

nézve.

(A

nem

tekinthe-

irá,nt,

hogy az

legtöbb csont

a +-tel jelzett rétegben volt.)

agyaggal kitöltött

kai-sztos,

barlangszer

üregeket

a

víz

vájta

ki.

Ennek

—

—

minden egyébtl eltekintve
jó bizonyságát adja a 1(3. ábra, mely 1910. november hó 15-én, a második ásatás befejezése után készült. Ezen a képen az
agyag között szálban maradt mészkötuskók jól láthatók. Utóbbiak az agyagtól
megtisztított részletnek teljesen barlangfenékszer külst kölcsönöznek s egyúttal a fels sziklákkal való összefüggést is jelzik.

körülmény az, hogy az üregek már a
s ennek folytán pleisztocén- vagy
3[láne holocén-korú hordalék nem kerülhetett beléjük. Minthogy ilyen módon
^dtségtelen, hogy az üregeket megtölt agyagot víz rakta le, valószín az is,
hogy a csontokat is a víz hordta be azokba. A nyílás valahol a fentebb emHEendkívül

pliocén-kor

fontos

és

szerencsés

folyamán megteltek agyaggal

A POLGÁRDI PUOCÉN CSONTLELET.

Az üregbe

került

ez lehet az oka annak,

hogy a

a szelvényen d-vel jelölt kis dolina tájékán

tett s

csontok svilyuknál fogva csakhamar megültek

s

55

lehetett.

jelölt ponttól lefelé az agyagban csontok már nem találhatók.
Nehezebben oldható meg az a kérdés, hogy
miután a csontok ilyképpen másodlagos pliocén helyen vannak honnan kerültek azok
az üregekbe ? A Somlyóhegy felülete oly kicsiny, hogy azon egész Hipparionméneseket és Gazella-falkákat még abban az esetben sem igen feltételezhetünk,
ha feltesszük, hogy a pliocénben a Somlyóhegy és a Szárhegy felülete a mainál egységesebb volt. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezen a karsztos,
üreges mészköhalmon, mely a pliocén idejében kb. 65 méterrel emelkedett ki
a polgárdi síkból, valami buja növénytenyészet soha sem lehett s így bajos
elképzelni, hogy mi vonzott a Somlyóhegyre annyi és olyan különböz életviszonyokra valló állatot ? En azt hiszem, hogy ez a fauna rendes viszonyok
közt talán nem is tartózkodott állandóan a Somlyóhegy és Szárhegy magaslatain, hanem csak bizonyos esetekben, mint pl. esetleges vízáradáskor, erdvagy nádégés alkalmával keresett ott menedéket. Ilyenkor az inség és a ragadozók garázdálkodása temérdek állatot elpusztíthatott. Utóbbiról a csontok

ábrán +-tel

14.

—

:

megrágott

közt található

ós

összeharapdált

darabok' tanúskodnak.

Hogy

aztán az így elpusztult állatok csontjai az idszakos eszések és külösen a szubtropikus éghajlat alatt gyakori felhszakadások alkalmával tömegesen kerülhettek

—

persze csakis

mint

adisjecta

—

membrán

a

mészk

üre-

geibe, az természetes.

Távol

nek

és

tásaim

tlem, hogy

áll

ezt a

magyarázatot minden tekintetben kielégít-

végérvényesnek tartsam. Minthogy azonban ez a kérdés
alatt és azóta is sokat foglalkoztatott, az

én

polgárdi

ása-

mint

esz-

felfogásomat,

mét, megörökítésre érdemesnek tartom.

Másként áU a dolog az apró
elfordulásával

(1.

13.

ábra

5.).

állatok

csontmaradványainak a tömeges

Ezek, lígy településüket, mint jellegüket tekintve,

rendkívül emlékeztetnek azokra a barlangi csontleletekre, amelyeket Nehbing ^
és

mások ragadozó madarak hulladékának

tartanak.

Az

ilyen kiöklendezett

csonthalmazok településénél jellemz, hogy azok fészkekben
fordulnak

el

s

az apró csontok közt a

zsákmányul

ejtett

és nagy tömegben
madarak (különösen

tyiikfélék) zúzógyomrából származó apró, fényes kvarckavicsok is vannak.
Legutóbb Kadic Ottokár barátommal a Bükkhegység két barlangjában gyííj-

töttünk ilyen
s

a

«

rágcsáló-rétegek » -bi apró csontokat, köztük igen sok fajdéit

az apró, fényes kvarckavicsokat ott

polgárdi

ahol

egy

—

apró

pusztai

csontokat

is

megtaláltuk. Ugyanilyenek

tartalmazó

tyúkfélének a csontjait

—

agyag iszapolt maradékából

szintén megtaláltam.

is

gyjthetk
is,

A mikrofauna

kigyócsigolyák és a gyíkpikkeamelyek ezerszámra voltak gyjthetk, továbbá pusztai nyulak,

elemei közt legközönségesebbek a

lyek,

*

fosBÍles
-

«Ossements rongés», Croizet et Jobert
Recherches sur les ossements
du Puy-de-Dome. p. 90. V. pl. 1.
A. Nbhring
Die kleinereu Wiibeltíere vom Schweizersbild bei Sehafi-

hausen. Denkschr.

:

:

d.

Schweiz. Naturf. Gesellsch. Bd.

XXXV.

p.

4'2— 43.
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cickányfélék, hörcsögök és egyéb apró állatok

csoutjai.

Ez a társaság

teljesen

olyan jelleg, mint a fiatalabb üledékekben hasonló viszonyok közt elforduló
fauna

lenni

szokott

s

ezen a réven

áUíhatom,

bizvást

csontok felhalmozódása a somlyóhegyi

mészk

hogy a polgárdi apró

üregeiben hajdan ott tanyázott

ragadozó madaraknak tulajdonítható.
Eoussillont

kivéve,

apró állatot ismertet,

mottev mikrofauna

ahonnan Depéret

nem
lenne

ismeretes.

ritkák, vagyis helyesebben ritkán

16.

ábia.

A

több,

'

a polgárdiakhoz

Apró állatok

gyjthetk

s

a pliocénben egyáltalában

ezért a polgárdi miki'ofauna

figyelemre tarthat igényt, annál

mert ezek az állatok a Magyar Birodalom területére nézve

egyig újak

is

in-

egytl

a hazai pliocónkorú apró gerinces állatok életébe, állatföldrajzi

s

és filogenetikus

a

bánya képe a munka befejezésekor.

dliocén \'ilágirodalmában a legnagyobb

kább,

hasonló

tudok olyan Pikermi-tipusú faunát, ahonnan szá-

viszonyainkba az els betekintést engedik.

B) Rendszertani rész.
Az alábbiakban rendszertani sorrendben közlöm azokat a
legalább a nemet illetleg
meghatároznom

lyeket ezideig

•

—

—

Ch. Depéret: Les animaux pliocénes du Roussillon.

Francé. Pal.

3.

Mém.

fajokat,

ame-

sikerült.

de la Soc. Geol.
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Emlsök.

I.

Nem
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Mesopithecus Wagn.

:

1. Mesopithecus pentelici Wagn.
A majmok közül Magyarország területérl eddig csak ez a faj ismeretes, és pedig Pethö révén,* Baltavárról. Pol-

mindössze egy kitn állapotban lev fogát találtuk, amely ugyan
némi tekintetben a roussiUoni Dolichopilhecns-hoz közelebbáUónak látszik, de

gáraiban

egyelre, kell összehasonlító anyag híján, ide sorolom.

A

kii-.

Földtani Intézet

van a Keletafrikában él Cercopithecus sabaeus Cüv. egy
példányának a koponyája
ennek a fels utolsó zápfoga szintén igen

gyííjteményében
fiatal

;

hasonlít

polgárdi

a

foghoz.

—

gyztek meg, hogy
igazi

cerkófmaj ómmal

majmok

erdei

állatok,

Az elzetes vizsgálatok mindezek

nem

ha a genus

bizonyos

is

—

alajíján arról

ebben az esetben egy

van dolgunk. Figyelemreméltó, hogy a mai cerkófamelyek kiváltképen a folyók mentét keresik fel el-

szeretettel.

Nem Sorex
:

Sorex

2.

Egy apró

sp.

Crocidura

3.

sp.

állkapocstöredékei eléggé gyakoriak.

faj

Nem

L.

Croridura Wagl.

:

Erteljes

szabású,

szép fehérfogú állkapcsok és egyéb

csontvázrószek. Gyakori.

Nem
Talpa

4.

hiányos

két fajjal és egy

—

—

kepviseü

még eddig

jellegzetes fels-karcsontja és

a genust

Híjaena eximia Eoth

:

et

egy

eddig a Talpa-nemet, amely az elbbi
illetleg

is

megliatározatlan

együtt a magyarországi pliocénben teljesen

Nem
5.

Talpa L.

Egy kistermet vakondok

sp.

állkapocs (4 foggal)

vérrel

:

dene-

új.

Híjaena Zimm.

Wagn. Ez a ragadozó, amelynek

a fentebb

említett rágott csontok összeharapdálásában mindenesetre része volt, a polgárdi

húsevk

—

(2

3.)

közt

Ictitherium-mal együtt a

az

Nem:
Iciilhcrimn

6.

Több igen
1

63—64.

leggyakoribb

s

inkább az alsóbb

rétegekben fordult el. Baltavárról szintén ismeretes.

hipparionnm Gerv. Magyarországiba nézve teljesen új.
néhány végtagcsont képviselik.

szép állkapocstöredék, egyes fogak és

Pethö Gy.
1.

cf.

Ictitherium Wagn.

:

Baltavár

semlöseiröl. M.

kir.

föld. int. évi jelent.

1884-rl.
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Nem
7

—

Viverra L.

:

Viven-a sp. Két, nagyobb

8.

fajtól való állcsonttöredék került eló' a

fajtól

származó állkapocs

s

egy kisebb

cibetmacskák nemébl. Mind a két

faj

közelebbi tanulmányozást igényel. Néhány, a menyétfélékre emlékeztet fog és

apróbb ragadozó-csontok és fogak

egyéb,
itt

felsoroltakon kívül

még

kb. 2

—3

faj

még

Nem Machaerodas
:

—
—

hány

10.

mind

gyjteményben

közelebbi tanulmányozásra váró

Machaerodus

fajt

hungariciis

n.

—

két jellegzetes

—

a

feltételesen
(1.

a két ága megvan, összesen négy, teljesen ép foggal.

1

1.

64. I. h.

ábra.

is

fog és talán né-

csont képviseli.

Ezt

egy rendkívül érdekes alsó állkapocs képviseli

17.

Az

Kaup.

Machaei'odus cullridens Cuv. Ezt a nagy macskát, amelyet Pethö

9.

említ Baltavárról,* a polgárdi

vett

szintén meghatározatlanok.

várható a tüzetes tanulmányok során.

Machaerodus hungaricus

n.

(t.

n.)

7. á.),

újnak

amelynek

A POLOÁRDI PLIOCÉN CSONTLBLET.

59

Az állkapocs bizonyos bélyegekben és különösen méreteit tekintve, a
* leírt M. ogygius-ia, emlékeztet, amelyet Weithofer 1888-ban

KAüP-tól 1832-ben

A részletekben azonban és kiváltképen
metszfog-medre van, a polgárdi Machaerodus ettl ós úgy hiszem, valamennyi ismert fajtól eltér s ezért egyelre új
fajhoz tartozónak minsítem.
Eendkívül érdekes az az állkapocs azért is, mert valami állat összevissza rágta. A baloldali ágon a rágás a fogsor eltt és mögött a foggyökerek
tövéig terjed, míg a jobboldali ág annyira lerágott, hogy az állcsontnak alig
harmadrésze van meg. A tépöfog épségben megvan, de a többi fogak támasztékukat elvesztették és kihullottak. A jobboldali tépfog eltt az állcsont küls
részébl egy darab gyjtés közben kitörött és elveszett. A szemfogak hiányoztak. Ez a lelet alapos tanulmányt igényel.
Pikermiböl M. Schlosseri néven közölt.abban, hogy

csak egy csökevényes

Nem
11—12.

munkájában^

Az

Felis sp.

egyes fogai képviselik.

A

:

Felis, L.

igazi macskaféléket

kisebbik

<ic[uatriéme espéce»

Nem:

faj

egy kisebb és egy nagyobb

emlékeztet

arra,

amelyet Gaudrt

faj

nagy

néven említ.

Sciuroides, Forstth Majob.

Sciuroides sp. Egy mókusféle rágcsáló baloldali alsó állkapocshárom szép foggal egyelre idesorozom. A magyarországi pliocénbl
mókus nem ismeretes.

13.

töredékét
ezideig

Nem
14.

Steneofiber sp.

:

Steneofiber, E. Geoff.

Három

zápfog

(fiatal

állattól)

és

néhány metszfog

töredéke képviseli a harmadszori hódféléket a polgárdi gyjteményben.

Nem: Mus,
15.

Egy közelebbrl még meg nem

L.

határozott

egérféle

állat

több

szép

állkapocstöredéke.

Nem
16.

Cricetus sp.

A

:

Cricetus, Laoép.

hörcsögféléket

egy

kisebb

faj

30 állkapocstöredéke

és egyéb csontok képviselik.

*

J. J.

- A.
Beitr.

Kaüp

:

Description d'ossements fossiles,

Weithofer:

Beitr.

z.

etc. p. 21. pl. I. és 11.

Kenntn. der Fauna von Pikermi bei Athén. Mojs.

z. Pal. Öst.-Ung. VI. Bd. p. 233. pl. XI.
3 A. Gaüdry: Animaux fossiles et géologie de l'Attique. Pl. XVII.

f.

9.
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Nem

Spalax (Microspalax

1 7.

Spalax, Güldenst.

:

9)

sp.

A

polgárdi rágcsáló rétegbl egy kisebb

állkapocstörecléke és mintegy 30 laza foga került el,

Sftalax-ÍB.]

melyeknek a

tanulmányozását Méhelt Lajos clr. úr, a földi kutyák klasszikus monográfiájának a szerzje, volt szíves elvállalni. Sajnos, a vizsgálati anyag igen fogya-

nem

tékos és

igen sokat

Pedig ez a Spalax a legrégibb képviselje nemé-

igér.

Spalax ezideig sehonnan sem ismeretes. Ilyen
faj a legsibb valamennyi Spalax között, st
talán épen az a közös plioeén s, amelytl az összes negyedkori fajok származtathatók. Igen érdekes, hogy fogazatát tekintve, a NEHKiNG-tl Palesztinából és
Dél-Syriából leírt Spalax Ehrenberg i-hez igen közelállónak látszik. Ez annyiban nevezetes, mert Méhelt ezta fajt tartja a ma él Spalax-fajok
nek,

pliocénbl

a

me.Tt

módon valószín, hogy

igazi

a polgárdi

legsibb alakjának, illetleg törzsfajának.'
Nem
18.

Hystrix

országról ezideig

priniigenia,

cf.

nem

Wagn. Tarajos

sp.

sülfélék

maradványai Magyar-

zápfog és egy fels

liat

rágó-

nagy valószínséggel ehhez a fajhoz sorozhatunk.

Nem
Myolagus

Hystrix, L.

ismeretesek. Polgárdiban

fog került el, amelyeket

19.

:

:

Az apró

Myolagus, Hensel.
pusztai nyulak

Link) harmadkori

(Ochotona,

se

szintén teljesen új jelenség a magyarországi pliocénben. Polgárdiban a leggyakoribb rágcsáló-állat, amelynek közel 50 állkapocstöredékét és több száz

egyéb részét

(egyes

astragalusokat,

fogazat,

calcaneusokat,

stb.)

gyjtöttem.

Lehetséges, hogy új fajjal van dolgunk.

Nem:
20.

Lepus

sp.

Valódi

Lepus, L.

nyulak a harmadkorban még igen ritkák.

gárdiból két igen szép állkapocstöredék van elttem

;

az

egyik baloldali

Polalsó,

négy foggal, a másik fels, három foggal. Ez a nyúl jóval kisebb annál, amelyet
Depéret Eoussillonból Lepus sp. néven említ.-

Nem
21.

:

Dinotherhim, Kaup.

Dinolherium gignnteum. Kaup.

el

moláris fog került

ben fordult

Ettl a

a tavaszi ásatás alkalmával.

mindössze egy szép

fajtól

Ez a

fog a

el.

A

földi

h. p. 59. pl.

VII.

1

Méhely

2

I.

L.

:

kutyák fajai. Budapest, 1909.
36—37.

f.

49.

1.

második

színt-
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Nem

:
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Mastodon, Cuv.

—

BaltaváiTÓl szintén
Gaudry et Lart. Ezt a
ismeretes
fajt polgárdi gyjtésemben ugyancsak egy fog képviseli.
Ezen a fogon kívül azonban van még a gyjteményemben egy egészen
fiatal állat fogának a töredéke, amely alighanem egy másik, nagyobb Mastodon22<

Mastodon

Pentelici,

—

fajtól származik.

Nem
23.

Acerntherhim

számos különálló fog

és

:

Aceratherium, Kaup.

incisivum,

Kaup.

Három

összetartozó

fels

zápfog,

agyar van a kezem közt, amelyek ettl

nyolc remek

a fajtól valók.

Nem

Ceratorhimis, Geay.

:

Ceratorhinus

24.

cf.

Schleiermacheri, Kaup.

Egy

agyar és mintegy 60 laza fog legnagyobb

fogsor, egy

egész
való-

színséggel ettl az orrszarvútól származtatható.

Nem
25.

ez

:

Hipparion

a leggyakoribb.

gyjthetk

Hipparion, Christol.

utóbbiak azonban

;

A

gracile, Kaup.

Egyes fogai

és

nagyobb

állatok közül

végtagcsontjai

nem mindig

százával

jó megtartásúak

és rendkívül szétszórt állapotban fekszenek az agyagrétegek-

ben.

Minden rétegben gyakoriak a Hipparion-maradványok,
azonban mégis a 3. rétegbl került el, amelyben
lígyszólván alig volt található.
Mindamellett, hogy

legtöbb

más

összefügg

csontok alig találhatók, sikerült mégis egy jobb-

oldali hátulsó

láb

A széls
nem voltak

combalatti

részét

félig-meddig

összeállí-

tanom.

metatarsus-ok és

a

csökevényes paták

nos

hozzáilleszthetk.

A

18.

saj-

ábra ennek a Hip-

parion-lábnak a képe.

Nem:

Sus, L.

Sus erijmanthius, Roth et Wagn. A pikermimelynek Baltaváron igen szép csontmaradványait
gyjtötte Pethö, Polgárdiban is gyakori. Több állkapocstöredék, számos laza fog és különböz csontok kerültek el a
gyjtéseinkbl, melyek közelebbi tanulmányozást igényelnek,
annál inkább, minthogy a fogak közt lényeges különbségek
26.

disznó,

mutatkoznak.

IS. ábra.

Hipparion gracile, Kaup. Jobboldali hátulsó

láb

(t.

n. Vs).

D!
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Capi'eolus,

H. Smith.

27. Capreolus Lóczyi, Pohl. Ennek a fajnak, amelyet Pohlig Kadic barátom munkájában * nemrég Cerous (Axis) Lóczyi néven írt volt le, ezideig
csupán néhány agancstöredéke volt ismeretesBaltavárról, Polgárdiból és FonyódróL PoHLiG a fajt ezekre az agancsokra alapította s azt az Axis nemhez sorozta.
Múlt évi ásatásaim révén ennek a faj nak mintegy 20 állkapocstöredéke,
közel 80 kisebb-nagyobb agancs részlete, számos laza foga és egyéb
csontvázrészlete van a kir. Földtani Intézet gyjteményében, amelyek közelebbi vizsgálatra várnak. Tekintettel arra, hogy a fogazat a Capreolus caprea,
GRiY-étl ahg különbözik, annyit már most is mondhatok, hogy ez a szarvasféle aligha Axis, hanem igazi z, amit agancsának a jellege különben is men-

ten elárul.

Nem
28.

három

astragalusát

volt található.

Nem
29.

Mintegy

között.

annyi

többnyire

—

:

Gazella, Blainv.

Gazella brevicornis, Wagn.

nagyobb áUatok
sajnos

"

a

4.

A

100

Hipparion-nal együtt leggyakoribb a
állkapocstöredékét,

állapotban

korrodált

sok egyéb csontváz-részét gyjtöttem.
is

A Baltavárról ismeretes nagy
gyjtöttem. Csodálatosképpen foga

Helladotherium Duvernoyi, Gaüdry.

zsiráfnak Polgárdiban

nem

Helladotherium, Gaüdry.

:

A

lev

—

körülbelül

ugyan-

szarvcsapot és igen

Capreolus Lóczyi-yal együtt

ez a faj

rétegben volt a leggyakoribb.

Nem
30.

:

Tragorerus, Gaudey.

Tragocerus amáltheus, Koth

laza fog, két szarvcsaptöredék

és

több

Wagn. Néhány állkapocstöredék, sok
más csont képviseli ezt a fajt a pol-

et

gárdi gyjteményben.

II.

IMadarak.

31. Egy pusztai tyúkféle madár metacarpusa és ulna-töredéke képviselik
egyelre a madarakat. Ezek a csontok, mint fentebb említettem, a rágcsáló
rétegbl kerültek el. Ugyanott volt még több kisebb madárcsont is, amelyek
azonban közelebbi tanulmányozást igényelnek.

'

Kadic 0.

tanúim, eredm.

I.

:

A

emls maradványai.

Balaton vidékének fossziUs

köt.

1.

rész, pal. függ. 21

"l'i.

1.

V. és

6.

tábla.

Balat. tud.

6a
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III.

Csúszómászók.

Nem
32.

Vipera

sp.

Egy

:

Vipera, Laue.

Vipera-féle kígyó méregfogaiból

közel 200 darabot

gyjtöttem Polgárdiban. Elkerült azonkívül egy aagyobb mérges kígyó (? Bitis)
néhány állkapocs-töredéke a méregfogakkal, egy vagy két siklóféle kígyó állkapocsrészletei és csigolyái, valamint egy nagy pusztai kígyó (Coelopeltis ?)
*
csigolyái. Utóbbiak hasonlók azokhoz, amelyeket Depéeet idézett munkájában
Eoussillonból Coelopeltis Laiironti néven ismertet.

Nem

:

Ophisaurus, Eichw.

Ophisaitrus pannonicna n. Az Ophisaurus-nem. pliocéu képviselje
tudtommal nem ismeretes. Hilgendorf a steinheimi mioeénból ír le

33.

ezideig

19. ábra.

dentttle, 2

Ophisaui~us pannonicuts n.

= pr^maxilla,

3

= pterygoideum.

egy páncélos gyíkot, amely az Adriai- és Földközi-tenger mellékén él Ophisanrus (PsevdopvK) apus, Páll. -hoz közel áll. Hilgendoef ezt a fajt. amely-

nek jó karban lev maradványait Jaekel professzor úr szíves

,

1

I.

h.

XVIII

t.

4—

!i.

ábrák.

értesítése szerint
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múzeumban rzik, nem

a berlini

tudta az Ophisaurus-neraTael azonosítani ós

Propseudopus Fraasii néven írta azt le.* A Polgárdiban talált Anguida, amely
a rágcsáló rétegben gyakorinak volt mondható, eddigi vizsgálataim szerint igazi
Ophisaurus és mint az Ophisaurus apus, Páll. legvalószínbb közvetlen se,
összeköt kapocsul szolgál utóbbi és a miocén Propseudopus között. Ez a
hatalmas gyík, mely Polgárdiban annak idején két méternél nagyobbra nhetett,
a törzsfejldési és állatföldrajzi vonatkozások révén a legnagyobb figyelemre
és gondos tanulmányozásra tarthat igényt, annál is inkább, mert számos
maradványa áll a vizsgálat rendelkezésére. A polgárdi
jó karban lev
Ophisaurus néhány koponyarészletét (dentale, praemaxilla, pterygoideum) a

—

—

19.

ábrán mutatom

A

be.

ma él

Dalmáciában

tetben eltér

s

Ophisaurus apus. Páll. -tói

ez a faj

sok tekin-

ezért egyelre, feltételesen új fajnak tekintem.

Nem

Lacerta, L.

:

3i. Lacerta sp. Egy valódi Lacerta állkapocstöredékei képviselik a
gyíkoknak ezt a nemét polgárdi gyjtésemben, amelylyel együtt egy másik,
közelebbrl meg nem határozott gyíkféle is elfordul a rágcsáló rétegben.
A Lacerta sp. dentale-je révén arra a fajra emlékeztet, amelyet Depérbt

Eoussillonból Lacerta ruscinensis néven közöl.^

Nem

Teshido, L.

:

sp. Egy igen nagy szárazföldi tekns több száz páncélnagyobb páucélrészletet gyjtöttem Polgárdiban, amelyeknek a legnagyobb része az els rétegbl származik. Egyelre feltételesen iijnak
veszem ezt a fajt, melynek társaságában egy másik, közelebbi tanulmányozást
igényl tekns néhány csontlemeze is elkerült.

35.

Testudo n.

csontját és néliány

IV. Békafélék.

Nem
36.

Rana

sp.

Egy nagyobb

:

faj

Rana, L.
számos állkapocstöredéke.

Y. Halak.
37

—

csigolyái

Három

39.

és

eddig

úszószárnytüskéi

közelebbrl
képviselik

meg nem

határozott

halfaj

fogai,

Polgárdiban a legalsóbbrendü gerin-

cesek rendjét.

*

F.

HiLGENDOEF

Die Steinheimer Gürtelechse Propseudopus Fraasii. ZeitBd. XXXVII. p. 358—378. T. XV. u. XVI.
108—170. T. XVIII. F. 10-14.
:

schrift d. deutsch. geolog. Ges.

2

I.

h. p.

PIKIT BOSZNIÁBÓL.
Irta

:

Lw

Máhton

dr.

(A 20—22. ábrával.)

A
egy

10.

megvizsgált

km-nyire

lelhelye

pirit

fekszik.

A

Novi-Seher, mely Zepéétó'l északra mint-

kristályok

szerpentinbe

vannak beágyazva

és

-a

20. ábra.

ereket képeznek

fkép

abban.

Boszniai pirit liexaeder alakban.

Az anyagot Uhlyabik Béla

úrtól

kaptam, hogy azt

rézércekre vizsgáljam meg, de az érc tiszta pirit volt.

A kristályok 1—3 mm nagyok és három tipusba sorolhatók, melyek
egymásba átmeneteket képeznek. Az els típusnál a hexaéder az uralkodó
forma (20. ábra). A másodiknál a hexaéder és oktaéder egyensúlyban feljödtek ki (21. ábra)
a harmadikra pedig a (210) pentagondodekaéder jellemz
;

(22.

ábra).

A hexaéder (100) és pentagondodekaéder e (210), ha mint uralkodó
forma jelennek meg, jó lapokkal bírnak, de a lap széle akkor is a szokott,
a jeUemzö éllel párhuzamos rostozottsággal bíi-.
A rombtizenkettös (1 10) mint keskeny lap jelenik meg s reflexei néha
4°-on belül

A
nagyon

is

ingadoznak.

legfényesebb
kicsi deltoid

és legszebb reflexeket mindig az
huszonnégyes (211) lapok adják.

Földtani Közlöny. XLl. küt. Í9H.

oktaéder

(111) és a
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low mahton

d;

21. ábra. Boszniai pirit,

22. ábra.

A

amelyen a hexaeder

s

oktaéder

egyensúlyban fejldött

Boszniai pirit pentagondodekaeder alakban.

kristályformák meghatározására a következ mérések szolgáltak

a

:

d

100

:

110

Mért
44°51'

d

:

o

110

:

111

35°17'

:

n

111

:

211

19°26'

:

a

210

:

100

26°32'

e

*^Dana Min.

1892.

XX.

és 84.

Számított

45° 0'
35°15'52"
19°28Ví'
26°34'

ki.

PIRIT BOSZNIÁBÓL.
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Ezeu formák mellett még az igen rostozott hexaóder és e (210) pentaövben kevósbbé határozott reflexekbl a következ pentagon

gondodekaóder

dodekaéderekre lehet következtetni

:

A JUC-PATAKI GABBRO ZEOLIT-ÁSVÁNYAI KRASSÓ-SZÖRÉNY

VÁRMEGYÉBEN.
írta

—
A

:

A

Maubitz Béla

23-ik ábrával.

dr.

—

havában néhány napot igen

elnökünk
Alduna kzeteinek és földtani viszonyainak tanulmányozására fordítottam. Többek között felkerestük a nevezetes juc-pataki gabbro-elöfordulást is, amely jelenleg hatalmas
kbányában van feltárva. Maga a gabbro általában rendkívül üde állapotban
látható. Helyenkint az üde kzeten át repedések vonulnak keresztül, amelyeknek mentén a kzet fehér kéreggel van bevonva. A kérget többféle anyag
alkotja. Közvetlen a kzeten magán egyrészt mészpátkéreg ül, másrészt pedig
analcimki-istály okkal van bevonva. Az analcimek apró, legfeljebb Va mm-nyi
vlztiszta ikozitetraéderek, amelyek siírn egymás mellett, egymásba mintegy
1910.

augusztus

év

ScHATABziK Ferenc

eh-,

megyetemi

tisztelt

tanár úr társaságában az

A repedések falának egyes bemélyedt helyein, kisebb üregekben az analcimra reátelepedve rendkívül] finom színtelen tket látunk,
amelyek valóságos pamacsokat alkotnak. A tk hossza alig baladja meg az
10
20 fi; lapjaik fényesek és jól tükröznek, a mikroskop
1 mm-t, vastagságuk
alatt teljesen átlátszók, úgy, hogy egyrészt a goniométeres, másrészt az optikai
és kémiai vizsgálaton teljesen alkalmasaknak bizonyultak.
belenve ülnek.

—

Az optikai vizsgálat mindjárt kimutatta, hogy minden egyes tü két
a tnek az alzati'a odantt része nátrolit, a szabadon álló vége

zeolitból áll

:

pedig mezolit.';

A

két zeolit között nincsen semmiféle szabályos határ.

A tké

a prizmalapok {110} és a piramislapok határolják. A prizmalapok elég jóit
tükröznek; a prizmaszög, amelyet 20 kristályon mértem meg 86 87°, középértékben 86° 30' és így kissé eltér a náti-olit és mezolit prizmaszögétl (80°

—

30')
az eltérés oka talán a kémiai összetételben van. A piramislapnak a
64° 40',
prizmához való hajlásszöge jól megegyezik a mezolitéval (110) (111)
bár e szög csakis a mikroskop segítségével volt mérhet.
Az optikai viszonyok a következk
1. nátrolitnál
a tengelysík párhuzamos (OlO)-lappal, a hegyes pozitív
szögfelez a c tengely. A törési együtthatókat csakis ers törés folyadékokba
;

:

:

:

=
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beágyazással lehetett

való

a

ketts

törés körülbelül

A

mert

törés,

a

j

0=1 •478

^=1'490,

és

kvarcéval egyezik meg;

a mezolitnál a legjellemzbb

2.

gyenge ketts

ts

közelítleg megállapítani:
a

sajátság

= 0"0Ü05,

a

rendkívül

a vékony

tk

ket-

törését csakis a gipszlemez segítségével lehet felismerni.
törési együtthatók

értéke (szintén

ers

törési

folyadékokba

való beágyazás útján megállapítva) 1'505 körül vannak.

A

finom

tíik

sósavban gyorsan kocsonyásodnak, a be-

száradáskor az oldatból konyhasókockák kristályosoilnak
kevés kénsav

hozzáadása

után

ki,

az oldatból gipszkristálykák

vasavat,

Mindezen reakciók azt bizonyítják, hogy a tk kokalciumot és nátriumot tartalmaznak. Miután a

nátroht

és mezolit

válnak

hogy

"V.

ki.

között

a

határ

a nátrolit kristályosodása

ezek a kristályok ete-

alkalommal a nátrolitkiistálykák
leoldódtak és az így csonkán maradt priz-

tésnek voltak kitéve
terminális lapjai

mákra rakódott

szabálytalan, valószín,

után

és az

reá megint a mezolit.

23. ábra. Natrolit-

mezolitt a jucpataki gabbróból.

A leírt mezolit-nátrolit-összenövéshez hasonló képzdményeket Görgey * írt le Friedrichsthal lelhelyrl (Bensen
3 7 mm
mellett, Böhmiseh-Leipa közelében). A tk itt kissé nagyobbak
'2 mm vastagok
hosszúság meUett O'l
a tk odantt vége nátrolit, amelyre
:

—

szabályos
nátrolit

A

elhatárolással

ntt

—

;

mezolit

ntt

reá

és

erre szabálytalan határral újra

reá.

mezolitnak ez az els biztosan megállapított lelhelye.

Kelt Budapesten 1911. január havában; a

kir.

József-megyetem ásvány-

földtani Intézetében.

*

R. Görgey: Über Mesolitb. Tschei-maks Mineralogiscb-petrographische Mit-

teilungen.
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KET MAGYAK ASVANY KÉMIAI ELEMZÉSE.
Irta:

Vendl Aladár

dr.'

Az elemzett ásványok egyike a Dunabogclány mellett lev Csódihegy
származó dezmin, melynek elfordulását s morfológiai
viszonyait Koch Antal dr. ismertette másika pedig a Somos újfalu határában lev ('Sátoros* nev kbánya gi-ánátos amfibol-andezitjének geodáiban elforduló chabasit, melyet Schafakzik Febenc dr. úr adott át elemzés
végett, miért e helyütt is szinte köszönetet mondok. A chabasitot az apró
alsó kincstári bányájából

;

kvarckristálykáktól kiválogatás és

tottam

el.

A

Thoulet-oldattal

porrá tört anyagokat

a vizet izzítási

veszteség

révén

elemzések adatai a következk

való

szobahmérsékleten,

határoztam

meg.

A

elkülönítéssel

válasz-

levegn szárítottam

szokott

módon

;

végzett

:

Csódihegyi dezmin

Na^O_

0-24%

CaO

„

Al^Os
FcjOg

SiO^

._

...

_

tijabb felfogás

táblázatban foglaltam össze

Alkotórész

«

56-21

Összesen

Ez adatoknak az

«

nyom.

fí,0

kez

8-11

16-01

:

értelmében

%

1917 .
99-74%
kifejezett

értékeit

a

követ-
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Ez adatok egyeznek

A

az irodalomban közölt értékekkel.

sátorost chabasit összetétele

:

1

CaO _

-220/0

0-10

«

7-66

«

nyom.
18-42%
nyom.
49-81%
22-32

összesen

Vagyis

:

Alkotórész

«

99-rD3%

ADATOK A SZILIKÁTOLVADÉKOK ISMERETÉHEZ.
Ii'ta

:

Nedbaüer Konstantin

áv.

Az itt leírt kísérleteket 1909. év nyarán Bécsben végeztem a Cobnelio
DoELTEE Y Ctstebich tanár úr vezetése alatt álló egyetemi ásványtani intézetben, ahová dr. Schafarzik Feeenc bányatanácsos, megyetemi tanár úr jóindulata

és

bizalma folytán kerültem a petrogenézis és a fizikokémiai minera-

logia módszereinek

midn

Kedves kötelességemnek teszek eleget,
uraknak e helyütt is szinte hálámat és köszönetemet

tanulmányozására.

a fentnevezett

fejezem ki jóindulatú támogatásukért és fáradozásaikért.

Az általam
állottak.

A

vizsgált szilikátolvadékok

három

szilikát kölcsönös oldatából

vizsgált szilikátok

KAlSi.O^
KAlSigOg
Sb.CaMgSi^O^ -IhCaFeSi^O^

Ezek

a szilikátok

a

természetben

is

gyakran

elfordulnak

s

thoklasz és diopszid név alatt ismeretesek. Százalékos összetételük a

Az ásvány neve

leucit,

or-

következ

:
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lanságokat elkerüljék

s részint,

legyenek elvégezhetk, Fodqué

ványai

mások

utánuk

s

használták.

E ketts

hogy a kísérletek magában a laboratóriumban
Michel-Léwy, majd Doeltee s ennek tanít-

és

a

is

LECLERC-FouRQüiGNON-féle gázftéses kemencét

kemence chamotte-ból van

falu

készítve s méretei oly

hogy

bármely vasállványra felszerelhet. Közönséges fuvólángot
használva, körülbelül 1500° C. magas hmérsékletet állíthatunk el. Nagy
elnye ezen kemencének az is, hogy kezelése egyszer, olvadékunk kísérlet
közben minden tisztátalanságtól védve van s a hfok könnyen szabályozliató
vagy hosszabb idn át állandósítható. Az elektromos ellenállási kemence sok
kicsinyek,

tekintetben felette

a LECLERC-FouEQxnoNON-féle kályhának, de mivel állandó
közben hamar tönkremegy, elálltam ennek használatától s

áll

és tartós használat

én is a LECLEBC-FouBQUiGNON-féle kemencét használtam kísérleteim folyamán.
Az olvadékok készítésére használt anyagok a lehet legtisztábbak voltak s
mérés eltt kiszáríttattak, illetve, ha lehetséges volt, ki is izzíttattak, hogy

Meg

nedvességöket teljesen elveszítsék.
céljából a

K^O, CaO,

MgO

és

FeO

kell

jegyeznem, hogy a hibák kikerülése

helyett a megfelel karbonátokat liasználtam,

melyek a hevítés következtében dissociáció folytán széndioxidjukat elvesztették. A karbonát alakjában lemért oxidok mennyiségét természetesen mindig
átszámítottam. A használt vegyszereknek az egyes olvadékoknak megfelel
mennyiségét egyszázad százaléknyi pontossággal lemérve s íjnom szitákon való
sokszoros átszitálással a lehet legjobban összeelegyítve RosE-féle tégelybe téve

a

kemencében fokozatosan felhevítettem és meghogy a keveréknek teljes összeolvadása körülbelül

LECLEEC-FoDEQDiGNON-féle

ömlesztettem,

három

olyképen,

óráig tartott.

A

keverék elször

összezsugorodott,

majd

az egyes sze-

mek egymáshoz tapadtak s végi-e anélkül, hogy az átmenet élesen megfigyelhet lett volna, egységes olvadékká olvadtak össze. Eközben azonban a készítend olvadéknak megfelel összetétel elegyet kis platinakanálkával folytonosan
úgy, hogy az olvasztás teljes befejezése után a tégely körülkétharmad résznyire volt megtöltve. Az olvadékok a tégelyt általában nem
támadták meg, az elkészített olvadék a tégelybl többnyire kivehet volt vagy
utánatöltöttem,
belül

csak egyes helyeken tapadt hozzá.

Amidn

a

oldatot képezett,

szilikátolvadék

meg volt már
még megolvasztva

teljesen

mintegy két órán

át

olvadva
tartottam

s
s

egységes

eközben

platinarudacskával gyakorta felkevertem, egyi-észt, hogy teljes egészében egyenl
összetétel olvadékot nyerjek s másrészt, hogy elsegítsem a nagyon viskosus

olvadékból
olvadékot a

nehezen szabaduló buborékok

hfok

tem, olyképen
súbb,

hogy

lassú

azonban,

ezáltal is

csökkentése

által

távozását. Két óra letelte után az
huszonnégy órán keresztül lehtöt-

hogy a kihlés az olvadáspont közelében

elsegítsem

volt leglas-

hogy a túlhtést lehetleg csökkentsem, míg a teljes megszilárdulás után idkímélés
szempontjából már jóval gyorsabban htöttem. Az így elállított szilikátolvadékokból mindenekeltt vékonycsiszolatokat készítettem s ezeknek mikroszkópi
a

kristályok

kiválását,

vagyis

alapján meghatároztam az olvadékból kivált vegyületeket. Ezen
mikroszkópi vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy az olvadékok készítésénél a

vizsgálata

lehtés még mindig túlságosan gyorsan végeztetett

s

így a kivált kristályok igen

ADATOK A SZILIKÁTOLVADÉKOK ISMERETÉHEZ.
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kicsinj'ek és tökéletlenek voltak s ezenkívül az olvadék tetemes része üvegesen

még

merevedett meg. Elhatároztam tehát, hogy az összes olvadékokat

kihtéssel fogom

újra

lassúbb

elbb
nem huszonnégy

Az olvadékok készítésének módja

elkészíteni.

követett módszerrel teljesen megegyezett, a lehíitést azonban

az

hanem harminckét óra alatt végeztem. Az így elállított olvadékokmár alkalmasak voltak mikroszkópos vizsgálatokra s egyúttal sokkal kevesebb volt bennök az üvegesen megmereved rész is. Az olvadékban lev üvegesen megmerevedett rész teljes kiküszöbölése lehetetlen

óra

alatt,

ban

kivált kristályok

volt,

de különben

Ily

módon

két sorozat

nézve

tételre

Hogy

nek.

az elsket

elre

is

sebessége

kristályosodási

teljesen

volt látliató,

miatt,

az orthoklasz, rendkívül

szilikátolvadékra tettem szert, melyek

megegyeztek

az utóbbiakat obo

kicsiny

a

kémiai össze-

csak a lehíítés idtartamában különböz-

s

megfelel

ezen két sorozat
oai),

hogy

legnagyobbrészt üvegesen fog megmerevedni.

tagjait

egymástól

betíível jelöltem

megkülönböztessem,

meg.

mikroszkópos vizsgálat elvégzése után a szilikátolvadékokból még egy
második vékonycsiszolatot is készítettem, melyet az olvadás- és fagyáspont meghatározására használtam fel. Ezen meghatározások a DoELTEK-féle, elektromos

A

ellenállási
tettek.

A

kemencével

felszerelt,

kristályosító

kísérletek végrehajtásának

késbb fogom röviden

mikroszkóp segítségével végez-

módját, valamint

használt készülékeket

a

leírni,

miután az olvadáspontmeghatározások dolgoza-

tomnak úgyis egyik különálló

fejezetét fogják képezni s áttérek az egyes kísér-

behatóbb

letek

leírásánál
sorra,

meg

tárgyalásába,
oa»

az

és

«b»

megjegyzem azonban, hogy az egyes kísérletek
egymás után veszem

sorozat megfelel olvadékjait

míg valóságban csak

az

nao

sorozat teljes elkészítése után kezdettem

a «b» sorozat tagjainak elállítását.

I.

A

készített olvadék összetétele:

vagy ennek megfelelen

A
olvadt

a) kísérlet.

+

15 diopszid

+

SiO^

Al^Og

FeO

CaO

MgO

h\0

56-49

19-09

0-65

.3-80

2-37

17-CO

keverék

meg

70 leucit

15 orthoklasz,

:

aránylag

könnyen szikkadt

össze, de csak

nagyon nehezen

LECLEEC-FouRQmGNON-kályhával elérhet legmagasabb
nehezen folyós maradt, olyannyira, hogy csak igen nehezen

teljesen

hmérsékletnél

is

és tökéletlenül

volt

s

nagy mennyiségében

a

keverhet. Az olvadék nagy viskositásának okát a leucit
keresem, mely épúgy, mint az orthoklasz is, egyedül

megolvasztva, igen viskozus olvadékokat szolgáltat, amint azt DoELiERuek

tanítványainak

vizsgálatai

bizonyítják.

A

viskozitás

befolyása

*

és

szilikátolva-

dékok vizsgálatánál nem hagyható figyelmen
túlhiítést okoz.

kívül, mert jelentékeny túltelítést,
Elrelátható volt ennélfogva, hogy az olvadék csak nehezen és

tökéletlenül fog kikristályosodni.
* Az erre vonatkozó irodalom össze van foglalva
chemische ^lineralogie cím könyvében.

C.

Doelter: Physikalisch-
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Az olvadék nagy

viskozitása ellenére

nem

szidkristályok kiválása, de a lehtés

keletkez kristályok megnövekedjenek

s

is

volt

megkezddött a leucit és diopelegend lassú ahhoz, hogy a

így behatóbb

mikroszkópos vizsgálat-

nak legyenek alávethetk.

b) kísérlet.

I.

Csak annyiban

tért el

az elbbi

hogy a lehtés huszonnégy

kísérlettl,

óra helyett harminckét órán keresztül végeztetett.

Az olvadék elállításánál
e helyett

inkább

az összeolvasztás

idtartamát csökkentettem

s

olvadásban tartottam hosszabb ideig. Ezáltal elértem

teljes

hogy az olvadék valamivel könnyebben folyó lett, viskozitása csökkent s
könnyebben és jobban volt keverhet is, ami által a buborékok is könynyebben távozhattak s így tömöttebb, kevésbbé likacsos olvadékot nyertem,
mely azonban most már jobban tapadt a tégelyhez is s onnan a tégely eltöazt,

így

rése nélkül eltávolítható

A

mikroszkópos

nem

volt.

eredményesebb

vizgálat

Az olvadék legnagyobb részében
diopszid képezik

itt is

volt,

kristálj'osan

a kivált ásványokat,

míg

mint az

merevedett

elz
meg.

kísérletnél.

A

leucit és

az orthoklasz üvegesen mere-

Az els kiválási terméket a leucit képezi, melynek apró, nyolcvagy gyakran kerekded keresztmetszet kristályai képezik az olvadék
legnagyobb részét. Az olvadékomban kivált leucit zárványmentes s hiányzanak
meg.

vedett

szögletes

a leucita-a jellemz

ságai
stb.

lási

ikerlemezek

is,

ezen hiányok azonban a természetes kze-

is általánosan észleltettek. Egyéb sajátmint a törésmutató nagysága, a nyolcszögletes keresztmetszet
teljesen megegyeznek a természetes leucit sajátságaival. A második kivátermék a diopszid, mely a leucit kristályok közt fennmaradó hézagokat

elforduló

tekben

kicsiny

leucitoknál

azonban,

tölti ki,

de

nyiségénél

nem
is

képez jól kifejldött

csak a kristályok

hanem már

kristályokat,

kicsiny

megmereved s kicsiny ki'istályosodási sebességénél fogva
nem tudó orthoklasz anyagából képzdött üveg tölti meg.

a legutoljára

tályosodni

II.

Ezen

kísérlet

s

leucitból,

25 súlyrész diopszidból és

így ennek megfelelen összetétele:

SiO.2

AZjOg

FeO

CaO

MgO

K^O

56-43

16-75

1-08

6-34

3-95

15-45

Az olvadék, úgy mint

kikris-

a) kísérlet.

olvadéka 60 súlyrész

15 súlyrész orthoklaszból áU

meny-

vázát volt képes felépíteni, melyeknek üregeit

az elbbi

esetben is, nehezen folyós maradt, de
hogy viskozitása valamivel csekélyebb, aminek
oka abban van, hogy ezen olvadék összetételében a diopszid már jóval nagyobb
mennyiségben szerepel.
A készített vékonycsiszolatnak megvizsgálása által kitnt, hogy ez esetben sem volt elegend a huszonnégy óráig tartó kihlés arra, hogy mikrosz-

mindazonáltal észrevehet

volt,
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kópos

alkalmas

vizsgálati-a

váljanak

kristályok

ki,

de

meg

volt állapítható

a kivált diopszid mennyiségének növekedése.

II.

Az ezen

kisérlettel készített

b) kísérlet.
olvadék összetétele megegyezik a

olva-

II. a)

dékával, csak a kihlés ideje volt nagyobb.

A
rögtön

belle készített csiszolatnak mikroszkópos megvizsgálása alkalmával
feltntek a szépen

déknak több mint
többnyire

kifejldött

felét teszik ki.

nyolcszögletes

A

nagy

s

leucitkristályok,

keresztmetszetek

nyokat tartalmaznak, melyeknek alakja

és

s

kivétel nélkül üvegzárvá-

szinte

A

elrendezdése szabálytalan.

lemez segítségével ezenkívül egyes kristályokon

még

gipsz

az ikerlemezesség is ész-

minden

lelhet, úgy, hogy ezen kristályok a természetes leucitoknak

ben

melyek az olva-

kristályok az eddigieknél jóval nagyobbak,

tekintet-

Megemlítend, hogy ezen leucitokban oly gyakori zárványok

jól megfelelnek.

mindig csak üvegbl állanak s egy esetben sem találtam bennök kettsen
fénytör zárványt, holott leucitokban gyakoriak a különféle piroxéneknek s
így a diopszidnak

A

megmereved

gesen

déknál

zárványai.

is

diopszid ezúttal

is

:

leucit,

is

a leucitkristályok közötti hézagokat

orthoklasszal együtt.

A

tölti

ki az üve-

kiválás sorrendje tehát ezen olva-

diopszid és ortlioklasz-üveg.

Feltn, hogy

ezen olvadéknál bizonyos fokú differenciálódás

is észlel-

nagyobb leucitkristály található, mint az olvadék alsó részében, st vannak egyes kisebb
olyan részek is, melyekben a leucitok szorosan egymás mellé sorakoznak, úgy,
hogy hézagok közöttük nem is maradnak. Az olvadék alsó részében a leucit-

amennyiben

het,

kristályok kisebbek

fels részében aránylag több

az olvadék

s

a köztük

lev hézagokat

tölti

s

ki a diopszid s az arány-

lag kevés üveg.

III. a) kísérlet.

A
szid

-!-

készített olvadék összetétele 42-5 súlyrész leucit

15 súlyrész orth okiasz
SiO^^

s

+

42'5 súlyrész diop-

kémiai összetétele százalékokban kifejezve

:
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is

hogy a kihlés túlságosan gyors

azt mutatta,

hogy mérésekre

volt ahhoz,

alkalmas kristályok képzdhessenek.

III. b) kísérlet.

Ezen

kisérlet

sokkal tömöttebb

Az

optikai

vizsgálat

A

Az olvadék az elbbinél
vannak benne.

elbbinek megismétlése.

az

pórusok csak elszórtan,

s

alkalmával

diopszidot

leucitot,

is

üveget tudtam

s

mint az
ami az olvadék összetételébl önként következik.
kifejldés jóságára nézve sem érik el az elbbi
n. b) olvadékból kivált leucitkristályokat. Eendesen lekerekített keresztmetszetek s csak ritkán nyolcszögletesek. Az ikerlemezesség azonban ezen kristályok legtöbbjén is észlelhet volt. Fontos jelenség ezen olvadéknál, hogy bár
a leuoitok legnagyobb része csakis üvegzárványokat tartalmaz, találunk benne
meghatározni.

mennyisége

itt-ott

leucit

olvadékban jóval

ezen

kisebb,

elz ós n. kísérletekben,
A kristályok nagyságra és a
I.

olyan leucitokat

melj^ekben az üvegzárványok mellett

is,

Feltn

vannak.

diopszidzárványok

is

hogy a csak üvegzárványokat tartalmazó leucitok
felülete egy kissé korrodálva is van. Ezen feltan jelenségek magyarázatát a
következkben vélem megadhatni. Jelen esetben az orthoklasz van az eutektikus elegyhez

között
leucit

ezúttal,

vau

mennyiségben, mert a kivált ásványok

viszonjTÍt^-a a legkisebb

feltalálható

nem

A

volt.

leucit-diopszid eutektikumot tekintve pedig a

túlsúlyban, amit bizonyítanak az elször kivált és csak üvegzárvá-

uyokat tarialmazó leucitkristályok.

Amidn

azonban a leucitkristályok

tólagos kiválása folytán a leucitdiopszid eutektikum eléretett,

be a leucit és diopszid

eutektikus

elegyének

kiválása,

nem

hanem

folyta-

következett

az olvadék vis-

aminek hatására túlhütés,
végre megsznt, a most már túlsúly-

kozitása következtében folytatódott a leucit kiválása,
túltelítés állott be.

Midn

ezen

túltelités

ban lév diopszid nagymennyiség kiválása

állott be s a

keztében

h

felszabaduló

olvasztotta,
eléretett,

jelentékeny

korrodálta.

beállt

Midn

a

olvadási

diopszid

végre a leucit és diopszid

gyors kiválás követ-

a leuoitok

kiválása
együttes

felületét újra

által az

kiválása

meg-

eutektikum újra
így

s

lehetséges

hogy a most kiváló leucitok a már régebben kivált diopszidkristálykákat
magukba zárják s egyúttal megérthet az elsdleges kiválású s csak üvegzárványokat magukban foglaló leucitkristályok korrodált felülete is. Hogy orthovolt,

klasz a kivált
leucit

és

nem

ásványok között

diopszid

esekély

volt

mennyisége az

feltalálható, az

annak

orthoklasszal együtt

jele,

még

hogy a
a ternár

eutektikum elérése eltt üvegesen merevedett meg.

IV, a) kiséi'lot.

A

készített

olvadék

15 súlyi-ész

orthoklaszból

összetétel a

következ

25

leucitból, 60 súlyrész diopszidból és
mely elegynek megfelel százalékos kémiai

súlyrész

állott,

:

SiO.^

Al^/)^

F>'0

CuO

MgO

lj

56-22

8-5S

2-61

15-21

9-47

7-91

>
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A

A

köunyeu olvadt meg

keverék

eléggé

s

lehtés alkalmával azoubau a tégely elcsúszott

hmérséklet

alacsonyabb

részébe

következtében az olvadék

ban nem volt

azonban, hogy ezen üvegnél

amennyiben

hígfolyó olvadékot képezett.
s

III.

is

a)

kísérletnél,

észrevehetünk

az üvegen sárga és kékes

kemencének egy sokkal
kihlés

a

így bekövetkezett gyors

üvegesen merevedett meg.

mint a

átlátszó,

Az

esett.
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A

keletkezett üveg azon-

hanem

bizonyos

átlátszatlan.

Feltn

fokú differenciálódást,

szín sávokat látunk

ezen kísérlet csakis üveget eredményezett, az olvadék

váltakozva. Mivel
mikroszkópos vizsgálata

teljesen felesleges volt.

IV. b) kiséilet.

A

elz

kísérlet

anyagát ugyanolyan

A

IV. a) kísérletnél.

nyert

összetétel keverék szolgáltatta, mint az

majdnem porusmentes,

olvadék

szürkészöld

melynek kristályos szerkezete szabad szemmel is jól látható. Ez az
olvadók a tégelybl kivehet nem volt. Az olvadék szerkezete gyengén rostos
s a rostok az olvadék fels részébl a tégely alja felé irányulnak.
A mikroszkópiai vizsgálat szerint ezen olvadék megmerevedése is a leucit

szín,

A

kiválásával kezddött.

elz

leucitkristályok kisebbek s sokkal gyérebben

is

talál-

Üvegzárványokat elég gyakran találunk
bennök, ámbár legnagyobb részük teljesen mentes zárványoktól. Keresztmetszetk kerekded vagy szabálytalan s csak ritkán találunk nyolcszögletes kereszt-

mint az

hatók,

olvadékokban.

metszet kristályokat. Keresztezett nikolok között vizsgálva, ezek is izoti'opoknak mutatkoznak, tehát normális leucitokkéut viselkednek, azonban gipszlemez
ezeken

segélyével

A

is

észlelhetünk

kettstörést

s

az ikerlemezességet elég jól

vannak zárva, tehát a leucit kiválása
után kezddött csak meg a diopszid kiválása, melynek kristályai ez esetben
sem fejldtek ki jól, hanem többnyire csak vázszeren képzdtek ki s ennek
mutatják.

leucitok diopszidkristályokba

ki az

üi'egeit tölti

utoljára

megmereved

üveg.

A

magukban

leucitokat

foglaló

diopszidok rendesen nagyok, ezek mellett azonban találunk kisebb, jobban
lett

diopszidkristályokat

leucitok mellett

kez
és

is,

képzdtek.

sorrendben ment végbe

fej-

melyek leucitzárványokkal nem bírnak, hanem a
Ebbl is jól megítélhet, hogy a kiválás a követ:

Az eutektikumhoz képest túlsúlyban lev leucit kiválása után a leucit
diopszid elegye vált ki mindaddig, míg végre az utolsó részlet a túlságosan

növeked

viskozitás végett üvegesen merevedett meg.

V. a) és b) kiséiiet.
Az
gáltatott,

nyújtott.

szid

és

fi

ki.sérlet

míg

A
15

a

végrehajtásánál a tégely megrepedt

második

kísérlet jól sikerit

készített olvadék

súlyrész

összetétele:

orthoklasz

s

az

s

s

csak így üveget szol-

szépen kristályosodott olvadékot

15 súlyrész leucit,

70 súlyrész diop-

ennek megfelel százalékos kémiai

szetéte]
.S'tOo

AlO^

Fi'O

CaO

MgO

R\0

56-16

6'25

.3-04

17-74.

1105

5-76

ösz-
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A

nyert

üveg sötét zöldesbarnaszín

benne nyoma sincsen.

ványkiválásnak
olvadék

porusmentes,

teljesen

szabad szemmel
viskozitása

s

is lehetett.

kisebb

s

Az

szilánkjai

kihléssel

lassú

szín

szüi'kés-zöldes

szerkezet

hogy a
ennek volt legkisebb
volt,

sem támadta meg a

ez

is,

ki'istályos

a kristályos

s

összes olvadékok között

úgy mint az eddigi olvadókok

átlátszók. Ás-

nyert

állapotban annyira híg

Megolvadt

észlelhet.

is

tégelybl kiönteni

A

tégely

anyagát.

Az olvadékból

készített vékonycsiszolatnak

olvadékokban

eddigi

mint elször kiváló vegyület

csak igen gyéren lép

A

olvadéknak legnagyobb

melyek

részét,

míg

leucit,

olvadékban

minsítend

mm

elérik az 5

csak

a leucit

-mely az összes

szerepelt, ezen

Határozottan csak a diopszid

fel.

kiváló elegyrésznek. Kristályai,
az

mikroszkópos vizsgálata több

fontos eredményeket szolgáltatott.

szempontból igen

az elször

nagyságot

képezik

is,

szórványosan

kisebb

s

Az eutektikus elegyhez viszonyítva
tehát ezen olvadékban már a diopszid van túlsúlyban s így ez képezi az elször kiváló elegyrészt, míg a leucit a diopsziddal együtt mint eutektikus elegy
vált ki. A képzdött üvegnek aránylag nagy mennyisége az eutektikus elegy kis
mennyiségével szemben azt mutatja, hogy az olvadék nem sokkal az eutektikus
elegy kiválása után teljesen megmerevedett. Megállapítható ennélfogva, hogy
diopszidkristályok társaságában fordul el.

a leucit és diopszid
van, mindenesetre

közötti

sokkal

eutektikum a 60

:

25 és a 70

mint

közelebb az elbbihez,

:

15 arányok között

mert az

az utóbbihoz,

V. b) kísérletben csak a diopszid legnagyobb részének kiválása után kezddött

meg

az eutektikus

sokkal

aránylag

A

kiválása, míg a IV. b) kísérletnél már a leucitnak
mennyiség kiválása után állt be az eutektikum.

elegy

kisebb

diopszid egyrésze, úgy mint az

zdött

ki

s

kristályokat

elz

kísérleteknél

képez.

Feltn

és

igen

fontos

jelenség,

diopszidkristályok kivétel nélkül zonális szerkezetek.

vagy igen gyengén zöldes szín

színtelen

gyrk
tási

veszik körül, melyeknek kioltási

irányától.

Ezen

jelenség,

szilikátnál is észlelhet,

bels

is,

csak vázszeren kép-

üregei üveg által vannak kitöltve, másrésze azonban jól kifejldött

mely

s

ezt

iránya

A

hogy ezen

jól kifejlett

kristályok

bels magja

mindinkább sötétebb sárga
a bels magnak kiol-

is eltér

a természeses

diopszidoknál

s

csak úgy magyarázható, hogy a kezdetben

sok

más

keletkez

vastartalommal bír, mint a küls övek,
hogy a kristályok növekedése közben folyton nagyobb vastartalmú

része a kristályoknak kevesebb

vagyis,

rétegek rakódtak

A

le.

diop szidok zonális szerkezetébl következtetést vonhatunk

déknak aránylag csekély

túltelítettségére.*

A

ezen

olva-

kiválás folyamán ugyanis változni

s ennek következtében folytonosan változik a kiváló
ha elegykristályokat vizsgálunk, mint jelen esetben, ahol a diopzid
komponenseit a Ca Mg Si^ Og és Ca Fe Si^ Og isomorph vegyületek képezik.

fog az olvadék összetétele

vegyület

A

is,

kiváló elegyrészek összetételének folytonos

változása következtében

zonális

szerkezet kristályok keletkeznek, de ez csak akkor lehetséges, ha a viskositás
következtében fellép túltelítés nem nagy. Ellenkez esetben ugyanis meg van
1 J.

H. L. Vogt: Tscherm. min.-petr. Mitt. XXIV. 483.
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akadályozva
s

állapotnak

egyensúlyi

az

így hosszabb

idn

keresztül

gyors

beállása
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és folytonos változása,

egyenl összetétel kristályok fognak

kiválni.

Azon esetben, ha túltelítés nem lép
zónák nincsenek elhatárolva, hanem egymásba folynak. Kisebb mérték
túltelítésnél pedig az összetétel szakaszonként változik s az egyes övek egyfel

az összetétel változása folytonos,

s a

mástól többé-kevésbbé

Ha

vannak határolva, mint jelen esetben.

el

áttekintjük a

végzett

kísérletek

feltnik, hogy a kölcsönös oldatot

eredményeit,

képez három

akkor mindenekeltt

sziHkát, a leucit,

diopzid és

kett volt található, míg
hanem mindig üvegesen mere-

orthoklasz közül az olvadékban kiválva csak az els

sem észleltetett,
Ennek oka csakis abban lehet, liogy az orthoklasz csekély mennyiegyik
ségénél fogva
minden olvadék csak 15% orthoklaszt tartalmazott
kiváló
utoljára
az
olvadékban sem volt az eutektikus elegyhez túlsúlyban, s így
az orthoklasz egyetlen esetben

vedett meg.

—

—

elegyrészt képezte.

A

leucit és diopzid folytatólagos kiválása folytán

folyton nagyobb

az

olva-

végre

dék viskositása ersen növekedett, a túltelítés
az olvadéknak ezen részlete üveget képezett. Az orthoklasz viselkedése annál
is inkább érthet, mert ösmeretes a kristályosodásra való csekély hajlama.
is

A
lási

sorrendjét

volt

végül üveg, míg az V. a) és h) kísérleteknél a kivá-

sorrend: diopzid, diopzid és leucit

a kiválási

s

következ

kísérletek legnagyobb részénél a kiválás sorrendje a

leucit, leucit ós diopzid, s

lett.

s

vég.

1

üveg. Mindkét esetben sikerült

a fizikai kémia törvényeinek alapján megmagyarázni,

kimutatni, hogy a leucit és diopzid közötti eutektikum a 60

:

25 és 70

s

15 ará-

:

nyok között van, közelebb az els, mint a második arányhoz. Egy esetben
(ül. h) kísérlet) a kiválás sorrendje ez volt: leucit, diopzid, leucit és diopzid,
végül üveg. Ez a sorrend az els pillanatban feltn, de a túltelítés tekin-

s

magyarázható fizikai-kémiai alapon. A vizsgált olvadékokra nézve tehát minden esetben ki volt mutatható, hogy oldatok
módjára viselkednek, s mindenben követik a fizikai-kémia törvényeit.
tetbe vételével ugyancsak ki volt

Olvadáspont meghatározások.
A
is

szilikátolvadékok olvadáspontjainak meghatározására többféle

követnek, de mindegyikénél találunk

(Die

Silikatschmelzlösungen

II.)

eljárást

kisebb-nagyobb hibaforrásokat.

VoaT

a kihlési görbe megállapításának segélyével

meg az olvadáspontot, de módszerének nagy hátránya, hogy az
nem keverhet, s így annak hmérséklete nem egyenletes az egész
tömegben, másrészt az általa megkívánt 15—20 kg-nyi mennyiséggel dolgozni
határozza

olvadék

laboratóriumi kísérleteknél szinte lehetetlen.

DoELTEB C. az olvadáspont meghatározások módszereinek egész sorát
dolgozta ki, melyek leírását összefoglalta <iDie Untersuchungsmethoden bei
Silikatschmelzenn, cím értekezésében, legjobbnak azonban ö is az általa ajánlott optikai módszert tartja. A mérést ezen módszer szerint az általa szerkesztett mikroskóppal végezzük, melynek asztalkájára elektromos kemence van
vertikális állásban szerelve.
Fötdtani Közlöny. XLI. kot

A

1911.

kísérlet folyamatait tehát ezen készülékkel foly-
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meg.

tonosíin, jól figyelhetjük

háromlábra

tetik s platina

A

megolvasztandó

állítva kerül a

szilikát kvarecsészébe helyez-

kemencébe. Készülékének leírása a

wieni akadémia közleményeiben jelent meg.

Ezen módszer egységes szilikátvegyületek olvadáspontjának meghatárokétségtelenül a legpontosabb, s Doeltee is nagyszámú, általánosan
elfogadott méréseit ennek segélyével végezte. Különböz összetétel szilikátkristályok elegyének olvadáspontját azonban ezen módszerrel meghatározni
nem lehet, annál kevésbé, mert ilyen nem is létezik. Különböz kristályok
zására

keverékének hevítésénél, elször a legalacsonyabb olvadáspontú fog megolvadni,
s

még meg nem

egyúttal oldólag fog hatni a

olvadt kristályokra.

Az olvadás

tehát a legalacsonyabb olvadáspoutú anyag olvadáspontján kezddik,

A

tetik a legmagasabb olvadáspont elérése eltt.

ezen

kísérletek

s

befejez-

nagy hibája

következtében tagadja Doelter, hogy szilikátolvadékoknál fagyáspontcsökkenés

mutatkoznék

azt,

állítja

s

hogy az elegyek olvadáspontját a komponensek

olvadáspontjainak középértéke adja meg.*

Helyes eredményeket csakis akkor kaphatunk, ha

nem

az olvadás,

hanem

hogy a
kifagyás sokkal alacsonyabb hmérsékleten történik, ezen jelenséget azonban
teljesen a túlhtés rovására magyarázták. Olvadáspont meghatározásaimnál én
s megfigyeltem úgy az olvadás,
is a DoELTER-féle mikroszkópot használtam,
mint a kifagyás tüneményeit. A hfokmérésre Le CHATELiBE-féle pirométer
szolgált, melynek adatait úgy kísérleteim eltt, mint után vegytiszta arany
olvadáspontjának meghatározásával ellenriztem s a két esetben az arany
a fagyás tüneményeit vizsgáljuk. Doelter és tanítványai

is

észlelték,

olvadáspontjául 1062° C-t találtam, ami Holborn legújabb adatával (1063° C)
egy foknyi különbséggel megegyezik, s így nem volt szükséges a pirométer

A

adatainak redukálása.

hmérséklet emelése

képen, hogy percenként átlag 10°
alatt

ellenállás segélyével történt, oly-

C volt az emelkedés

s

az olvadás folyamat

csak 2—3°.

1. kíséi'let.

A

kísérlet

anyagát a ü. b) olvadék szolgáltatta.

1205° Az olvadék szélei legömbölyödnek.
1230° Egyes helyeken az olvadék cseppekké folyik össze.

1260° Mindinkább több

és több csepp

képzdik.

1275° Legnagyobb részében folyékony.
1290° Az olvadék teljesen megolvadt.

1290—1170° A kihlés folyamata. Az olvadék
1170°
1

160°

A
A

folyékony.

kiválás kezdete.
kiválás

mindinkább

10S0° Az olvadék teljesen

folytatódik.

megmerevedett,

legnagyobb

része

A n. b) olvadék olvadása tehát megkezddött 1205°-on és
1290°-on. A kifagyás kezdete 1170° hmérsékleten volt.
1

1909.

(Sitzungsber.

Az elbb

d.

k.

Akad.

d.

Wiss.

említett értekezés ugyanitt

in

CXV.

üvegesen.

befejezdött

Wien. Math.-naturw. KI. CXVIII.
kötet 1906.)
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2. kísérlet.

Olvadáspont meghatározásra a

III.

bj

olvadék

használtatott.

A

kísérlet

következ volt
1195° Az olvadás megkezddött.
1210° A csiszolat szélei meg vannak olvadva.
1230° Az olvadás mindinkább elrehalad.
1250° Egyes cseppek képzdnek.
1260° Az olvadék legnagyobb része megolvadt.
1270° Minden meg van olvadva.
1270—1130° Kihlés. Az olvadék folyékony.

lefolyása a

1125°

A

kifagyás kezdete.

1125—1040° A

kifagyás folyamata. 1040°-on már az egész olvadék meg
van meredve.
Az olvadás tehát 1195°-on kezddött, s 1270°-on fejezdött be. A kiválás kezdete 1125°-on történt meg.

3. kísérlet.

E
vetkezk

kísérlet anyagát a IV. h) olvadék

szolgáltatta,

s

fbb

adatai

a

kö-

:

1190° Az olvadás kezdetét

1210°

A

szélek

vette.

meg vannak

olvadva.

1230° Csei^pek képzdése.
1245° Az olvadék legnagyobb része megolvadt.
1255° Minden meg van olvadva.

1255

— 1090°

1090°

1090

A

A

kihíílós alatt az

olvadék folyékony marad.

kiválás kezdete.

— 1015°

A

kiválás

mindinkább növekedik; a kihlés végén az

olva-

dék üvegesen merevedik meg.
1015° Az egész olvadék

Ezen

szilárd.

kísérletnél tehát a IV. bJ olvadék

mérsékleti határok között

ment

végbe,

megolvadása

1190

— 1255°

h-

míg a kifagyás 1090°-on kezddött meg.

4. kísérlet.

Ezen
1205°

kísérletnél az V. b) olvadék használtatott

A

csiszolat a széleken

fel.

kezd megolvadni.

1225° Egyes cseppek képzdnek.
1235° Az olvadék legnagyobb része megolvadt.
1245° Az egész olvadék folyékony.

1245—1115°

A

kihlés folyamata.
Az olvadékból diopszidkristályok kezdenek kiválni, melyek oly gyorsan növekedtek, hogy célszernek látszott növekedésüket megmérni.
1115°

A

kiválás kezdete.

6*
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1115

— 1085°

idközben

kivált

A kihlés ezen határok között 19 percig tartott, s az ezen
diopszidtk hosszúsága méretett meg mikrométer segélyével.
meg van

1050° Az olvadék teljesen

Az
míg a

szilárdulva.

V. b) olvadék megolvadása tehát 1205° és 1245° között

megy

végbe,

kiválás 1115°-on veszi kezdetét.

DoELTER C. az olvadékjaimban elforduló egyes
következkép határozta meg '

szilikátok olvadáspontjait

:

1310°

leucit

diopszid
orthoklasz„,

Ha

1255°

,.,.

_

_

,^,

.__

1190°

„,

ezen olvadáspontok figyelembe vételével vizsgáljuk

eredményeit, mindenekeltt feltnik, hogy az olvadás

meg

kezdete

kísérleteim

összes

teimnél körülbelül összeesik az orthoklasz olvadáspontjával, melynek

kísérle-

olvadás-

három ásvány között legalacsonyabb, míg az olvadás befejezésének
hfoka, többé-kevésbé tényleg e három olvadáspont középértékének felel meg.
Ezen jelenségnek magyarázatát adtam a DoELTEE-féle módszer méltatásánál, s
így ezen eredmények korántsem tekinthetk annak bizonyítékául, hogy fagyáspontcsökkenés szilikátolvadékoknál nem lép fel, hanem csakis elbbi feltevépontja a

seim helyességét igazolják.

Ha

az olvadáspontok helyett a fagyáspontokat vizsgáljuk, rögtön szembe-

hogy az összes fagyáspontok alacsonyabbak, mint az egyes ásványok
bármelyikének olvadáspontja s így kimondhatjuk, hogy kísérleteimnél fagyáspontcsökkenés minden esetben észleltetett, mert semmi okunk sincs feltenni
ámbár
azt, hogy az alacsony fagyáspontot egyedül a túlhtés okozta volna,
tnik,

bizonyára nagyobbította a fagyáspontcsökk^enés adatait.

A
s

fagyáspontcsökkenés a IV. b) olvadéknál

így ez

bizonyítja,

is

(3.

kísérlet) volt

legnagyobb

hogy az eutektikumhoz ezen olvadék összetétele

áll leg-

közelebb.

Külön
írásánál

is

kedése oly

kell

méltatnom a

4.

kísérlet lefolyását.

Mint már a

kísérlet

le-

említettem a kiválás alkalmával keletkez diopszidkristályok növe-

feltnen gyors

volt,

hogy indokolttá

tette a kristályok

növekedé-

kristályok
sének sebességét meghatározni. A
volt s így a növekedés pernagysága 21 mérés adata szerint 0'19 0'39
cenként O'Ol 0'02
volt kerekszámban, ami a Doelteb által megállapított
értéknek épen tízszerese. A kísérletet Doelter tanár úr kívánságára megtizenkilenc perc alatt növekedett

—

—

mm

mm

ismételve ugyanazon eredményt kaptam.

E

kísérlet

nem

—

kópzdlietnek, amint azt
ségét az

1

is,

hogy IV.

bj

már Vogt

már

Doelter
körülmények kö-

bizonyítja

kedvez

adatainak helytelenségét, hanem csak azt, hogy
20 mm-es augitkristályok nem 200, hanem
zött 10

kb. 20 óra

alatt

is

Támogatja ezen adatnak helyesolvadékomban, melynek kihlési ideje mindössze csak
is

sejtette.

TscHERMAKS min.-petrogr. Mitteilungen
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32 óra
hetett,

volt.

s

iwöuek

a diopzid kiválása ezen

mégis találunk 5

— 6 mm

csak

is
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egy

részében

történ-

hosszú dioijzid szálakat.

Kísérleteimnek eredményei röviden összefoglalva a következk
Sikerült kimutatni a vizsgált olvadékokban a

kiválási

sorrendet,

s

be-

hogy az minden esetben a fizikai-kémia törvényeinek megfelel,
még akkor is. ha látszólag azoktól ersen eltér. Megközelítleg meg volt állapítható, úgy a kiválási sorrend, mint a fagyáspontcsökkenés alapján, a leucitbizonyítani,

diopzid eutektikum.

A

diopzid kristályok zónás szerkezetébl az illet olvadék

csekély túltelítettsége volt bebizonyítható

s

ez is támogatja azen feltevésemet,

hogy a fagyáspontcsökkenés nem hárítható teljesen a túlhtés rovására, hanem
a szilikátok kölcsönös oldatai, úgy mint minden más oldat is, fagyáspontcsökkenést mutatnak, amint azt Vogt is sokszor hangsúlyozza Die Silikats c hm elzlösungen címíí munkájában.
A diopzid kristályosodási sebességének mérésébl pedig kitnt, hogy kedvez körülmények között a diopzid kristályok sokkal gyorsabb növekednek, mint
azt általánosan hitték.

Vizsgálataimnak végzése közben többször célszernek mutatkozott volna
a kivált kristályok kémiai elemzése. Ez azonban

mert egyrészt a keletkezett

tetlen volt.

szeparálni

nem

lehetett, s raásrészt a

két

kristályok

okból

is

kicsinysége

bennök mindig

található

teljesen

miatt

lehe-

azokat

zárványok az

elemzés adatait úgyis értéktelenekké tették volna.
Kelt Budapesten, a

1910 december hó

kir.

József-Megyetem ásvány -földtani intézetében,

1-én.

TÁRSULATI ÜGYEK.
A)

A Magyarhoni

Földtani Társulat szakülései.

1. Jegyzkönyv az 1910 december hó 7-én tartott szakülésröl.
Az ülés helyisége a m. k. Földtani Intézet eladóterme kezdete d. u. 5 rtra^Schafarzik Fbebnc dr. megyetemi tanár.
kor. Elnök
Az ülésen megjelentek Ascher Antal, Balogh Margit dr., Bauer Gyula,
BÉKÉT Imre Gíbor, Borza Sándor, Bruck József, Emszt Kálmán dr., Erdi Kálmán dr., Gz Ilona dr., Gáspár János dr., Hillebrand Jen, Horusitzky Henrik,
Inkey Béla, Kadic Ottokár dr., Kadic Ottokárné. Kormos Tivadar dr., Krennbr
József Sándor dr., László Gábor dr., Lóczy Lajos dr., Löeenthey Imre dr.,
MÁRTON dr., Machan Ottó, Maros Imre, Mauritz Béla dr., Papp Károly dr., Panto
Dezs, Pálfy Mór dr., Pávay-Vajna Ferenc dr., Posewitz Tivadar, Siegmeth
KÁROLY, Steinhaüsz Gyula, Strömpl Gábor, Scholtz Pál Kornél, Székány Béla,
Szontagh Tamás dr., Szinyei-Merse Zsigmond dr., Telegdi Koth Károly, Telegdi
Roth Lajos, Tobohffy Zoltán, Teeitz Péter, Vogl Viktor dr., Zamecsnik Karola,
;

:

:

Lw

ZsiGMONDY Árpád. Összesen

44- eu.
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Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kadic OttoPÁLFT MÓR dr. urakat. Majd felhívja az elstitkárt jelentésének elterjesztésére. Erre Papp Károly dr. elstitkár a következket jelenti
• Tisztelt Szakülés
Van szerencsém jelenteni, hogy a í. évi november hó

kár

dr. és

!

16-án tartott választmányi ülés

I.

Gróf Zichy Gydl\

1.

örökíts taggá választotta

dr. pécsi

:

megyéspüspök úr öméltóságát,

ajánlotta

a

titkárság.

II.
2.

pártoló taggá:

BoHN Mihály téglagyáros urat (Nagykikindáról),

ajánlja dr.

Schafarzik

Ferenc elnök.
ni. rendes tagokká

a

következket

Kronemkr mangánbányavállalata Budapest,

3.

Perl

4.

Dr. Haltenbbrger Mihály úr Budapest, ajánlja

5.
6.
7.

8.

és

ajánlja a titkárság.

Erödi Kálmán r. t.
HoRvÁTOvics Iván mérnök úr Budapest, ajánlja dr. Horváth Béla r. t.
Máthé Lajos bányamérnök Kolozsvár, aj. dr. Szentpétery Zsigmond r. t.
Dr. ScHDMACHEK F. bányageológus Gurabárza, aj. Pálfy Mór dr. vál. tag.
Szinyei-Merse Zsigmond megyetemi tanársegéd úr Budapest, ajánlja
dr.

Emszt Kálmán

r.

dr.

tag.

Kilépését bejelentette
Gagyi Jen oki. középiskolai tanár, aki kilépését
Bécsbe való költözésével indokolja. Végül tisztelettel jelentem, hogy társulatunk ez
évbeli utolsó szakülését mához egy hétre, december hó 14-én szerdán délután
tartja, ugyancsak ebben a helyiségben. Ezen a szakülésen Kormos Tivadar tagtársunk a polgárdi szubtrópikus oázis címen azt a gazdag pliocén csontgyjteményt
fogja bemutatni, amelyet az sz folyamán a fejérvármegyei Polgárdin ásatott.
Azonkívül Vendl Aladár dr. r. tag a Tarim-medence vidékének homokjairól jelen:

tett

be eladást."

A
mányi

tudomásul vévén, az Elnök felkéri Treitz Péter választhogy a stockholmi agrogeológiai konferencia eredményeirl hirdetett

titkári jelentést

tagot,

eladását kezdje meg.
Treitz Péter m. kir. fgeológus erre lényegében a következket adja el
A múlt évben Budapesten ülésezett nemzetközi konferencia az els volt ebben a
kérdésben. Magyarországé az érdem, hogy ebben a szakban a mezgazdaságra oly
nagy fontosságú kérdésben a mozgalmat megindította. A Il-ik konferencián a talajismeret újabb irányú kutatásainak az eredményei jutottak érvényre, hasonló geológiai
kifejldéssel és azonos klímával biró országok szövetkeztek, hogy együttesen, egy:

szerint fogják a talajismeret tudományos és praktikus, azaz gazdasági
szempontból fontos kérdéseit munkába venni s a közös munka eredményeit 1914-ben
Szt.-Pétervárott tartandó Ill-ik nemzetközi konferencia elé terjeszteni. Az északi
országok, Finnország, Svédország és Norvégia. Dánia, Észak- Németország, HoUandia,
Anglia szakférfiai megalakították az els bizottságot. A második klíma zónaterületébe tartozó országok Magyar-Horvátország, Cseh, Morvaország, Szilézia, Galícia
Bukovina, Alsó-Ausztria, Eománia, Szerbia és déli Oroszország szakférfiaiból álló
bízottság most van alakulóban. A kémiai szakosztály internacionális bizottságának

séges terv

elnökéül

Sigmond Elek megyetemi tanár, hazánkfia választatott meg. Eladó
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valamint az észak-

alkatát s az ottani,

németországi termföldek típusait. Eámutatott arra a fontos tényre, hogy mennyire
eltér az északnémet és svéd klima a miénktl, hogy továbbá a nevezett országok
termföldének hasonmásait hazánkban csak a magas hegységben találjuk fel.

A német
klímája

vagy svéd mezgazdaság

más

alatt

úton, saját

nom

szolgálhat

lábainkon

állva,

nekünk

hazánk aszályos
támaszkodva kell a

jiéldául,

saját ernki'e

mezgazdaságot érdekl kérdéseit megoldani.
Treitz Péter választmányi tag emez eladását igen sok eredeti felvétel,
vetített képpel illusztrálta, úgy hogy érdekes eladása mindvégig lebilincselte a
hallgatóságot. Eladásához hozzászólt Zsigmondy Árpád rendes tag, kérdezvén az
eladót, hogy a dinamitgyártáshoz szolgáló kovag milyen korú. Treitz Péter azt
válaszolja, hogy az apró kovahéjakból, s fkép diatomáeeákból álló kovag diluviális
talajismeret

fontos, mert benne teljes ember-csontvázat találtak.
Elnök az eladónak igen tanulságos eladásáért köszönetet mondott.
Majd felhívja Kormos Tivadar dr. rendes tagot, hogy az «Uj tekns a
magyarországi pleisztocénbl* cím eladását tartsa meg. Erre Kormos
Tivadar dr. egy új teknsfajt mutatott be a sütti édesvízi mészkbl. Ez a mészk
a benne elforduló Rhinoceros antiquitatis, Cervus elaphus s egyéb esontmaradványok alapján fiatal pleisztocénkorúnak ismeretes, azonban, mint legújabban ki-

korú

s

derült, a hideg éghajlatra

valló

állatokon

kívül

olyanok

is

fordulnak

el

benne,

amelyeknek a közeli rokonai napjainkban Európa délvidékén és Észak-Afrikában
élnek. Ezek közé tartozik több csiga, továbbá a Telphusa fluviatilh nev rák,
amelyet Lörenthey Imre dr. fedezett fel és végül a bemutatott új tekns is, melyet
eladó a legkiválóbb magyar zoológus kisapsai Méhely Lajos dr. tiszteletére
:

a déli állatokról Kormos dr. meggyz
hogy azok a sütti pleisztocén faunában a meleg éghajlatú
fenn(szubtropikus) pliocénkorból
nyilván a hévvíz források védelme alatt
maradt reliktumok.
Elnök az eladónak köszönetet mond tanulságos eladásáért.
Ezután
Márton dr. rendes tag bemutatta azt a Nagybányáról származó
miargíritet, amelyet Krenner József Sándor egyetemi tanár szerzett, s az eladónak bemutatásra s vizsgálatra átengedett. A szóban forgó tanulmány a Földtani
Közlöny 1910. évfolyamának 11 — Iá. füzetében már meg is jelent.
Végül az Elnök felhívja soron kívül Kadic Ottokár dr. rendes tagot, hogy
a titkárságtól kapott engedély folytán elterjesztését tegye meg. Kadic Ottokár

Clemmys Mékelyi-aek nevezett
érveléssel

Ezekrl

el.

bizonyítja,

—

—

Lw

remek rinocerosz koponyát, amelyet Ujlóton másfél évvel
koponyát Kadic Ottokár dr. felesége preparálta egy évi szorgalmas munkával, amiért is az Elnök köszönetet mond a jelenlev úrnnek.
Kadic Ottokár eladja, hogy elzetes meghatározása szerint a koponya a Rliinocerus
Merckii fajra utal s a homokk, amelybl a becses maradvány elkerült, valószínerre bemutatja azt a

ezeltt találtak.

A

leg pliocénkorú.

Elnök üdvözli nemcsak az eladót s tudománykedvel nejét, hanem
intézetet is, amelynek múzeuma ilyen becses paleontológiái

a m.

kir.

földtani

lelethez jutott.

Több tárgy nem lévén. Elnök az ülést íélhét órakor berekeszti,
választmányi tagokat rövid választmányi ülésre hívja össze.
2.

Az

Jefjyzökönyv az 1910 deceiulier hó
ülés a m. k. Földtani Intézet

Elnök

:

Schafarzik Ferenc

Megjelentek

:

14-éii tarlóit

eladótermében délután

s

a jelenlev

szakülésrül.

5 órakor kezddött.

dr.

Balogh Margit

dr.,

Ballenegger Bóbert, Baubr Gyula, Bartha

,
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Békey Imre Gábor, Bruck József, Emszt Kálmán dr., Görgey Budolf,
Halaváts Gyula, Kadió Ottokár dr., Kadic Ottokákné, Kormos TivaMárton dr., Machan Ottó, Maros
dar dr., LóczY Lajos dr., Lifpa Aurél dr.,
luBE, Marzsó Lajos, Méhes Gyula, Neübauer Konstantin, Papp Károly, Pálfí
Mór dr., Pitter Tivadar, Posewitz Tivadar, Prinz Gyula dr., Pantó Dkzsö, Rozlozsnik Pál, Kónai Ákos, T. Roth Lajos, Sáros: Károly, Scholtz Pál Kornél,
Szontagh Tamás dr., Schréter Zoltán dr., Timkó Imre, Treitz Péter, Toborffy
Zoltán dr., Vargha György, Vendl Aladár, Vogl Viktor dr. Összesen 40-en.
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri lÍADití Ottokár
és Vendl Aladár rendes tagokat. Majd felhívja a titkárt jelentésének elterjeszszázados,

Gz

Ilona,

Lw

Elstitkár bejelenti a december hó 7-éu választmányi ülésen megválasztott
örökít és 6 rendes tagot s Mayer Márton szegedi áll. fgimnáziumi tanár

tésére.
1

kilépését.

Majd felhívja Kormos Tivadar dr. rendes tagot bejelentett eladása megKormos Tivadar dr. «A jiolgárdi szubtrópikus oázis» cím tanulmányát mutatta be. Eladó Batthyány Lajos gróf polgárdi mészkbánj'ájában a
tudomány nagynev mecénása: semsei Skmsey Andor dr. frend támogatásával ez
szön folytatta a tavasszal megkezdett ásatásokat, amelyek nem várt fényes eredménnyel jártak. A somlyóhegyi kristályos mészk-rög déli peremén karsztos üregek
vannak, melyek a pliocénkorban agyaggal teltek meg. Ezt az agyagot a szubtrópikus éghajlat alatt gyakori felhszakadások rakták le a mondott üregekben s
ugyanakkor a Somlyóhegyen elpusztult állatok csontjai is odakerültek. Ezekbl
eladó és Pávay-Vajna Feblnc dr. közel 8000 darabot gyjtöttek, amelyek között
majom, machairodus és más maoskafélék, hiéna, cibetmacska, cickány, vakondok,
kezdésére.

pusztai nyúl, hörcsög, földi kutya, egér, hód,
orrszarvú, gazella,

z,

disznó,

mastodon, dinotherium,

tarajos sül,

vádló, madár,

gyik, kígyó, béka,

csontmaradványai, összesen közel 50 faj fordulnak el. Ez a
változatosságára nézve Magyarországon eddig egyedül álló

—

vetélytársa csakis a franciaországi roussilloni lehet,

hogy a pliocén idszakban nálunk

immár

tekns

és halfélék

—

gazdagságára és
lelet, melynek méltó

kétségtelenné teszi azt,

miként egész Euráziában és Afrikában,
szubtrópikus éghajlat és növényzet uralkodott s a klimaövek mai kialakulása
késbbi kelet. Nyilvánvaló az is, hogy Afrika abban az idben még teljesen összefüggött Dél?urópával. Ez az összefüggés lehetvé tette azt, hogy a szubtrópikus,
st tropikus eredésü állatok egész Európában elterjedhettek. Magyar-, Német-,
Francia-, Olasz- és Görögországban, valamint Eszakafrikában akkor egymáshoz
teljesen hasonló állatvilág élt. Késbb, a jégkorszak els lehelletére ez a meleget

kedvel

A

is,

állat-társaság délre húzódott és Eszakafrikában

visszavonulás azonban

nem

történt nyomtalanul,

telepedett

meg

véglegesen.

amennyiben Dalmáciában,

Olasz-,

Spanyol- és Franciaországban a pliocén állatvilágnak ma is nem egy visszamaradt
tagja él. Miután Afrika késbb teljesen különvált, jobban mondva elszakadt Eurújiától,

nemcsak az Európában kialakult hidegebb, csapadékosabb

tenger

is

az

visszatartotta

Azonban Afrikában

is

állatvilágot

változtak a viszonyok

megváltozott az állatvilág

ságban vannak velük

afrikai

—

is.

A mai

s

az

éghajlat,

ismét északra való

ezek hatása

északafrikai állatok

alatt az

—

hanem a

húzódástúl.

idk folyamán

jóllehet közeli rokon-

a pliocénkori európai állatoktól javarészben különböznek.
Kétségtelen azonban, hogy elbbiek az utóbbiak közvetetten leszármazottainak tekin-

tendk. A tudomány nem lehet eléggé hálás Batthyány Lajos grófnak és Semsey
ANDORnak, amiért támogatásukkal ez a megbecsülhetetlen érték gyjtemény a
m. kir. földtani intézet múzeumába került s így nemzeti kinccsé lett.
Kormos geológus eladásához többen hozzászóltak. Schafakzik Ferenc elnök
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azzal a kérdéssel

fonlul

eladóhoz, hogy miképen magyarázható

az

a

különböz

életmódra valló fauna együttes elfordulása 1
Az ehiök kérdésére az eladó megjegyzi,

hogy a fauna voltaképen másodaz üregekbe. Hogy honnan, azt
most még nagyon liajos határozottan megmondani, annyi azonban bizonyos, hogy
messzirl nem hozta a víz a csontokat, mert kojitatottság nem látszik rajtuk.
Ezután szót kér Lóczy Lajos választmányi tag s szinte örömének ad kia
ami attól az idtl, amikor
fejezést afelett, hogy körülbelül egy év alatt
ilyen hatalmas, rendezett gyjtemény
polgárdi csontok els hirét hozta, eltelt
birtokába jutott a földtani intézet. Nem akar most még azzal a kérdéssel foglalkozni, hogj' miként keletkezett ez a lerakodás, valamint messzemen következtetéseket sem óhajt abból vonni, csak megemliti, hogy Baltaváron a polgárdihoz
hasonló települési viszonyokat észlelt, azzal a különbséggel, hogy nem sziklalagos pliocén

lelhelyen van és viz útján

került

—

—

üregekben fordulnak el a csontok. Baltaváron pleisztocén kavicsból emelkedik ki
az a part, ahol útbcvágás alkalmával a csontokat találták.
Elnök köszönetet mondva Kormos Tivadar eladónak, felhívja Vendl AlaDÁE dr. rendes tagot a Tarim medence vidékének homokjairól hirdetett eladásá:

nak megtartására.
Vendl Aladár dr. elmondja, hogy megvizsgálta ineralógiai-petrografiai szempontból azt a
LÓCZY Lajos tanár igazgató úrtól, illetleg Treitz Péter fögeológus
úrtól átadott — 10 homokpróbát, amelyet Sven Hédin 1899, 1900 és 1901-ben
Ázsiában a Tarim folyó mellett, a Takla-niakák sivatagon, a Lop-nor vidékén és
a Góbi sivatagon gyjtött. E vizsgálatok eredményét mntatta be, amelyek minera-

—

homokok

szempontjából több érdekes ásványt konstatáltak a
alaphegységek ásványai dominálnak e homokban és a
kontakt motauiorf és pneumatolitikus régiók jellemz ásványai is elfordulnak
mintegy akcesszóriumként
a legtöbb homokpróbában. Vendl dr. dolgozata a
kir. József-megyetem ásvány-földtani intézetében készült és az anyagot Schafarzik
lógiai és a

homokban.

A

eredete

kristályos

—

—

Febknc tanár úr közbenjárására adta át az eladónak Treitz Péter fögeológus úr.
Maga az anyag Lüczy Lajos dr. tanár-igazgató úré volt. Az eladó dolgozata
egész terjedelmében meg fog jelenni Közlönyünk 1911. évi kötete 3 4-. füzetében.
Eladásához hozzászólott Lóczy Lajos választmányi tag. aki a bels ázsiai
utazók nevében nagyon köszöni a nagyjelentség tanulmányt. Azok a homokok,
amiket Lóczy tanulmányozott, autochton homokok, amiktl a Góbi homokjai merben különböznek. A Vendl úrtól vizsgált homokok szögletes szemek, míg amazok

—

legömbölyített

szem,

folyóbeli

homokok düneképzdménybl.

Több tárgy hiányában elnök az
3.

Az

ülést 7 órakor berekeszti.

Jegyzkönyv az
ülés a kir.

1911 jauuárius hó 4 én tartott szakülésrl.
magyar Természettudományi Társulat eladótermében délután

5 órakor kezddött.

Schafarzik Ferenc dr. m. kir. bányatanácsos, megyetemi tanár.
Hermann Ottó a Barlangkutató Bizottság tiszteleti tagja, Kádi
Ottokárné a Barlangkutató Bizottság küls tagja, Tokaji Nagy Béla vendégek,

Elnök

:

Megjelentek:

Toválibá a következ tagok Ascher Antal pénztáros, Dicenty Dezs, FranZKMAD Ágoston dr., Gáspár János dr., Hillebrand Jen dr., Hoeusitzky Henrik,
Ilosvay Lajos dr., Juftovics Lajos dr., Kadic Ottokár dr. a Barlangkutat. Bizottság eladója. Kormos Tivadar dr., Krennkr József Sándor dr., László Gábor dr.,
Lbidknfrost Gyula, Likfa Aurél dr., Lóczy Lajos dr, Lrenthey Imrf, dr., Löw
MÁRTON dr., Mauritz Béla dr., Méhes Gyula dr., .\1ur\nyi Nánuou dr., Noszky
:
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Jen, Pálfy Mór

dr., Pantó Dezs, Papp Károly dr., társulati elstitkár, Pávay- Vájna
Pinkert Ede dr., Pitter Tivadar, Polák Gaston, Rozlozsnik Pál,
ScHAFARZiK Ferenc dr. társulati elnök, Schréter Zoltán dr., Seifert Károly,
SlEGMETH Károly a Barlangkutató Bizottság elnöke, Szontagh Tamás dr. társulati
másodelnök, Telegdi Roth Károly dr., Telegdi Koth Lajos, Tobobffy Géza, Tekitz
Péter, Vargha György, Vendl Aladár dr., Vool Viktor dr. társulati másodtitkár,
Zimányi Károly dr.
Elnök az ülést megnyitván, felkéri az elstitkárt jelentésének beterjesztésére.
Papp Kroly dr. elsötitkár erre bejelenti a december hó 16-iki választmányi
ülésen megválasztott hat tagnak a névsorát.
Elnök ezután felkéri Noszky Jen késmárki tanárt, hogy bA Mátra ÉNy
oldalának piroxénandezi tjeirl" bejelentett eladását kezdje meg.
Erre Noszky Jen r. tag a következket adja el «A Mátra kitörési kzetei
az alsómediterrán rétegekre települnek, amelyek alatt a K-i Mátra aljában régibb
márgás rétegek bukkannak fel, amelyek kora legvalószínbben felsoligocén. A felsöoligocén rétegekbl néhány karbonkorú rög áll ki, amelyek a Bükk Ny-i nyúlványát alkotják. A Ny-i Mátrában pedig ellenkezleg egy fiatalkorú öböl van, amely
az alsómediterrán vége felé keletkezett, azoukivül a felsömcditerrán és szarmata
korok üledékei töltik ki.
A Mátra tufái és breccsái a schliermárgákra települnek, ket pedig a lajtamészk borítja, tehát koruk pontosan meghatározott. A schliermárgák azonban K,
ill. D felé egészen
más faciest mutatnak mint Ny-on Nógrádban, ahol kövületeik
alapján az ottnangi schlierrel jól párhvizamosíthatók. Itt t. i. mélyebb tengerre
valló agyagos márgák alakjában jelentkeznek (szivacatkkel), vagy pedig közel a
partokhoz apró kardiumos és korbulás homok alakjában. A Mátra alaprétegeiben
nevezetes a nagy hosszúságban feltárt szén, amely hasonlóan a nógrádi viszonyokhoz, az alsó riolittufa-rétegre telepszik de felette a nógrádi fedrétegek helyett csak
a mélyebb vízi faciesuak megfelel agyagos márgákat találjuk. A szén palás és
gyenge minség, azonkívül is ersen dl a hegyek alá és a rétegzavarok is nagyon
megnehezítik kiaknázását.
A vulkánikus kitörés hatalmas tufa és breccsa-szórással és lávaömlésekkel
járt, A piroxénandczit tufákkal keverten piroxéuandezit lapilis riolittufák vannak
nagy területeken, különösen a K Mátrában {de a nyugatiban is) és ezekre is

Ferenc

dr.,

:

;

felsmediterrán-rélegek

települnek.

A

legfiatalabbkorii

riolitkitörés

pedig

a

déli

Mátrában jelentkezik, ahol a pirosénandeziteket töri át és ezeket lehet a bükki
riolitkitörésekkel párhuzamosítani, amelyek tudvalevleg szarmatakorúak. A lávaárak és tufatakarók az Alföld felé dlnek és nagy területeket takarnak el. A kitörés
egy nagyjából K Ny irányú sorvulkáncsoportnak felel meg és ebbl délfelé nyúló
repedések mentén történt. De kisebb arányú repedések az É oldalon is vannak,
amelyekbe szintén belenyomult a magma, de felszínre nem igen jutott, csak késbb
tárta fel (és fogja részben feltárni) az erózió. Ezek a repedéseket kitölt felérek és

—

telérroncsok helyenkint
épített falaknak
is

festi

vízszintes

oszlopokból álló falakban jelentkeznek és

nézték az archeológusok, akik különben

minden hegyen várakat

még

a

XX. század

elején

sejtenek és mindent emberkézzel építettnek magyaráznak.

A vulkánikus utóhatások helyenkint érceaedésbeu, továbbá kaohnosodásban
nagyobb mértékek voltak azonban a geyzirféle
ahmitosodásban jelentkeznek
mködések, amelyek nyomait a sokféle kovásodott kzetben és hidrokvarcitokban észlelni. Végs nyilvánulásai a hajdan oly intenzív vulkanizmusnak jelenleg
csevicék —
a szénsavas exhalációk, amelyeknek az elterjedt savanyúvizes források
és

;

—

köszönik létüket.
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NoszKY Jen eladásához szót kér Lóczy Lajos vál. tag. A szarmata konglo^
merátok uagy kiterjedésben vannak Budapest messzebb es vidékén is, igy Szokolyahuta fölött. A Bakonyban megvan az alsómediterrán-kavics, Herenden pedig a
mediterránnál fiatalabb kavics fatörzsekkel. Egyéb kövület azonban nem igen van.
Kérdést intéz az eladóhoz, hogy sikerült-e neki a kort kétségtelenül meghatározni.
Noszky Jen erre kijelenti, hogy kövületek alajjján nem sikerült neki a kort megállapítani.

Schafarzik Ferenc dr. elnök ezokután a következket mondja «Teljes elismerésemet fejezem ki Noszky Jen dr. eladó úr szorgalmas és igen részletes
munkája fölött, csak a megfigyelt adatok egynémelyikének magyarázatához, illetve
azoknak egymáshoz való kapcsolására vonatkozólag kívánnék az eladáshoz egynéhány megjegyzést hozzáfzni. Eladó a Nagybátonytól DK-re emelked és a kúpokon fellép tömzsszerpiroxénandezittesteket, amelyekbl radiális
irányban keskeny közettelérek indulnak ki, 1 a k k o 1 i t nak tekintené, ami azonban
az egész szóbanforgó Nagybátony körüli eruptívum fellépésével és petrografiai minségével összhangzásba nem hozható. Igaz ugyan, hogy e nevezett ketts kúp anyaga
tömör andezit, de a. tle D-re emelked Ágasvár gerince már srn tartalmazza
ugyanazon kitörés lávaárait és tufáit, mint a magma effúziójának ^és
esploziójának világos bizonyságait. Röviden az egész ismertetett
terület egy egységes sztratovulkán roncsának felel meg, amelj'nek központi
csatorna kitöltései éppen az elbb említett tömzsökben ismerhetk fel. Az Ágasvár
:

Ny — K-i

irányú

gerincéle,

köpenyének egyik
(déli)

és

oldalával a

a

Mátra-csúcs nyugati hatalmas piroxénandezitkitörés
mely az ö meredek bels (északi) és lankás küls

szeletét képezi,

Vezúv Monte-Szommájára emlékeztet. Az Ágasvár

közbetelepedve több breccsás tufa réteg bi

áll.

több á v aNem kevesebb
1

mint négy lávaárt és legalább öt tufaréteget volt nekem alkalmam egyik kirándulásomon láthatni, amelyek mindegyike körülbelül 15 3Ü m vastagságú. Ugyanilyen
minségben foghatta körül a központi krátert a vulkáni kúp köpenye É-ról, K-röl
és Ny-ról is, csakhogy innen már lefoszlott az, az erózió romboló

—

hatása

következtében, egészen az alsómediterrán alaphegységig. Ebbe vájja be
most a folyóvíz mai árokhálózatát, egyúttal feltárva azokat a pompás közettelérek e t (dj'kes), amelyek a vulkán központi részébl sugarasan kirajzanak.
Ezeknek kzete, úgy amint más vulkáni hegységekben is (Euganeák, Etna, Cserhát
éstb.) legtöbbször horizontális oszlopokra vannak elválva.
Végül afölött fejezem ki örömömet, hogy eladó a nagybátonyi pirox én-

andezit erupciójánakkorát, megegyezen a Cserhátban tett megfigyeléseimmel, szintén az alsó- és felsmé diterrán emeletek közé es

idbe

helyezhette."

Elnök ezután felhívja Kadic Ottokár dr.-t, a Barlangkutató-Bizottság eladóhogy a Bükkhegység semberének egy újabb lakóhelye cím
eladását tartsa meg.
Kadic Ottokár dr. azokról az ásatásokról számolt be, melyeket az elmúlt
nyáron a Bükkhegység barlangjaiban végzett. Kutatásai folytán a íjuskaporosi kfülkében a diluviális sembernek köszerszámjaira akadt, melyek a Szeleta-barlang-

ját,

ban

még

eszközökre emlékeztetnek. A nevezetes sziklaüreg rendszeres felásatását
ezen a nyáron a Barlangkutató-Bizottság fogja végezni.

talált

Elnök az igen érdekes eladásért köszönetet

mond Kadic Ottokár

tagtársunk-

nak, úgyis mint a Barlangkutató-Bizottság eladójának.

Végül Kormos Tivadar

dr.

állami geológus a puskaiwrosi sziklafülkében talált
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állatokról

A

értekezett

fauna a Bükkhegyaégben hajdan

(tundra) utal, amelyeken a hámorvidóki

zódott sarkvidéki

állatok

éltek.

létezett

semberrel együtt

Ehhez hasonló faunát

a

talált

pusztákra

jeges

magas északról lehúnéhai Eoth Samu az

Ó-Ruzsini (Abauj m.) és Novii (Szepes m.) barlangokban. A Puskaporos e szerint
nálunk ez ideig a legdélibb elfordulása a tundravidéki állatoknak, melyek közül
több még ma is él Magyarországon, míg a legjellemzbbek ma már csak Északi
Szibériában, az Ural vidékén és Eszakamerikában fordulnak el.

Több tárgy hiányában Elnök az

ülést félbét órakor berekeszti.

4. Jegyzkönyv az 1911 jaii. 25-i szakülésrl. Az ülés a kir. magy.
tudomány-egyetem ásványtani intézetében, délután 5 órakor kezddött.
Schafarzik Ferenc dr., megyetemi tanár. Megjelentek Andreics
Elnök
JÁNOS, Ascher Antal, Békey Imre Gábor, Borza Sándor, Bryson Piroska, Budinszky
KÁROLY, DiCENTY DeZSÖ, ErÖDI KÁLMÁN, FiNGER BÉLA, GÁSPÁR JÁNOS, HiLLEBRAKD
Jen, Horüsitzky Henrik, Ilosvay Lajos, Jugovics Lajos, Kadic Ottokár, Kadió
OTTOKÁRné, Kormos Tivadar, Koch Antal, Kooh Nándor, Krenner József Sándor,
Kdlcsár Kálmán, László Gábor, Liffa Aurél, Lóczy Lajos, Loczka József,
MÁRTON, MaROS ImRE, MaURITZ BÉLA, MÉHES GYÜLA, MiLLEKLÖRENTHBY ImRE,
KBR Eezsö, Pálfy mór, Papp Károly, Pávay-Vajna Ferenc, Przyborski Mór,
ROZLOZSNIK PÁL, ScHOLTZ PÁL KORNÉL, SlEGMETH KÁROLY SzCS AnDOR, TiMKÓ ImRE,
ToBORFFY Zoltán, Treitz Péter, Schréter Zoltán, T. Eoth Károly, T. Eoth Lajos,
Vendl Aladár, Yigh Gyula, Vogl Viktor és Zsigmondy Árpád tagok.
Továbbá Balkay István, Bartucz Lajos, Brédy Gusztáv, Borsos István,
Drucker Jen, Ehik Gyula, Gammer Béla, Göz Ilonka, Hayt Ferenc, Hermán
Orró, Juhász Ferenc, Lambbeck Kálmán, Lenhossék Mihály, Lósy József, Paizs
Ödön, Sági Béla, See.mayer Vilibáld, K. Simó Ferenc, Streda Eezsö, Török Aurél
:

:

LW

:

vendégek. Összesen 70-en.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kormos
Tivadar dr. és Pálfy Mór dr. tagokat. Majd felhívja a titkárt jelentésének beterjesztésére. Papp Károly dr. els titkár bejelenti az az 1911 jan. 4-iki választmányi
ülésen megválasztott tagokat s kihirdeti, hogy a társulat közgylését febr. hó 8-án
fogja tartani a kir. magy. Természettudományi Társulat üléstermében.
Elnök a meghívón hirdetett sorrendtl eltéren, a tárgy fontos voltáná
fogva, elsnek Hillebrand Jenöí kéri feleladásának megtartására.

Hillebrand

Jen

sember

antropológus «Az

dr.

csontjai aBükk-

hegység Balla-barlangjábani) cím

eladásában elmondja, hogy 1891-ig
nyoma még ismeretlen volt. Ebben az

Magyarországon a diluviális ember biztos
évben egy miskolci ház alapozásánál kalcedonból készült három szakócára bukkantak rá. A lelet szerencsére Hermán Ottó kezébe került, ki annak diluviális jellegét
azonnal felismerte. Tudósaink nagy része kétségbe vonta ezeknek diluviális voltát,
Hermán Ottó nem nyugodott addig, míg ezeknek diluviális korát be nem bizonyította és újabb leletekkel

a

m.

kir.

azt

meg nem

ersítette.

Földtani Intézet a miskolcvidéki

Az

ösztönzésére indította

meg

diluviális rétegek kutatását, hivatalosan

dr. osztálygeológust, aki Hermán OiTÓnak fényes elógtéte
Majd megindította a barlangoknak rendszeres kutatását, amelyeknek

kiküldve Papp Károly
szolgáltatott.

költségeihez

késbb

a

miskolci

múzeum

is

mederbe a magyarországi

példás

áldozatkészséggel járult hozzá,

ember rendszeres kutatása.
vezet embereinek, néhai Böckh
János, Lóczy Lajos dr. és Szontagh Tamás dr. uraknak továbbá a miskolci múzeum
igazgatójának, Gálffy loNÁcnak köszönhetk az elórt eredmények. Az ásatások
így jutott

biztos

Hermán Onón

kívül tehát

még

diluviális

a Földtani Intézet

-
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megkezdje
akadt

az

további

és

miskolcvidéki

vezetje Kadic Ottokár

barlangokat.

elváltva folytatta
fel

a

a

Hámor

dr.,

község

aki

egymásután kereste

felett

fel

a

lev Szeleta-barlangban

nyomaira, az ú. n. paleolit köszerszámokra. Késbb
dr. antropológus is csatlakozott, aki Kadic dr.-ral
Szeleta-barlang felásatását, közben próbaásatásokat végezve a

sembernek

biztos

munkatársul Hillebrand

még

Elször
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Jen

nem

kutatott barlangokban. így jutott el egyebek közt a Szeleta-barlangtól
óra járásnyira, annak délnyugati irányában fekv répáshutai Balla-barlangba.

három
Ez a barlang

a Balla-bére lejtjén a völgy fölött,

között fekszik.

A

barlang kitöltése ez

:

.53

m

magasságban, mészksziklák

felsbb rétegei sötétbarna humuszból .állanak,
szürkésbarna réteg, mely szintén alluviális, ez

következik egy világoFabb
egy laza világossárgás tufaréteg következik, mely az alluviumnak legmélyebb
részét képviseli. Az ezután következ sárgás törmelékes rétegek az újabb kutatások
alapján diluviálisnak bizonyultak. Jellemzi ket a bennük tömegesen elforduló
arktikus rágcsáló fauna. E rétegben az 1909-ik év nyarán találta Hillebrand
Jen dr. teljesen zavartalan állapotban, 1 m 30 cm-nyi mélységben, a szóban forgó
gyerniekesontokat. Mivel kszerszám, melybl a lelet korát pontosan meglehe
tett volna határozni, eddig nem került ki s mivel a nevezett rágcsálókon kívül más
jellemzbb csont alig került ki, a diluviális kor mellett fleg csak az agyagnak
jellemz sárga színe látszott szólani. A következ évben 1910-ben Kadic Ottokár dr.,
aki próbaásatást végzett a Szeletával szemben fekv Puskaporos odúban, ráakadt
ugyan arra a rágcsáló faunára, amely szintén diluviálisnak látszó sárga agyagban
volt s mely alatt közvetlenül ugyanilyen kinézés földben a diluviális solutrei
korra utaló babérlevélalakú kszerszámokat talált. Kormos Tivadar dr., aki ebben
az idben foglalkozott a rágcsálók tanulmányozásával, a Puskaporos említett faunáját diluviálisnak határozta meg. A puskaporosi fauna láttára Hillebrand Jen dr.nak feltnt a Balla-barlangi anyaggal való hasonlósága s ebbl a Balla-barlangi
gyermekcsontok diluviális korára következtetett. A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága erre megbízta Kadic Ottokár dr.-t és Kormos Tivadar dr.-t, hogy Hillebrand jEN-vel a helyszínére menjenek, hogy az említett lelhelyet együtt tanulmányozzák. A kiküldetés teljes eredménnyel járt, a mennyiben a kiküldött Kadió dr.
és Kormos dr. megersítették a lelet diluviális korát. Ezt a tényt Hillebrand Jen dr.
ezalatt
alatt

szerint a

következ körülmények bizonyítják

:

1.

A

csontok teljesen bolygattatlan réteg-

ben feküdtek, 2. maga a csontokat tartalmazó sárga törmelékes agyagréteg is a
diluvium mellett szól. 3. a kísér fauna diluviális kora, mely a gyermekcsontokat
30 cm.-nj-i vastagságban borította, 4. az a körülmény, hogy a Kadic Ottokár dr.-tól
talált puskaporosi rágcsáló fauna^ mely a Balla-barlangival azonos diluviális kszer-

számokkal fordul el. Ami magukat a gyermekcsontokat illeti, megállapíthaló, hogy
ezek körülbelül egy év körüli gyermeknek a csontjai. A csontok típusa a mostani ember ingadozási körébe esik, vagyis Homo sapienssel van dolgunk, amint
nem is lehet fels diluviális rétegekben alacsonyabb típusú embert, ú. n. Homo
jirimigeniust várni. A gyermek egyébként sem szokta fajának jellegeit híven visszafükröztetni. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy egy ilyen fiatal egyénnek csontjai
kibírták a kövesedési folyamatot s nagyon valószín, hogy e lelet még sokáig a
fosszilis embernek legfiatalabbja fog maradni.
Hillebrand elhangzott eladására szót kér Kadic Ottokár dr.
Elmondja, hogy 1909-ben HiLLEBRANDdal Alsóhámorba ment folytatni a
barlangkutatásokat. Ekkor híre jött, hogy Eépáshuta környékén is van barlang.
Erre Hillebrand Répáshutára sietett és a Balla-barlangban hét napig ásatott.
Kadió dr. idközben Krassószörénymegyébe távozván, Hillebrand neki levelet írt,
amelyben értesíti, hogy a Balla-barlangban gyermekcsontot talált. Maga Kadió is
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látta a csontokra tapadt agyagot,

ami

teljesen

megegyezett a többi barlang diluviáUs

De a csontokról nem lehetett
vagy sem. Idközben Kormos dr. foglalkozott a
rétegzettségével.

porosi kfülkében találtak

megállapítani, hogy diluviálisak-e

tundra-faunával,

amelyet a puska-

Elmentek ezután együttesen
a múlt év végén Eépáshutára, megnézték a Balla-lyukat s kitnt, hogy ennek a
rétegsorozata ugyanaz, mint a többi kiásott bükkbeli barlangoké. A tundrabeli fauna
csontjai itt is megvoltak, a gyermekcsontvázzal együtt. Ugyanennek a faunának
egyes tagjai nem abszolút fossziliák, de másutt ezt a faunát az Elephas primigeniiis
s

ez diluviálisnak bizonyult.

s az
Ursíis spelaeus csontjai kíséretében az emberi eszközökkel együtt találták.
Mindezeket egybevetve, kitnik, hogy a talált gyermekcsontváz kétségtelenül bolygattatlan dilnviális rétegekbl származik.
Ezen fölvilágosító magyarázat után szót kér Török Adrél dr. egyetemi tanár,

az antropológiai intézet igazgatója.

Örömét

már

fejezi

ki,

becBÜletkérdés volt.

hogy

sikerült

elérni

A Kárpátok küls

azt a célt,

amely ránk magyarokra

vidékén köröskörül

meg

volt a diluviális

ember nyoma, csak nálunk nem. Az 1891-ben a miskolci Bársony-féle ház alapozásakor talált emberi szerszámok s a most bemutatott gyermekcsontváz között szoros
az összefüggés, mert ha Hermán Ottó akkor meg nem találja a diluviális eszközöket, úgy talán ez a diluviális lelet sem volna most a Földtani Társulat asztalán.
Nem mindennapi dolog, hogy ahol csontok vannak, ott legyen keszköz is, vagy
fordítva. Azonban az évezredek folyamán mégis így szokott az lenni, mert ahol ma
lakóhely van, ott holnap már temet is lehet. A talált gyermeki csont megmaradása, tapintata igen hasonlít a környez diluviális csontokéhoz. A gyermeki koponya
valódi kincse az antropológiának, különösen azért, mert állkapcsa is megvan. Ez az
állkapocs más típus, mint a koponyatetö. Az agykoponyán a sutura metopicának
csak nyoma van, tehát a gyermek másféléves volt. Igen fontos ezen koponyának
ellentétessége. Nevezetesen a Homo sapietis felemelked homloka s a torus orbitális
hiánya, az arc-sík és a homloksík nem egyenes vonala. Érdekes az állkapocs szárnya
amely nem mutatja azt a bestiális típust, naint a maueri koponya. Nagyon érdekesek a combcsontok azért, mert semmi különbségük nincs a mai gyermek combcsontjaitól. Fontos lesz a koponya bels falának a tanulmányozása, amelybl az
értelmi fokozatra

is

lehetne következtetni. Üdvözli a nevezetes

lelet feltalálása alkal-

mából Hermán OTTÓt, Hillebrand Jenöí és Kadic Ottokárí.
Ezután Kormos Tivadar mond felvilágosító megjegyzéseket a Balla-barlang
faunájáról. Igen jellegz tundra-faunát talált itt, amelj' nemcsak a fels, hanem az
alsó pleisztocénbl is ösmeretes. Eénszarvas-, lagomys-, sarki róka- s pocokmaradványok vannak itt, amik közül kett ma is él Magyarországon. Kétségtelen tehát,
hogy arktikus ez a fauna, amely azonban a pleisztocénben Magyarországnál is
délebbre húzódott. Kormos Tivadar felszólalása után újból Török Aurél kér szót.
A kiváló tudós eladja, hogy a diluviáUs ember kérdése mindjobban bonyolódik. Schwalbe óta Homo diluviális sapienst és Homo diluviális jjrimigetiiust
különböztetnek meg. RuTOT szerint a galléi koponya a legrégibb, az itt bemutatott,
ellenben fiatalabb valamennyinél. A legrégibb koponya volna a legállatiasabb a fejldés törvénye szerint, azonban a galléi koponya kivétel, mert ez nem neandertali,
hanem fiatalabb spyi típus. A hírhedt nagysápi koponyát Hantken Miksa
típusos diluviális löszben találta, amely még Szabó József szerint is bolygattatlan
volt. Azonban késbb a koponyalelethelyen ásva, közvetetlen szomszédságában vascsatot találtak. Kitnt tehát, hogy a nagysápi koponya nem bolygattatlan rétegben
volt, hanem valószínleg alluviális koponyának a betemetése folytán került oda.
Ilyen bonyolódott volt a kérdés kezdetben Miskolcon is, ahol Hermán Ottó a k-
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szakócákat alluviális

remény

tal.ijból

kapta

s

ezért

tudósokat a következtetésektl.
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Török annak

vérmes

idején óva intette a

Késbb azonban

kitnt, hosy a BÁRSONY-féle

ott van a diluvium s ime most itt van a régóta keresett diluviális
^mberi csontváz is. A bemutatott koponyáról nem szabad azonban még végleges
Ítéletet mondani, annyival is inkább, mert a csecsem mindig magasabb típust mutat,
mint a felntt. Ily módon ezen csecsemöcsont után még nem Ítélhetjük meg a mis-

ház mellett

kolci diluviális

idk

felntt emberét.

Újból üdvözli a szerencsés

amely

ezt a ritka csontvázat a

feltalálókat és a

Magyarhoni Földtani Társulatot,

szakköröknek ez alkalommal bemutatta.

ScHAFARZiK Ferenc elnök mély köszönetét nyilvánítja az egybegylt közönnagytudományú képviseljének, Török Aurél
s különösen az antropológia
sanár úrnak, aki mai felszólalásával mintegy szentesítette, hogy a bemutatott
csont valóban diluviális lelet. Majd üdvözli az eladó HilliiBrand Jenü dr.t is a
nevezetes lelet feltalálása és bemutatása alkalmából.
A hallott korszakos fontosságú eladások után az ülést öt perere felfüggeszti.
Szünet után Dicenty Dezs m. k. szlészeti és borászati felügyel A talaj
tégnek,

mechanikai összetétele
ról, vagyis a

és víz kapacitása közötti kapcsolatfilloxéramentes talajokról szabad eladást tartott. Kifej-

hogy a talaj vízkapacitása a finom mésztartalommal (agyag + iszap + legfinomabb por) állandóan emelkedik. Ezen emelkedés azonban nem arányos, hanem
felerészben emelked, felerészben pedig csökken haladványsor szerint igazodik.
Ennek oka az, hogy úgy a finom mésznek, mint a dm'vább szemcséknek meg van
ugyan a sajátos vízleköt képességük, de ez nagy mértékben változik aszerint, hogy
a talaj milyen mechanikai összetétel.
A vízkajiacitás finom mésszel kapcsolatos emelkedésének menete empirikus
úton könnyen összeállítható, úgy hogy az ilyen táblázatból, ha ismerem a vízkapacitás nagyságát, a finom mésztartalom, tehát a mechanikai összetétel (nagy
vonásokban) leolvasható.
A talaj víztartója és vizfoghatósága azonban nagyon különböz dolog amint
a vízkapacitás a finom mésztartalommal nem arányosan emelkedik, úgy a párolgás
intenzitása a durva mész emelkedésével nem arányosan csökken, az els, az arány
szerinti menyiségnél mindig kevesebb, míg az utóbbi mindig nagyobb.
Természetesen a jjárolgás intenzitásáról is szerkeszthet tabella, úgy hogy
tette,

;

egyetlen adat

(a

térfogatszerinti

vízkapacitás)

alapján

a

gyakorlat

számára elegend pontossággal megmondhatom, hogy egyik
talaj a másiknál mennyivel nedvesebb vagy szárazabb természet.
A

alapokául a talaj mechanikai szerkezetével kapcsolatos
Minél nagyobb a kapillaritás, annál nagyobb a vízkapacitás,

vizkapacitásnak

kapillaritást állítják

ez igaz, de csak

fel.

a laboratóriumban,

kapacitás érvényesülését

mert
a

a

természetben

a

teljes víz-

kötött talajoknál meggátolja

a

lassú vízátbocsájtás.
Amennyi id kellene a beivódáshoz, azalatt a felszínen megálló víz elpárolog.
A természetben tehát a vlzkapacitás a kapillar itassál nem
arányos, st egy bizonyos fokon túl a vízkapacitástakadárövidebb id alatt minél több
1 y o z z a, hanem annál nagyobb, minél
vizet képes felvenni és ideig-óráig megtartani. Legnagyobb vízkapacitása tehát a természetben az igen finomszem egyenletes rétegzés homoknak, nálunk a diluviális futóliomokn a k van.
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A

vízkapacitásnak

ezen

sajátságos

negatív

érvényesülése

oka némely

talaj

filloséramentességének.

Azok a homoktalajok, amelyek a talajtérfogatban még
betöltetlen maradt üregeket igen rövid id alatt vízzel mind
kitöltheti k, mentesek a fi lloxé rátol. A vízben mintegy megfullad a
filloxéra. A homok immunitása tehát a természetbeni vízkajiacitással egyenes arányban

áll.

Minthogy pedig a természetbeni vlzkapacitás a homoknál a

még

val azonos (mindenütt azonnal megtelik vízzel, mieltt

laboratorinnoi-

elpárologhatna valami),

homok immiinitását a laboratóriumban
térfogatszerinti vizkapacitás révén elre

világosan következik, hogy a

igen rövid úton

a

megállapíthatom.
DicBNTY Dezs eladónak

Lw

Márton

dr.-t bejelentetett

igen fontos fejtegetéseit elnök megköszönve, felkéri

eladásának megtartására.

Lw MÁRTON dr. néhány ritka ásványt ismertet a krassószörényvárVask bányáiból.
Lw dr.nak igen érdekes eladásáért köszönetet mondva, az elnök az ülést

megyei

estéli félnyolc

BJ

órakor berekeszti.

A Magyarhoni

Földtani Társulat Választmányi ülései.

JegyzköDyv

az 1910 december hó 7-én tartott választmányi

t.

ülésrl.
Schafarzik Ferenc dr.
Hoeusitzky Henrik, Krenner József, Lóczy Lajos dr., LrenTHEY Imre dr., Pálfy Mór dr., Treitz Péter, Zimányi K.íroly dr. választmányi
tagok, SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök, Papp Károly dr. elstitkár, Vogl Viktor dr.
másodtitkár és Ascher Antal pénztáros.
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri LrbntHET
Imre dr. és Mauritz Béla dr. választmányi tagokat.

Elnök

:

Jelen vannak

Majd

:

felhívja az elsötitkárt jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elstitkár erre a következket jelenti
• Tisztelt Választmány
Az lOlO november hó löiki ülés óta
!

I,

1.

Örökít tagul óhajt belépni

Schaaf Jakab téglagyáros úr Nagykikinda,

aj.

:

Schafarzik Ferenc

dr. elnök.

n. Eendes tagokká óhajtanak belépni
1.

Beregmegyei Kaolinmvek
ság Beregszász,

2.

3.
4.

5.
6.

és

Budapest Lipótvárosi Kaszinó
Traüzl
Trauzl

Kályhagyár Részvénytársa-

ajánlja a titkárság.

Budapest, ajánlja a titkárság.

Motorépít Betéti Társaság Budapest.
u. Co. Commandit-Gesellsehaft für Tiefbohrtechnik u. Motorenbau
Wien, mindakettt ajánlja a titkárság.
Polák Gaston bányamérnök Budapest, ajánlja Lóczy Lajos dr. v. tag.
VizER Vilmos a Magyar Általános Kszénbánya E.-T. fmérnöke Budapest,
ajánlja: Bader Gyula r. tag.

Kérem

és

TÁRSA Mélyfúró

és

:

a nevezett urak,

illetleg

testületek megválasztását.*

TÁE&DLATI ÜGYEK.

A

választmány afelsoroltakat egyhangúlag megválasztja.
elsötitkár a következket terjeszti el

Majd
•

f)r

:

Kilépését bejelentette

:

Mater MÁRTON

fgimn. tanár Szeged.» Tudorviásul
"Számos tagtársunk kívánságára átírtam november
áll.

szolgál. Elstitkár folytatja
hó 27-én a kir. magy. Természettudományi Társulat titkári hivatalának, kérve
szaküléseink számára az ülésterem átengedését. Erre Ilosvay Lajos dr. elstitkár
úr nov. hó 30-án 235. szám alatt szíves volt az Elnökséget értesíteni, hogy a
:

dec. 31-iki

választmányi

ülésig

saját felelsségére,

is,

már

a dec. 7-iki szakülésre

Minthogy azonban a mai szakülés egyik eladója eladását
a földtani intézet eladóterméhez kötötte, azért kénytelen voltam az ülést ismét
az 1911 jan. 4-iki szakülés. a febr. 8-iki
itt hirdetni. Engedélyt kértem azonban
közgylés és a március 1-i szakülós tartására a kir. magy. Természettudományi
Társulat üléstermében.* Tudomásul szolgál.
"Indítványom volna a mélyen tisztelt
Elstitkár a következkép folytatja
Választmányhoz. Nevezetesen az, hogy méltóztatnék a Barlangkutató Bizottság
eladója számára 100 K tiszteletdíjat engedélyezni, abból a 400 koronányi összegbl, amelyet a f. évi febr. 10-iki közgylés a SzABÓ-alapból a Barlangkutató Bizottság számára megszavazott. Ebbl a 400 K-ból a Bizottság eddigelé 167 K 26 f-t
adott ki s minthogy az idén ásatást már aligha végeznek, azért csakis irodai,
illetleg barlang-irodalmi dolgokra fordítják úgyis ezt az összeget. Méltányosnak
találom, hogy mindenekeltt a bizottság ügybuzgó eladóját Kadic Ottokár urat
átengedi

a

termet.

:

:

jutalmazza

mán

meg

végzett

;

s

a választmány azért a sok irodai teendért, amit az idei év folya-

ami pénz még marad,

azt fordítsa a Bizottság a barlangkatalógus

készítésre és egyéb irodalmi dolgok fedezésére.*

Az elhangzott indítványra Szontagh Tamás dr. másodelnök megjegyzi, hogy
az, hogy a Barlangkutató Bizottság az idei évre megszavazott
összeget fölhasználja, maradhat az a jöv évre is.
Erre Papp Károly dr. elstitkár azt válaszolja, hogy az az 500 korona,
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia a Barlangkutató Bizottságnak adomá-

nem

szükséges

nyozott

ásatásokra,

úgyis

a

jöv

csak a múltra szól az eladónak,

A

évre

marad.

nem

lehet precedens a

szóbanforgó

tiszteletdíj

pedig

jövre nézve.
elnök határozatilag kimondja, hogy

s

Többek hozzászólása után az
Kadi<5
Ottokár eladónak, az 1910. évben teljesített buzgó mködése elismeréséül, a választmány 100 korona tiszteletdíjat szavaz meg.
AscHBR Antal pénztáros jelenti, hogy az idei évben befolyt S69 K 76 fillér
alapítói tagsági díjakból az alapszabályok szerint

Kéri a választmányt, hogy a forgó
1000

koronára.

LóczY Lajos

és

tkébl

az

értékpapirosokat kell vásárolnia.

kereken
választmány a

kiegészíthesse ezt az összeget

elsötitkár hozzászólása után a

pénztáros indít\ anyát elfogadja.

LÖRENTHEY Imre elterjeszti, hogy bár
már számos választmányi ülés
jegyzkönyvének hitelesítésére ki volt küldve, még egy jegyzkönyvet sem látott.
Kéri a választmányt, hogy utasítsa a titkárságot a jegyzkönyvek elkészítésére.
Papp Károlt elstitkár jelenti, hogy valamennyi jegyzkönyv készen van,
BÖt ki is van a Közlöny hasábjain nyomatva. Az utolsó ülések jegyzkönyveit azért
nem küldhette hitelesítésre, mert ezeket jelenleg a nyomdában szedik.
PÁLFT MÓR dr. megjegyzi, hogy nézete szerint fölösleges minden dolgot kinyomatni, elég volna a Közlönyben a legfontosabb dolgokat közölni kivonatosan,
mert nem való minden ügy a közönség elé.
Többek hozzászólása után a választmány utasítja a titkárságot a választ-

mányi ülések jegyzkönyveinek
Földtani Közlöny. XLI. köt. i9tt

letisztázására.
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MÓR

PÁiiFY

hogyan

dr.

Elnök

áll.

hogy a FROHNEB-NEüBAUER-féle pályázatok sorsa
hogy a pályázókat rövid úton felhívja pályázatuk

kérdezi,

kijelenti,

beterjesztésére.

Több tárgy nem

lévén,

elnök

az

választmányi

a

ülést

esti

V28

órakor

berekeszti.

2.

Jegyzkönyv

ülésrl. Az

az 1910 decenil)er

hó 14-én

tartott

választmányi

ülés helyisége a m. k. Földtani Intézet eladóterme.

Schafarzik Ferenc dr.
Horusitzky Henrik, Lóczy Lajos, Mauritz Béla dr., Pálfy
MÓR dr., Telbgdi Both Lajos, Trbitz Péter választmányi tagok, Szontagh Tamás dr.
másodelnök, Papp Károly dr. elstitkár, Vogl Viktor dr. másodtitkár.
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Tblegdi
Both Lajos és Pálfy Mór dr. választmányi tagokat.
Elnök felkéri az elstitkárt titkári jelentésének megtételére.
Erre Papp Károly dr. elsötitkár a következket jelenti
Rendes tagokká való fölvételüket kérik a jöv
« Tisztelt Választmányi
év folyamára

Elnök

:

Jelen vannak

1.

Pöstyén fürdi fbérlet igazgatósága
sitzky

2.
3.

4.
5.
6.

:

Henrik

Horu-

Pöstyén, ajánlja:

vál. tag.

Heidt Dániel térképrajzoló Budapest, ajánlja Pitter Tivadar r. tag.
ToBORFFY Géza tanárjelölt Budapest, ajánlja Pitter Tivadar r. tag.
ScHOCK Lipót térképrajzoló Budapest, ajánlja Pitter Tivadar r. tag.
VoTSCH Ottó gyógyszerész Tatraug, ajánlja a titkárság.
ZvFACK Ákos bornagykeresked Budapest, aj.
Erds Zsigmond dr. r.
:

:

:

:

Kérem

a nevezett urak megválasztatását."

A

tag.

választmány a felsoroltakat egy-

hangúlag a társulat rendes tagjaivá választja.
Elstitkár a következkép folytatja: «Van szerencsém jelenteni, hogy Sbmsey
Andor úr tiszteletbeli tagunk Schmidt Károly és Kormos Tivadar munkáihoz való
mellékletek költségére 6.0 koronát adományozott, f. évi dec. hó 6-án kelt szíves
levele szerint a célból, hogy ca füzet kiállítása a társulathoz méltó legyen*. Az
összeg PÁBRY István dr. ügyvéd úrtól már be is érkezett. Ezzel együtt Semsey
Andor úr méltóságának ez évbeli adománya 2340 koronát tesz ki.»
LóczY Lajos indítványára Elnök kimondja, hogy Semsey Andor úr méltóságának a választmány köszönetét fejezi ki azért a szíves támogatásáért, amellyel
társulatunk tudományos törekvéseit istápolni szíves volt.^
Ezután elstitkár jelentést tesz a forgótke állásáról, amely a mai nappal
zárva a következ
:

Bevétel

_ _

1.

Hátralékos tagsági díjakból

2.

1910. évi tagsági dijakból (hg.

val együtt)
3. 1910. évi

_

________

._

_ _

elfizetésekbl

4.

Eladott kiadványokból

5.

Egyéb bevétel

6.

Barlangkutató Bizottság

(a

3000

._

.„

K

....

áll.

_.

._

,._

...

...

....

_

_,

Esterházy pártfogói

_ _
_ _
_

__..__
__..„_

_.___„..
OsBzes bevétel_

—

K

.

...

4288-—

t

53S-—

«

499-

«

6.587-—

segéllyel)
...

432-

díjá-

1000'

13344-—

t
«

K
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Kiadás

_ „

-

_
_ _

1.

Földtani Közlöny _.

2.

Tisztviselk-

3.

4.

írnok
Szolgák

5.

Postai költség

6.

Irodai költség

7.

Vegyes (alapítványokhoz csatolással együtt)_
Barlangkutató Bizottság _. _

8.

__„__-

_

-.

.-

_________.._.

_

„.

,.

.„

..

.

...
...

bevétele

_ _

'

«

712-92

«

769-29
.„

«

1380-20

«

288-97

._

_

12382-59

13344-—

_„..._

...

.

300- -

-

Összes kiadás

Forgótke

«

1I0-—

,_

,

Levonva a kiadást

1400-—

_

...

12382-59

Marad készpénz—

K

7421-21

.

961-41

«

K

K
«

K

Elrelátható kiadásaink az év folyamán 2260 korona. Várandó bevételeink a
Pénzügyminisztériumból 700 korona, a m. kir. Földmívelésügyi Minisztériumból 280 korona. Ha az alaptöke kamatjait s a múlt évi pénzmaradványt
1500 koronára irányozzuk el, úgy elreláthatólag 1000 korona körüli felesleggel

m.

kir.

fogjuk lezárni az idei évet.

A

társulat forgó

tkéjének ilyetén állása örvendetes tudomásul

szolgál.

Elstitkár jelentést tesz a több évi hátralékos tagokról, akik a következk:
Antal Miklós, Cholnoky Jen, Keizsó Jolán dr., Malbter László, Ösi János, Szts
Andor, Ulicsny Károly, Várnai Ern, Pantocsek József, s a nagyváradi községi
iskolai könyvtár.

A

választmány utasítja az olstitkárt, hogy

lékosokat fizetésre,

s

akik erre sem válaszolnak,

még

egyszer szólítsa

fel

azokat a társulat sorából

a hátratörölje.

hogy az említettek közül 5-öt törölt
tagnak tekintve is, tagjaink száma jelenleg 490 és 60 elfizet. Az 1909. év végéu
tagjaink száma 390 volt, úgy hogy a tiszta szaporulat kereken 90. Ezzel a 490
taggal társulatunk meghaladja az 1886. évi legmagasabb 445 tagú állományt is
Elsötitkár

ezzel

kapcsolatban

jelenti,

45 taggal.

Elstitkár jelentést tesz a Franklin-Társulat nyomdai számláiról, amelyekben

25% áremelkedési

pótlék, csupán a

m. kir. földtani intézet Évi Jelentései
választmány utasítja az elstitkárt, hogy a
Franklin-Társulattól új költségvetést kérjen, amelyben félreismerhetetlen módon
meg legyenek állapítva az egységárak. Több tárgy hiányában Elnök az ülést
állandó a

különlenyomatában számit 10% -ot.

A

berekeszti.

3.

Jejiyzkönyv az 1911 januáríus hó 4-én

ülésrl. Az

ülés a kir.

tartolt

választmányi

magyar Természettudományi Társulat üléstermében

után V*7 órakor kezddött.
Elnök Schafarzik Ferenc
Megjelentek Ilosvay La.ios
:

dél-

dr.

Horüsitzky Henrik, Krenner József Sándor,
dr., Mauritz Béla dr., Pálfy
MÓR dr., Treitz Péter, Telegdi Roth Lajos, Zimányi Károly dr. választmányi
tagok, Papp Károly dr. elstitkár, Vogl Viktor dr. másodtitkár, Ascher Antal
jiénztáros, Siegmeth Károly a Barlangkutató Bizottság elnöke és Kadic Ottokár dr.
:

KocH Antal, Lóczy Lajos

dr.,

dr.,

Lrenthey Imre

a Barlangkutató Bizottság eladója.

7*
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Elnök üdvözölvén a megjelenteket, megnyitja az ülést és a jegyzkönyv
Tblegdi Koth Lajos és Teeitz Péter választmányi tagokat.
Majd felhívja az elstitkárt titkári jelentésének megtételére. Erre Papp
KÁROLT dr. elsötitkár a következket jelenti
•Tisztelt Választmány! Az 1911. évre rendes tagokul óhajtanak belépni:
1. PiscHER-CoLBEiE Ágost dr.
megyéspüspök úr méltósága Kassa, ajánlja
hitelesítésére felkéri

a titkárság.
2.

3.
4.

5.

Gründ V. utódai urak könyvnyomdai mintézete Budapest, aj. a titkárság.
Márton Lajos archseológus úr Budapest, ajánlja Kadiö Ottokár dr.
:

ScHMiDT Sándor bányafömérnök úr Dorog, ajánlja a titkárság.
Spiegel Adolf nyomdatulajdonos úr Budapest, ajánlja Kormos Tivadar
:

dr.

rendes tag.
6.

SzAFFKA TiHAMÁR megyetemi hallgató úr Budapest, ajánlja

Henrik

Horusiizkv

:

vál. tag.

Kérem

a nevezett urak szíves megválasztatását.
választmány a felsorolt urakat egyhangúlag rendes tagokká választja.
Elstitkár ezután jelenti, hogy az 1910 dec. 14-iki választmányi ülés óta a követ-

A

kez

fontosabb ügyiratok érkeztek
1.

iratával

A m.

kir.

:

pénzügyminisztérium múlt év

a társulat részére

a

tiKálisókutatások

dec. 9-én kelt 135,395.

hazánkban"

Mály Sándor m.

kir.

miniszteri

át-

a

Ennek a
tanácsos úr méltóságának

Földtani Közlönyben leend közlésére 700 korona segélyt
szíves engedélyezését

számú

cím munkának

engedélyezett.

köszönhetjük.
2. A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága olyan szíves volt, hogy a múlt év
hó 15-én a kiadványok ügyében tartott tanácskozásra társulatunkat is meghívta, amelynek nevében Szontagh Tamás másodelnök, Vogl Viktor dr. és én
jelentünk meg. A tanácskozás eredménye a következ volt.
A m. kir. Földtani Intézet társulatunknak engedélyez a jövben
a) a m. k. Földt. Int. Évkönyveinek magyar részébl 540 ingyen példányt
bj a m. k. Földt. Int. Évkönyveinek német részébl 60 ingyen példányt
c) a m. k. Földt. Int. Népszer kiadványaiból 600 ingyen példányt.
Ezzel a megállapodással a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága nagy szolgálatokat tett társulatunknak, s így Lóczy Lajos dr. igazgató úrnak elzékeny-

dec.

:

ségéért a titkárság köszönetét nyilvánítom.

Az Évi Jelentéseket sajnos ezentúl sem sikerült teljesen ingyen kapnunk,
amennyiben a különlenyomási díjakat társulatunk viseli.
3. Ezzel kapcsolatban fölemlítem,
hogy új Belép nyilatkozatokat
nyomattara magyar és német nyelven, amelyekben az intézettel történt megállapodásunkat már

ki is tüntettem.

Több tagtársunk kívánságára kérést intéztem a kir. magyar Természettudományi Társulathoz a terem átengedése ügyében, s erre múlt év dec. 31-én
IlosvaT Lajos dr. elstitkár úr méltósága szíves volt értesíteni, hogy a választmányi ülés a jan. 4-iki szakülésre, a febr. 8 iki közgylésre és a márc. 1-i szak4.

ülésre a termet átengedte. Ugyszinte átengedte Krenner József Sándor vál. tag
úr méltósága is a tudomány-egyetem ásványtani termét az 1911 jan. 25-iki ülésre.
Az 1 4. pont alatt felsorolt ügyek tudomásul szolgálnak.
5. Szontagh Tamás dr. másodelnök
úr átír a választmányhoz, a Böoeh
János- emlékserleg ügyében, amelyre a maga részérl 80 K-t, s családja részérl
30 K-t, összesen 110 K-t ajánlott fel, illetleg fizetett le a titkári hivatalnak.
Szontagh Tamás dr. úr beadványa a következkép szól
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Választmány
Társulatunkhoz méltónak tartom azt, hogy
vezérmunkásainak emlékét
ha szerényebb alakban is
de híven megrizze. Egy éve lesz, hogy néhai Böckh János érdemes elnökünkrl
a közgylésen megemlékeztünk. Idejét látom mostan már, hogy emlékezetének
•

nagyérdem

tisztelt

!

—

—

és kiváló

fentartásával ismét foglalkozzunk.

Ez okból bátorkodom azt indítványozni, hogy adakozások segítségével szerezzünk egy díszes serleget, amely mint Böckh János emlékserleg riztessék.
E serleggel egy a választmánytól felkért társulati tag minden közgylési
vacsorán, egészen szabadon választott geológiai nevezetesebb eseményrl vagy szaktársunkról emlékeznék meg.
Kérem indítványomat a legközelebbi évi közgylésnek kegyes elfogadásra
ajánlani.

Egyúttal a gyjtést 110 koronával megindítom.

Mély tiszteletem nyilvánításával vagyok a nagyválasztmány alázatos szolgája: Szontagh Tamás a társulat alelnöke."

Budajiest, 1911 jan. 4-én.

érdem

SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök úr indítványára Pálfy Mór dr. megjegyzi,
hogy a tervbe vett Böckh János-serleg ünnepélyes hangulatot fog kelteni a
közgylési vacsorán és ezért melegen pártolja az indítványt. LóczY Lajos dr. választmányi tag szerint tiszteletreméltó az indítvány, amelyet magunkévá is tehetünk.
A BöCKH-serleg kapcsán bizonyára sok jó beszédet fogunk hallani, amelyek esetleg
új eszméket is nyújtanak. KocH Antal dr. a serleg helyett inkább aranyérmet
ajánl. Ilosvay Lajos indítványozza ezek után, hogy a Böckh emlékalapra kezdje
meg a társulat a gyjtést, s az indítványttev Szontagh Tamás dr. másodelnök
iirral tanácskozva, késbb döntsön az alap rendeltetésérl. Többek hozzászólása
után elnök kimondja, hogy a választmány teljesen egyetért indítványozó másodelnök úrral Böckh János em léké ne k megörökítésében,
hanem a gyjtés
azonban ezidszerint a megörökítés módjára nézve nem dönt
eredményétl teszi függvé Böckh János emlékezetének megörökítését. A választmány megbízza az elnökséget, hogy ezt a határozatot az indítványozó Szontagh
Tamás dr. másodelnök úrral tudassa.
Elnök felhívja Siegmeth KÁROLYt, a Barlangkutató Bizottság elnökét, hogy
múlt évi mködésükrl a Választmánynak tegyen jelentést.
Siegmeth Károly elnök erre Kadic Ottokár dr. eladóval karöltve részletesen
ismerteti a Barlangkutató Bizottság mködését, s elöadásiik befejeztével átnyújtják
a Választmánynak kinyomatott jelentésüket, amely a Barlangkutató Bizottság megalakulását és hét jegyzkönyvét tartalmazza. A Választmány a Bizottság jelentését
tudomásul veszi és a Bizottság elnökének, valamint az eladónak köszönetet mond
buzgó mködésükért. Erre Siegmeth elnök és Kadic eladó a Választmányból el;

távoznak.

Elstitkár jelenti, hogy a mai napon Kormos Tivai>ar dr. rendes tag indítványt nyújtott be a Választmánynak. Elnök elrendeli az indítvány felolvasását.
Elsötitkár a következket olvassa
:

•A Magyarhoni Földtani Társulat

tekintetes

Indítvány. Alulírott tisztelettel indítványozom, hogy

:

Választmányának Budapesten.
utasíttassék a Társulat Barlang-

kutató Bizottsága, hogy kiegészítésérl az elkerülhetetlen szükséghez képest, csakis
a társulati tagok sorából gondoskodjék. Indokolás A Társulatnak nem célja, hogy
:

a tisztán tudományos

Barlangkutató Bizottság fiók-turista egyesületté váljék. Budapesten, 1911 januárius hó 4-én. Kormos Tivadar dr., m. kir.
geológus, rendes tag.»
szerepre

hivatott
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Az indítványnak
rázza

homályos

kissé

magya-

értelmét elsötitkár a következkép

meg

A

Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottsága 1910 március 2-án
hogy abszolút szótöbbséggel rendes, küls és tiszteleti
tagokat választ, ezt a határozatát már tett is követte, amennyiben számos rendes,
tartott ülésében elhatározta,

küls

választott az év folyamán.

és tiszteleti tagot

hogy

igaz,

a,

A

bizottságnak ez a határozata

meg

Földtani Közlöny 1910. évfolyamának 221. oldalán

azon-

is jelent,

ban ez a határozat még nem került a Választmány elé.
Ezek után Ilosvay Lajos dr. vál. tag kifejti, hogy egészen érthet ez a dolog,

amin egyszeren napirendre térhetünk.
Elnök kimondja, hogy az ügy fölött a választmány

hanem napirendre

A

vitát kezdeni

nem

óhajt,

tér.

választmányból LóczY Lajos és Keennee József Sándor vál. tagok távoznak.
jelenti, hogy ugyancsak Kormos Tivadar dr. rendes tag a mai

Elstitkár

egy másik

kelettel
teleti

indítványt

is terjesztett

a Választmány

elé,

amelyben két

tisz-

tagot és egy levelezt ajánl.

A

benyújtott ajánlathoz Papp

szabályok

tése alapján

pártoló,

§-a

13.

a

örökit

ekkép

szól

közgylés
és

:

Károly

dr.

elstitkár megjegyzi, hogy az alap-

«Tiszteleti és levelez tagot, a

választ.

Tiszteleti és

rendes tagjai

ajánlhatnak.

választmány elterjesz-

levelez tagot a társulat

tiszteleti,

Ajánlatukat, az ajánlottak különös

érdemeit felsorolván, november hó l-ig az elnökséghez írásban kell benyújtani.*

Minthogy Kormos Tivadar ajánlatát 1911

jan. 4-én nyújtotta be, ezért a tisz-

teleti tagajánlás tárgytalan.

Elnök ezután határozatilag kimondja, hogy a benyújtott,

tiszteleti

tagokat

ajánló beadvány alapszabályellenes idben, elkésve érkezvén, ez tárgytalan.

Az ajánlott levelez, Negro Leó úr ügye, azonban a választmány elé terjeszthet, minthogy az alapszabályok 21. §-a szerint a Választmány levelez címet adhat
mindazoknak, akik a Társulat céljait, gyjtés, becsesebb adomány vagy egyéb jó
szolgálat által elsegítették. A választmány ezután Negro Leó mészipartelepi intéz
urat Polgárdiban egyhangúlag a társulat levelezjévé választja.
Elstitkár indítványozza, hogy a társulati pénztáros tiszteletdíját 300 K-ra

A

emeljük.

választmány ehhez egyhangúlag hozzájárul. Telegdi Koth Lajos megtiszteletdíja az 1887 május 4-iki vál. ülés határozata

jegyezvén, hogy az elstitkár

ajánlja az elstitkár tiszteletdíjának
alapján 360 frt, a másodtitkáré S40 frt volt
500 frtra való emelését. Papp Károly elsötitkár köszönettel adózik az indítványért,
de azt semmi körülmények között el nem fogadja. Elnök azután határozatilag ki;

mondja, hogy a választmány a pénztáros
ezt

már

tiszteletdíját

300 K-ra

emeli,

s

februáriusban folyósítja.

Elnök több tárgy hiányában az ülést félnyolc órakor berekeszti.

Jegyzkönyv

4.

ülésrl.
Az

ülés

estéli

az 1911 januáriiis hó 25-én tartott választmányi

félnyolc

órakor kezddött

a

kir.

magy. tudomány-egyetem

ásványtani intézetének eladótermében.

Schafarzik Ferenc dr.
Horusitzky Henrik, Ilosvay Lajos dr. Koch Antal, Pálpy Mór,
Telegdi Both Lajos, Treitz Péter, Zimányi Károly választmányi tagok, Papp
KÁKOLY dr. elstitkár, Vogl Viktor dr. másodtitkár és Ascher Antal pénztáros.
Elnök az ülést megnyitja és a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Horusitzky

Elnök

:

Jelen vannak

Henrik

és

:

Treitz Péter választmányi tagokat.
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Majd

1"08

felhívja az elsötitkárt jelentésének megtételére.

Papp Károly

dr.

a következket jelenti

«Igen tisztelt Választmány

!

A

f.

évi

hó 4-én

januárius

tartott

választmányi

ülés óta
I.

1.

pártoló tagnl jelentkezett

Gróf Majláth Gusztáv KÁROLY dr. erdélyi püspök úr önagyméltósága, aki a szokásos kiadványokat egyszersmindenkorra a gyulafehérvári Batthyány-könyvtárnak ajándékozza; ajánlja a titkárság.

II.

2.

3.
4.

Örökít tagokul óhajtanak belépni

Saxlehner Andor úr belga fükonznl, Budapest ajánlja: Schafarzik Ferenc elnök.
Saxlehner Ödön úr nagykeresked, Budapest ajánlja: Schaearzik Ferenc elnök.
Saxlehner Kálmán úr nagybirtokos, Budapest (189! óta rendes tag); ajánlja:
Schafarzik Ferenc elnök.
;

;

ni. fiendee tagoknl ótiajtanak belépni

6.

Báró Hatvany-Deütsch Sándor úr frendiházi tag, Budapest, ajánlja a titkárság.
Barlay .József úr geológus-metallurgus, bányaigazgató, Sziirdokijüspöki, ajánlja

7.

Gedeon

5.

a titkárság.

8.
9.

10.

11.

Iá.
13.

Jen

úr földbirtokos, Szin, ajánlja a Barlangkutató Bizottság.

PoNGEÁcz Jen úr földbirtokos, Komjáti, ajánlja a Barlangkutató Bizottság.
LiTTKK Aurél dr. úr állami pedagógiumi tanár, Budapest, aj. Timkó Imbe r.
Mrász Gábor úr m. kir. bányamérnök, Körmöcbánya, ajánlja a titkárság.
ScHMiDT Károly dr. úr egyetemi tanár, Basel, ajánlja a titkárság.
ScHiELE Frigyes úr kémikus, vezérigazgató, Budapest, ajánlja Barlay József
Ifj. ünger Béla úr okleveles mérnök, Budapest, aj.
Szinyei-Merse Zsigmond
:

:

:

A

választmány örömmel

ket egyhangúlag

A

a

társulat

veszi

pártoló,

tudomásul a szép
örökít,

illetleg

tag.

r. t.
r. t.

számban jelentkezket,

s

rendes tagjaivá választja.

következk
Szontagh Tamás dr. másodelnök úr levele, amelyben értesíti az Elnök urat,
hogy családi ügyben Gödöllre utazva, a mai ülésen részt nem vehet.
"2.
Ezzel kapcsolatban említhet Szontagh Tamás dr. úrnak Kérelme és Felhívása, amelyet Nagysúri Böckh János emlékének megörökítése céljából a Választmányhoz intéz. Eszerint Böckh János mellszobrára a gyjtést a Magyarhoni Földtani Társulat venné kezébe, azonban belevonva hazai bányászatunk néhány kimagasló férfiát is. A Szontagh Tamás dr. úrtól fogalmazott Felhívást a választmány
egyhangúlag elfogadja s a gyjtést megindítja.
Ilosvay Lajos dr. választmányi tag arra figyelmezteti a titkárságot, hogy ha
a gyjtés szélesebb körben indul meg, úgy erre belügyminiszteri engedély szükséges s a számadásokról egy év múlva jelentést kell tenni a fvárosi polgármesternek.
3. A m. kir. Földmívelésügyí Miniszter úr 1910 dec. 31-én kelt 113.43Ö IX. B.
számú átiratában értesíti az Elnökséget, hogy a Társulatnak 280 K 36 f segély
engedélyezése iránti kérelmét fedezet hiányában teljesíthetnek nem találta. Minthogy ez alkalommal már másodízben utasítottak el kérelmünkkel, arra kértem a
m. kir. Földtani Intézet igazgatóságát, hogy az Évi Jelentések különlenyomási
díjára nézve bizonyos átalány-összegben egyezzünk meg. A régi mód szerint igen
beérkezett íbntosabb ügyiratok a
1.

:

104
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nehéz a nyomda számláját ellenrizni
ha pedig megtörténik az, hogy a Földtani
Intézet más nyomdában nyomat, mint a Társulat, úgy a legnagyobb zavarok lesz;

nek az elszámolásban. Ezért a Földtani Intézet igazgatósága elvben hajlandó volt
hozzájárulni, hogy az Évi Jelentéseket a Társulat számára is kinyomatja s mi ezt
az intézetnek és

nem

nyomdának

a

8zives felhatalmazását.

fizetjük

meg. Kérem erre nézve a választmány

Elfogadják.

Jelentem továbbá-a mélyen tisztelt Választmánynak, hogj' a m. kir. Földtekintetes Igazgatósága olyan kegyes volt, hogy Társulatunknak f. év
május 1-töl egy állandó helyiséget ingyenesen engedélyezett. Ily módon a Társulat
összes holmiját s könyveit egy helyre rakhatom össze, amikor hozzákezdhetek a
4.

tani Intézet

leltározáshoz

Szabadjon

Lóczy Lajos igazgató úrnak és Szontagh
elzékenységükért a titkári hivatal mély köszönetét
nyilvánítani. A köszönetnj-ilvánításhoz a választmány is hozzájárul.
5. Csereviszony kötését kéri az Egyiptomi Egyetem Cairóban, amely két évvel
ezeltt alakult. Elfogadják.
is.

Tamás aligazgató úrnak

e helyütt is

szíves

6. A kiadványok ingyenes engedélyezését kéri a Bethlen Gábor-kör Budapesten.
Félárban engedélyezhet.

A

7.

február 8-iki közgylést elkészít ügyek közül tisztelettel jelentem,

az 1910 jún. 1-iki bizottsági ülés javaslatára a

mélyen

hogy

választmány a Szabó
József-emlékalap 200 K-ás megbízását Gaál István dr.-nak, míg a 400 K-ás nyílt
pályázatot Pávay- Vájna Ferenc dr.-nak ítélte. Ellegül az elbbi 150 K-t, az utóbbi
^2bO K-t kapott. Minthogy azonban jelentést ez ideig egyik sem nyújtott be, a nekik
szánt S(tO K-t visszatartottuk, s ez a Szabó-alap idei kamatjait gyarapítja.
Elnök jelenti, hogy Nedbadek Konstantin jelentését rövidesen be fogja
tisztelt

nyújtani.

Pálfy

Mór

hogy a választmány ezentúl záros határidn.Szabó JózsEF-alapból a megbízottaktól, az elre kiadandó
tejében jelentést követeljen és pedig írásbeli jelentést. Titkár jelenti, hogy a

mondjuk egy éven
díj

jövben
f<.

dr.

indítványozza,

belül, a

e szerint intézkedik.

A pénztár vizsgáló bizottság jelentését

a kiküldött pénztárvizsgáló bizottság elnöke terjeszti el. Jelenti,

Ilosvay Lajos

hogy 1911

dr.,

jan. 22-én

LRENTHEY Imre

és Petbik Lajos Urakkal a Társulat alaptkéjét és forgótkéjét,
valamint az összes 1910. évi zárszámadásait átvizsgálván, a pénztárt rendben találta-

A

Társulat összes vagyona az 1910. év végén 47,926 korona 87

bevétel 17,838 korona

fillér

;

az 1910. évi

amely az elirányzott bevételt 7973 korona 30 fillérrel fölülmúlja. A forgótke maradványa az év végén készpénzben 2130 KII fillér.
Javasolja, hogy a választmány a pénztárnoknak a felmentést adja meg. A választmány ezt megadja s egyben utasítja a pénztárost, hogy a készpénzmaradványból
1000 koronát minél elbb az alaptkéhez csatoljon. A választmány ezután az 1911.
évi költségvetést állapítja meg és pedig 17,390 K 11 f összegben. Egyéb tárgy híján
.53

fillér,

az elnök az ülést estéli egynegyedkilenc órakor berekeszti.

KÖZLEMÉNYEK
A MAGYAEHONI FÖLDTANI TÁKSULAT BARLANGKUTATÓ
BIZOTTSÁGÁBÓL.
1911.

ÉVFOLYAM

1.

SZEREESZTI

FÜZET.

:

KADIÓ OTTOKÁR

HEMAN

dr.

OTTÓ FXOADASA

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ
BIZOTTSÁGÁNAK 1911 FEBRUÁR 6-IKI ÜLÉSÉN.*
Mélyen

tisztelt

Az els

Elnök Úr

mely

szó,

e

!

Tisztelt

gylés

helyen ajkamat elhagyja,

a hála és köszönet szava azért a megtiszteltetésért,

nem

lehet más, mint
hogy a csak az imént

megalakult barlangkutató bizottság tiszteletbeli tagjává választott. Nagy

ma még nem

megtiszteltetésnek veszem ezt attól a testülettl, amely

megszokott irányokban, hazánkra
srégészet, így az ember

nézve

eredetének

hálámat a barlangkutató bizottság

t.

is

úttörén kivánja szolgálni az
Másodszor Idfejezem

tudományát.

elnökének, aki csekély személyemet

amire nekem, mint egyigényem
nincs.
szer embernek, tulajdonképpen
Legyen most már szabad mai eladásomnak tárgyára térni, amely
azt pedig még
iránt, jól tudom, a nagy várakozások meg vannak

itt,

a gylés

szine

eltt

üdvözlésre

méltatta,

;

jobban tudom, hogy sok tekintetben
ják,

mert

nem

személyes

csalódni

indulatosság,

fognak azok, akik táplál-

hanem

a

tudomány érdeke

vezérel.

Visszaszállok

majdnem 20

évvel,

amikor a k

szettudományi Társulat kebelében
bemutattam azokat a

palaeolith

«

i r.

m a g y.

T

elször léptem

e r

m é-

fel

és

kova "-tárgyakat, amelyek Miskolczon,

szabadon megtartott eladást, amelyet Lambrecht Kálmán gyakornokom
bvítettem s elláttam az irodalom kimutatásával is. Árról
propter bonum pacis lemondtam, hogy az 1893-ban tudományos gyléseken és
tudományos irodalomban ellenem alkalmazott becsmérléseket megtoroljam. A végs
'

A

sztenografált, némileg

alakulás úgy

is teljes

elégtételt szolgáltatott.

HBEMAN OTTÓ

106

Bársony János barátom Szinva vize

nóh.

nál

épül házának

—

Avashegy lábáegynek

melletti, az

—

kerültek napfényre és amelyek

alapjából

ajándékul nekem adattak.' Ezek a dtzkö szakóczákn
reám határozott benyomást tettek, mert valósággal határozott tipusok.
Sokszorosan vannak kiadva, tehát általánosan ismeretesek, ezért részle-

kivételével

nem

tesen

tárgyalom.

Azonnal felismertem, hogy ezek anyag és alak szerint palaeolithek.
A palseolith-kor t. i. a Földnek az a korszaka, amelyben a mai tudományos felfogás szerint az ember a Föld szinén fellépett. A palaeolith
keszközök így a legsibb szerszámok, mint akkor mondtuk n kovai)
tái-gyak. A gylés után legbizalmasabb barátaim, akiknek nézetét igen
gyakran vettem igénybe, azt mondták nekem: "eladásod nagyon érdekes volt, de a szakembereket nem gyzted megu.
:

Hát mi

egybe

avval,

nézve döntnek

leleteki-e

Az

a kifogásuk?

nem hangzik

a

i-éteg,

mit

a

már

a

a

melyben a tárgyak

tudomány akkori

kimutatott.

Eeám

találtattak,

üy

álláspontja

nézve

nem

ez

jelent-

hetett mást, mint ennyit: dJó, tovább fogunk kutatni."

A
képek

palaeolith

tanár

nagy körben

leletnek

egy

ily

közölte

részét

leleti)

cím

címe

alatt

alatt

híre

az

futott.

A

bemutató
Értesítn

nArchseologiai

(1893.

I.

füzet,

1

— 25.

németül értekezett: oDer

értekezést és a
is

old.);

miskolczi

<iA

Töeök Aukél

palíeolithische

Fund

aus

Miskolcz und cüe Frage des diluvialen Menschen in Ungarn. x^ Török

el-

fogadta a tárgyak palaeohth jellegét, de kétséget táplált a réteg dolgában.

b

Az «Arh£eologiai Értesítn nyomán
kivonatot és képeket kért
melynek folyóiiatában az értekezés meg

a bécsi anthropologiai társulat,
is

jelent;

címe ez

:

«Der palseolithische

Mit 4 Text-IUustrationen.
schaft in Wien. Bd.

»

Fund von Miskolcz.

(Mittheilungen der Anthropologischen Gesell-

XXIÜ.

[Der neuen Folge Bd. XIII.] 1893. pag.
77—82).
Eddig felfogásomnak a palseolith jellegre nézve nem akadt illetékes fórum eltt illetékes ellenzje. De már az a körülmény, hogy az

elkel

bécsi társulat

átvette a közlést,

szeget

ütött

bizonyos

fejbe és

már ez fölkelt
itthon, hanem

«csak azért sem" indulatot. S ha

felkeltette az ismeretes

—

van mód benne, a magyar ember nem adja ki
hova is szaladna vele? hát Bécsbe! Annyival is inkább, mert a bécsi
fórum nem emelt kifogást nézetem ellen. A támadás címe im ez
Július von Halaváts Zum palseolithischen Fund von Miskolcz. » (Mités

<i

:

*

Egészei] pontosan véve a tárgyak 1891-ben kerültek napfényre, a bemuta-

táB pedig 1893-ban ily czím alatt történt

szakócák.
p.

:

Hermán Ottó: A miskolczi

—

tzk-

Természettudományi Közlöny, 1893. 284. füzet, p. 170 181.
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[Der neuen Folge Bd. XIIL] 1893. Sitzungsberichte No.
[92—93]).
Lényege a támadásnak pedig az, hogy a lelet nem feküdt diluviáli.s
rétegben, mely a kor meghatározására dönt és ellentmond még a lelet
pet rográfiai

(-?)

jellege

Ez a támadás

i.s\

nálam azt az eltökélést, hogy elfogadtam a
harcot folytatom pedig addig, amíg teljes világosság nem lesz. Bukjék
bármelyik fél, bukjék mind a kett
ez mindkét esetben a tudomány
érdeke. És ha ez áll, akkor a tudomány érdeke az is, hogy a bukó fél
minél hamarább kompromittálja magát. A harc tehát kezdetét vette.
Mindenekeltt megállapítom, hogy amily tartózkodó volt a külföld,
oly határozottan fordult ellenem itthon az illetékesek szakköre. Ez nem
szülte

;

:

vád, csak konstatálás.

Ekkor

tökélte el

magát a magyar támadó

tökéletesen korrekt elhatározás volt.
foglalva,

arra,

hogy a helyszínére

tüzetesen felveszi Miskolcz és környéke földtani viszonyait, ami

kiszállva,

cím

ily

alatt

jelent

földtani viszonyai* (Földtani

A

vizsgálat eredménye, értekezésbe

meg: Halaváts Gyula, uMiskolcz városa
'i'S).
A végs
p. 18

Közlöny 1894. XXIV.

eredmény álláspontomra nézve határozottan tagadó volt, amint ezt a
szerz következ szavai világosan kifejezik: <(A helyszínén tett

mindezen tapasztalataim alapján tehát kimondhatom
hogy Miskolcz városa területén, a Szinva árterén
csakis most korú üledék van s sem ezen üledék alatt,
sem az Avas hegy oldalában diluviumnak nyoma sincs.
Ha volt, azt az erózió már rég eltávolította.))
azt,

Folytak más részrl

elbbivel egybehangzottak.

is

A

nyomozások

és fölvételek, a

szakkörök így

melyek mind az

körülbelül azt az álláspon-

minek avatkozom én a
engem mindaddig is
más, st sok
? E felfogással szemben nem boldogulhattam. Nem állott rendelkezésemre sem az id,
mert azt rendes
sem a kutatáshoz föltétkötelességeim végzésére kellett fordítanom
lenül szükséges anyagi er. De mindez nem keserített el
Példa volt
elttem a múltból, Boucher de Peethes, a Somme-völgy paleeohthjének
felfedezje, ki elsnek tört utat az sember kszerszámainak és ezekben
életviszonyainak felismeréséhez, kinek szembe kellett szállni ügyszólván
az egész tudományos világgal, mely a tisztán látó embert szinte futó
bolondnak bélyegezte. De kitartott és gyzedelmet érte tudományos
tot foglalták el
palseolith,

az

velem szemben, hogy elvégre

sember nyomainak
más térrl ismertek

is

kérdésébe, mikor

!

—

—

!

meggyzdésének.

—

—

az id s az els publikációk óta
1893
egy
amely id alatt csak ritkán jutottam el Miskolczra és
a Bükkhegységbe. De változott a helyzet, amikor az évtized végén megTelt,

évtized

telt

múlt
el,
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Hoeenes tanár

jelent

Európai)
kópét

is

kitn müve

(Braunsch-weig

:

oDer diluviale Mensch in

mely a

1903),

állítólagos palaeolith-lelet között a miskolci

Ez
tás és

buzdított azután

is

szk

lelet alakja

befogadta,

keretben

a kuta-

is,

Biztosra vettem, hogy elbb-utóbb felvet-

dik oly bizonyíték, a mely elöl az ellenvélemény

els

leletet

komoly figyelmet érdemel.
ha

kitartásra és

folytatására.

figyelés

miskolczi

megjegyezte, hogy a Magyarországból való valamennyi

adta és

határozottan palBeolith volt és

nem

térhet

mind több

mert az

ki,

jel

bizonyí-

környezetének eredeti volta mellett vagyis, hogy a lelet
Avas táján termett.
És ez a bizonyíték meg is került Igaz azonban, hogy csak tizenkét hosszú év múlva, ami azután azt is jelentette, hogy a tudomány
olyan terén, az srégészetben, amelyen világrészünk legnagyobb, legmveltebb nemzetei nemes versenyben, szinte rohanva haladtak és
haladnak s amidn nekünk magyaroknak, minden percet felhasználva,
azon kellett volna lennünk, hogy bár szkebb téren is, de lépést tartsunk: mi tizenkét éven át állottunk! Az okot kifejtettem. És
azután mi volt az a hatalom, az a csodaer, mely a tizenkét évvel elbb
megrekedt folyamatot újból megindította? Semmi más, mint a közvetlen
tapasztalás ersségén alapuló, abból folyó igazság! LássuF tehát
Az Avashegy temetjének kavicsos földjébl sírásás közben eltott a lelethely

;

az

!

:

"nyük »-nek

került egy népiesen

mutatóújjnyi hosszú,

majdnem

nevezett, kékesszürke

kétujjnyi széles, hegyes,

tárgy;

vkova»

körülkörül

éles,

egészben j)engeszerü. Alak szerint babérlevél forma, tehát a francia szak-

emberek <iá feuille de laurieri) alakja. Anyaga kékesszürke kalcedon,
amely félig-nemes kzet az Avashegy rendszerében bven elfordul. Miután
ez a határozott jelleg prehisztorikus szerszámforma mindég a diluviumban fordul el, így palaeoüth s a díluvialis sember szerszáma ennek
rendén tisztán állott elttem, hogy Miskolc avashegyi temetjének kavi;

csos földje
tehát

az,

az egész

s

amelyet

temet,

ellenfelem

tizenkét évre akasztotta

meg

a

nyílk bizonyítása

leghatározottabban
azt

a

kutatást, melj'

tudományos törekvéseink egyik hézagát
Itt az

viáüs

hanem

réteg

a

nem

közönséges eset

felismerése

is

bizonyította

e

dönt

s

hivatva

diluviuni,

mely
volt

ezért

volna

kitölteni.

nem

a dilu-

palaeolith

voltát,

következett be, hogy

be

a

«nyilk»

a palaeoüth ((nyilk» bizonyította be a réteg

Minthogy

szerint

tagadott

diluviáhs jellegét.

a hozzá kapcsolódó körülmények közzététele,

lelet és

ismert okoknál fogva, itthon

nem

volt opportunus, közzétettem Bécsben,

cím alatt: dZum Solutréen von Miskolcza (Mittheilungen
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXXVI. Der diitten
Folge VI, mit vier Abbild. ím Texte, 1906). Ez így meg is volt okolva,
ily

mert 1893-ban Bécsben

és

ugyanabban a

folyóii-atban történt a támadás.
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A m. k. Földtani Intézet akkori igazgatója, Böckh János megérezte,
hogy most már tenni kell és támogatva iglói Szontagh Tamás dr.
m.

bányatanácsos-fögeológus lelkes buzdításától

kir.

hogy határozottan diluvialisnak mondtam a lelbeadványt intézett Daeánvi Ignácz akkori földmiv. miniszterhez,

avval a megokolással,
helyet,

kérve Miskolcz városa sztratigrafiai viszonyai felülvizsgálatának elrendelését,

A

amit a miniszter jóvá
rendelet)

2.

is

hagyott (1900 aug. 31-én kelt 7!2.2l28/IV.

a szükséges anyagi eszközöket

s

is

engedélyezte.

Böckh igazgató a vizsgálat végrehajtásával, mint valóban leghivatottabbat, ih-. Papp Károly geológust bízta meg. Minthogy pedig én,
amelyeket gyerabból indulva ki, hogy Bükk-hegység barlangjai
mekkorom óta ismertem és féríikoromban entomologiai tekintetben kutatlegkevésbbé voltak az eróziónak kitéve, tehát ott várható
tam is

—

—

palaeolithikailag

is

a legnagyobb eredmény, megbízást

nyert

dr.

Kadió

Ottokár geológus a barlangok kutatására, amelyhez irányadásom szerint
is
fogott, választván a tüzetes vizsgálatra a Bükk-hegységnek
eddig ismert legnagyobb barlangját: a Szeletát, mely Hámor községhozzá

hez tartozik.
Dr. Papp Károly, kinek az alapos és pártatlan vizsgálatért ezennel

köszönetet mondok, azután az eredményt a következ dolgozatban tette

közzé: Miskolcz környékének geológiai viszonyai. Egy
térképpel és 20 szövegábrávab) (M. kii-, földt. int. évkönyvei,
XVI. köt. 3. füz. pag. 91—134. 1907). Németül: dDie geologischen
Verháltnisse der UmgebungvonMiskolcz. Mit4Tafelni)
(I

(Budapest

1907).

A

felülvizsgáló

palaeohth-leletekkel megersítve

—

kutatás

eredménye

eszerint

—

új

hogy az én álláspontom volt a
helyes s az ellene intézett támadás végleg megdlt. Papp Káboly kimutatta,
hogy az Avas-hegy temetje dihiviummaradvány, tehát a nyilk
palaeolith jellegét igazolja; hogy ez a temet közvetlen közel fekszik az
els lelet helyéhez (a Bársony házhoz) hogy ez a lelet feltétlenül palaeolith s az erózió sodorta az aUuvialis fekvésbe, mely tehát másodlagos
volt, amibl következik, hogy támadóm adiluviumot nem ismerte
fel, hogy tehát a dZum Solutréen» stb. cím értekezésemben kifejtett
álláspont a helyes. Papp Károly végs összegezését, a határozott eredaz,

;

mény

hatása alatt így végzi: «Ezek után bízvást remélhetjük, hogy a
rendszeres ásatások egyszerre csak a diluvialis ember csontjait is el-

hozzák a Bükk-hegység barlangjaiból.
Ügy látszik, hogy ez a várakozás a legújabb répáshutai BallabarlangbeU lelet embermaradványa képében már teljesült is. És ha ez a
lelet

hez

a szigorú anthropologiai vizsgálat rendén beváük, a Bükk-hegység-

fzd

palaeolithkutatás

Kadic Ottokár

dr.,

meg

némely

lesz koronázva.

kísérlet után, végleg a

Szeletát

vá-
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lasztotta és rendszeres ásatást indítva,

már

id múlva

rövid

beszámol-

medve tömeges csontmaradványaival és a kiválóan
stb. sorozataival.
Az els beszámoló címe
ez:
Adatok a Szüiva-völgyi diluvialis ember kérdéséhezi) (Földt. Közlöny XXXVn. 1907. p. 333—345). Németül: «Beitráge zur Frage des
diluvialen Menschen aus dem Szinvatalen. (Földtani Közlöny, XXXVII.
hatott

szép

barlangi

a

lándzsakövek

és

((nyili)

(I

19U7. p. 381—395).
a m.

lett

így

ménye

k.

és igy fordult,

Földtani
széles

figyelme Magyarország

egy

Intézetnek

körbl

eredve,

széj)

palaeolith-gyjte-

tudományos világ

a

felé.

Es midn az állam már megvonta az ásatásoktól a költséget, feltámadt Os-Borsod, a PALÓczYak, SzEMEEÉk megyéjének nemes lelkülete
és meghozta az
áldozatot
hazafias kötelességérzete, jó hire-neve

—

múzeuma

míg az ú. n. d mvelt külmíg ehhez fogható j^éldát találunk!
Papp Káeoly és Kadic Ottokár geológusok jelentéseivel a Bükkhegység palaeolith-kutatásáuak els korszaka befejezést nyerve, megfelelen illusztrált, összefoglaló értekezést írtam, melynek címe im ez
és

geb

füz.

g

r

i

545

pag.

Gesellschaft

in

«Das

ü n g a r n.

in

e s

— 564.)

und 19 Abbild. im

Tafeln

—

is,

borsodi Bükk sembere.

(lA

470.

1

Messze mehetünk,

érdekében.

az az nyugat felé

föld)),

Wien,

(Miskolcz.
Teste))

Szinvathal.

Die Höhlen.) Mit 8

(Mittheilungen der

XXXVIII.

Bd.

Ez ill befejezés.
Most már más irány

(Természettudományi Közlöny 1908,

Palaelolithicum des Bükk-

Dritte

Authropologischen

Folge Bd. VIII. 1908.

p.

34.)

Nekem

azért értékesek,

Ebbl

mert van mondani valóm.
hogy a mi palaeohth eredményeink

felé fordulok,

francia tudósok azt írják,

mert messze, félrees pontról származnak.
ki, hogy ma, midn már úgyszólván
nincs is távol-

az hangzik

ság, az Európa kell közepén fekv Magyarország a « mvelt nyugatnak"
még mindig félrees. És mondjuk csak ki a nyugat nem ismer,
vagy ami még rosszabb félre ismer bennünket. Ellenségeink gon:

:

doskodnak

Hát

róla.

mi nyújthatunk

igaz

is,

a civilizációnak

hogy sok olyannal tartozunk, amit csak
s ami helyesen megismertetne. Mert hát

sok nálunk oa tizenkét éves visszavetés!') Azért igaza van

pologusunknak, Török Aurél professzornak,

ki a

kitn

autbro-

Földtani Társulat múlt-

amelyen a répáshutai embermaradványok bemutatása törkörülbelöl így szólt
(lAz embermaradvánj^ok fölfedezésével Magyar-

kori ülésén,
tént,

ország

:

már régen

tartozott

a

tudományos kultúrának,

és

hogy most

megtörtént: ez nagyszer, világraszóló vívmány ». Minthogy pedig ezekben
Francziaország van leginkább kifejldve, tudjuk, hogy ezért végre komolyan
fog Magyarország felé fordulni a figyelem.
szálló

haszon,

a

Ez az skorból a jelenkorra
melyre nekünk magyaroknak éget szükségünk van.
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gylésen komolyan kimondom, hogy

a

irtóztató

rossz

hirünk van a külföldön, Erezzük mindnyájan és mindenben. Igaz, hogy
ez

si átok

mert seink úgy nyomultak be egykoron a földrészbe, mint
ma sem
az a hús nem nyugszik

;

az idegen szálka a húsba

—

De hiszen végeznem is
Én már megöregedtem

kell
s

nem

így

Ígérhetem meg, hogy a barlangVissza kell vonulnom,

kutató bizottságban munkásságot fogok kifejteni.

hogy más

téren bevégezzem azt, ami szoros kötelességem.

kutatás terérl

könny

tehát

emigrate

(iveteres

rogyó vének helyére

s

mert:

indulhatok,

szívvel

Az

CoIouíd.

A

palaeolith-

JuvenesD

nadveniunt

erteljes nemzedék lépjen a

ifjú,

a palaeolith kutatásánál használják

Miskolcz

fel

Ne szorítkozzanak a pontra,
hanem vegyék el a környezetet, a viszonyokat is. Ne turkáljanak, ne
piszkáljanak módszer és rendszer nélkül, hanem alkalmazzák azt, amit

és

Bükk-hegység tanúságait

borsodi

a

!

Kadic Ottokár a Szeletában kimívelt és alkalmazott

zíthet legyen.

Mert különben a csak

tanúságai elnémulnak.

A

kifosztott barlang

nem

kutatás végcélja

hanem

és mesterkélt alakrendszerek alkotása,

négyszögekre

:

oecologiai

az egyoldalú, mesterséges

sember fejldésének

az

összes életviszonyainak megállapítása a természet alakulatainak

A

ben.

kutató

íme
kának

az utolsó példa

egyik

sember

vessen számot az

gével és vegye számba azt

is,
:

A

mert

palaeohthnek

a palaeohth nyilkövek

sejtelmem nem

összes szükségleteinek lénye-

hámori remek sziklaszurdomely erkélyszerüen uralkodik a

Szinvapatak

oldalán sziklaodú

ott

és

meneté-

amit ezek mondanak neki.
van,

szurdok szorulatán. Arra kértem
ban,

osz-

minden tárgy fekvése rög-

tottan rétegrl-rétegre kell haladui, hog}'

KADicot,

dr.

kell

lenni.

elkerültek,

mire

A

kutatna

abban az odú-

próbakutatás megtörtént

dr.

Kadic azt mondja,

és

hogy

csalt.

De engem nem

sejtelem,

hanem

a

logikai

gondolkozás

vezetett,

mely így alakult az sember ilyen helyen els sorban vadász volt s
mint ilyen szükségképpen elállotta a vad váltóit. Az a sziklaodú pedig
pontosan ott áll a vadváltón hozzá a hely olyan, hogy a szurdok szo:

;

rosságánál

fogva

váltó vadat
is lenni.

:

az

sember

nyila,

st

kelevéze

is

elérhette a sik felé

ezért választotta az odút és azért kellett ott tárgyi

— —

nyomnak

•

•

Végezetül csak kéréseim vannak.

Kérem

a tisztelt elnök urat, adja

egyetemének megválasztatásomért hálás köszönetemet és
fogadja tlem ugyanezt a tisztelt elnök úr maga is
Induljanak a fiatalok és ha valaki én kívánok nelcik teljes sikert.

át

a

bizottság

!

:

S a midn a sikerért küzdenek, gondoljanak a magyar tudományosság s
benne édes magyar hazánk kulturális érdekére
jövendjére, mert mind-

—

nyájunknak, akik magyarok vagyunk, els sorban

ezt

kell

szolgálnunk.

ÚJ BARLANG fAJNORÁCI KÖZSÉG HATÁRÁBAN.
Irta

A

Wattekwyl Lipótné

:

Verbó

nyitramegyei

községtl

báróné.

északnyugati-a,

Brezova

a

felé

vezet út mentén, körülbelül az út közepén, Verbótól s Brezovától is egyenes
irányban 7 7 kilométernyire fekszik F aj n o r áe i kisközség. Ezen kis község
keleti végén, az úttól északra alig 200 méternyire, meglehets meredek sziklafalak emelkednek, amelyekben már távolról látható a barlang nyílása. A szikla-

—

középs

falak

A

tartoznak.

1

ad

triász
i

korbeli

mészkbl

állanak

s

a

1

ad

i

n-emelethez

n-emelet, amely a ladinok törzsétl nyerte nevét, különösen

a déli Alpesekben található, ahol a

wettersteini mészk

A Kis-Kárpátokban

sében van nagyon kifejldve.

dolomit

facie-

ezen mészkövet

wet-

terlingi mészknek hívják s régebben még krétakorúnak
Stache és WoLP wieni geológusok felvételei alapján az
1:144,000 méret,

Nagyszombat

Galgócz

és

és

tartották.

1863.

környékérl

Haueb,

évben

az

szóló geoló-

ezen mészk még krétakorúnak van lerajzolva. A szóban forgó
környéken ezen wetterlingi mészk- és dolomitvonulat Jablonicztól
északkeleti irányban húzódik s valamivel a barlang felett, a magaslaton túl
giai térképen

Tehát a barlang ezen vonulat majdnem északkeleti végén fekKözelben úgy északról, valamint délkeletrl az e o c é n-képletek települnek. Maga a barlang, amennyire ismeretes, azonban csakis a világosszürke

végzdik.
szik.

pados elválású középtriasz

korii

mészkben

van.

A

barlang fbejárata jó nagy, mindenki szabadon beférhet. A fbejárat
átellenében van egy kisebb fülke, amelynek folytatása azonban nincsen; itt

csupán

találunk. Balról két folyosó vehet észre, amelyek összeúgy hogy mi van beljebb, azaz, hogy ezen folyosók merre húzódnak, nem tudhatni. Jobbról azonban egy kis nyílás látható. Ezen nyílás meglehets szk, úgy hogy valamivel vastagabb ember hason csúszva sem igen
férne bele amint azonban ezen a szk nyíláson keresztülcsúsztunk, következik

repedéseket

omlottak,

;

körülbelül egy nyolc méter hosszú folyosó, amelyen

végigmehet.

Szélessége

is

egy méter.

A

folyosó

mindenki kiegyenesedve

végén

ismét

egy

kis

ahonnan százával repülnek el a denevérek, amelyek ismét egy
lév másik aknaszertí lyukban eltnnek. Az aknaszeríí szk mélyedés

látható,

10

méternyire

halad

nyílás
alatta

körül-

Elérve

ezen aknalyuk fenekét, ismét csak
amelyen keresztül még nehezebben lehet
jutni. Itt már csak igen vékony dongájú ember csúszhat át. Mögötte következik egy kis fülke, ahol két ember kiegyenesedve egymás mellett szabadon
belül

lefelé.

egy kis vízszintes lyuk eltt állunk,

elférhet.

A

fülke

fenekén ismét

hatalmas kszikla fed
dés

az

egész

;

hogy

barlangban

ez

még

egy lefelé vezet nyílás van, amelyet egy
hová vezet, nem lehet tudni. Kisebb repenagyon sok van. Vízre a barlangban nem
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de kisebb-nagyobb fokú nyirkosság a falakon mindenkor észlelhet.
Agyag a barlang alján nem fordul el az egész csak kszikla és törmelék. Ez e barlang ezek szerint a fiatalabb barlangok közé tartozik, ahol a
behatolt esvíz szélesebb folyosókon mechanikai munkáján kívül, a repedésekben különösen még kémiailag is hat és oldja az anyakzetet. A barlang toakadni,

;

vábbi kitöltése és esetleg cseppkövekkel való kidíszítése talán a

nak

lesz

még

A

nép

A

természetbúvárlat körében a legfáradságosabbak

tás tartozik.

iránt

itt

ezt a barlangot

Jó turistának

általában

kell,

kell

p

az

1

e

n

t

illetnek

lenni

aki a családja körüli

is

és

közé a barlangkutaazonkívül a természet

bírjon.

teendkre

Wattenwíl LiPÓTnó
fordított

egész életét a természetben való megfigyelésekre és kutatásokra
fel

a fenti

barlangot

is

s

Oplentova elnevezés majdnem

az

századok-

o v a-nak hívja.

hogy bizonyos érzékkel

báróné egyike azoknak,
dezte

jöv

csak a feladata.

sége sincsen, elhatároztam, hogy

Ida barlaiiynak nevezem

maga

azt bejárván,

kimondhatatlan

eme barlangot

is

kívül

írta.

fe-

Mivelhogy

magában véve jelent-

a felfedez

keresztneve

után

Horusitzky Henwk.

el.

BIZ0TTS.4GI

s

le

idn

fordítja.

ÜGYEK ISMERTETÉSE.

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlanc|kutató Bizottságának
1910. évi flecembep hó 16-án tartott ülésének jegyzkönyvébl.

Elnök: Siegmeth Károlv. Eladó: Kadic Ottokár dr. Jelen vannak: BÉKEY Imre Gábor, Götz Elza, Hokdsitzky Henrik, Jordán Károly dr.,
Ottokákné, Márton Lajos dr., Pitter Tivadar, Strömpl Gábob dr. és
Vargha György.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Vargha
György és Bekey Imre Gábor tagtársakat.
1.
Az eladó felolvassa az 1910. évi november hó 15-én tartott ülés
jegyzökönyvének szövegét. Horusitzky Henrik tagtárs és Jordán Károly dr. alelnök
hozzászólása, úgymint az elnök válasza után a Bizottság a fennebbi jegyzkönyv
szövegét tudomásul veszi. 2. Az eladó ismerteti a beérkezett leveleket. Hermán
Ottó a kir. magyar. Ornithol. Központ igazgatója levélben meleg szavakkal meg-

Kadic

köszöni

tiszteleti

törekvéseinek

taggá

igazolását

való

megválasztását.

A

tényben nagy megtiszteltetést, de,

örömmel kész annyit

tenni, amennyi még telik
Bizottság céljait tudományos szempontból fontosnak találja, mert ez az egyedüli
mód, amely útját állhatja a barlangok rendszertelen föltúrásának és kifosztásának.
is

látja,

A

ScHAFARZiK Ferenc dr. bányatanácsos, megyet. tanár átiratban megköszöni tisztaggá való megválasztását. LóczY Lajos dr. egyet, tanár, igazgató átiratban
megköszöni tiszteleti taggá való megválasztását. A Bizottság nagy ügyét mindég
teleti

szivén fogja viselni. Szontagh Tamás dr. kir. tanácsos,
Földtani Közlöny. XLI. küt. i9il.

aligazgató meleg szavakkal
8
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mk*

megköszöni tiszteleti taggá való megválasztását. Kivánja, hogy a Bizottság
dése hazánk és tudományunk hasznára, ismereteink öregbítésére szolgáljon. MysKovszKY Emil bányaffelügyel értesíti a Bizottságot, hogy nagy elfoglaltsága miatt
a Mecsek Hegység barlangjainak kutatását egyelre nem vállalhatná, ha azonban
a Bizottság valamelyik tagja ott kutatna, úgy az illett készséggel támogatja.
A Bizottság az ismertetett levelek tartalmát tudomásul vesii. 3. Az eladó
indítványt tesz a Bizottság alapítson a barlangokról és barlangvidékekröl fénykép,

fényképlemez és diapozitivok gyjteményt. A Bizottság az inditványt elfogadja.
4. Az eladó bemutatja a mostanáig érkezett fényképeket, íényképlemezeket és
diapozitívokat. A Bizottság az ajándékozóknak köszönetet szavaz. 5. Vargha György
tagtárs

«A

tengermelléki Novii barlang Horvátországban* cím

eladását tartotta meg. Eladó 1910. év nyarán látogatta meg a barlangot. Utóbbi
a Sv. Lucija kápolnától vagy 1 km távolságban Növi felé, közvetlenül a novi-selcei
országút mellett egy dolinában

rejlik.

vezet meredeken lefelé a barlang
át

A

dolina keleti oldalán hasadékszer nyílás

középs

nagy terembe jutunk, melynek

falait

részébe,
elég

innen

azután egy kis nyíláson
A barlang

szép cseppkövek díszítik.

szenon mészkben, a rétegek dülése irányában fejldött ki. A nagy terem fenekét
vastag guanó borítja, amely az itt tanyázó denevérektl származik, (i. Hokusitzky
Henrik tagtárs a Kis Kárpátok néhány barlangját ismertette. Ezek a Verbó község

Nagy kemence

határában lev

forrás
alsódiósi

Nyitra megyében.

Bagoly lyuk

és

és végre a

Egyéb tárgy nem lévén

Ida barlang, úgymint aJóki nagyKomp erek barlang, az
bazini búvópatak Pozsony megyében.

Továbbá a felsdiósi

az elnök az ülést berekeszti.

Kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának
1911. évi január hó 3-án tartott ülésének jegyzökönyvébl.
Sibgmeth Károly. Eladó: Kadic Ottokár dr. Jelen vauKadic Ottokárné, Kormos Tivadar dr., Pávay V.
dr.,
Ferenc dr., Scholtz Pál Kornél, Scholtz Pál Kornélné és Szajffka Tihamér.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri HilleBRAND Jen dr. és Szaffka Tihamér tagtársakat.
1. Az eladó felolvassa az 1910. évi december hó lö-án tartott ülés jegyzökönyvének szövegét, melyet a Bizottság hitelesít. 2. Az e 1 a d ó bemutatja Hermán Ottó «Das ArtefaktvonOlonecundwasdazu gehört» cím
dolgozat külön lenyomatát, melyet szerz a Bizottságnak ajándékozott; továbbá a
pozsogai Disznó y uk fényképét, amelyet Pávay V. Ferenc tagtárs a Bizottságnak ajándékozott. A Bizottság az ajándékozóknak köszönetet szavaz. 3. Az eladó
indítvánj't tesz a Bizottság terjessze ezentúl minden hitelesített jegyzkönyvét a
Magyarhoni Földtani Társulat választmánya elé, hogy az utóbbi a Bizottság ügyeirl mindenkor pontosan tájékozva legyen. A Bizottság az indítványt elfogadja.
4. Az elnök jelenti, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat választmánya a Bizottság eladójának 100 kor. tiszteletdijat szavazott. Örvendetes tudomásul szolgál.

Elnök:

nak: HiLLBBRAND Jknö

:

1

5.

Az

elnök

inditványt

tesz

a

Bizottság

a számlákat ós az iratokat megvizsgálják.

küldjön ki két tagot,

A

akik a pénztárt,

Bizottság a fentiek megvizsgálására

Scholtz Pál Kornél és Pávay V. Ferenc tagtársakat. 6. Az eladó elaz 1910. évi jelentését, melyet a Bizottság tudomásul vesz. A jelentés
szövege a «Közleményekben» fog megjelenni. 7. Scholtz Pál Kornél tagtárs «A p e s thídegkúti Eemetehegyi barlang ismertetése* cím eladását
tartja meg. A Bizottság az eladást tetszéssel fogadta és elhatározta, hogy Scholtz

felkéri

terjeszti
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PÁL Kornél tagtárs vezetése mellett a Remetehegyi barlangot meg fogja látogatni.
Az eladás teljes terjedelmében a «Közleményekben» fog megjelenni. 8. Kadic
Ottokár dr. eladó «A Puska porosi kfülkében végzett próbaásatás eredményei" cím eladását tartja meg. A Bizottság az eladást
hozzászólás nélkül fogadta. Az eladás teljes terjedelmében a « Közleményekben
fog megjelenni.

Egyéb tárgy nem

A

magyar

lévén, elnök az ülést berekeszti.

földtani irodalom jegyzéke az 1910.

évben.

Eepertorium der anf Ungarn bezüglichen geologischen Literatur im Jahre 1910.

Ebben
grafiai,

jegyzékben

a

geomorfológiai,

geológiai

munkák

mindazok

talaj ismereti,

a

felsorolvák,

a

geológiai,

mineralógiai,

paleontológiái,

ásvány kémiai

melyek a Magyar Korona országaira vonat-

koznak, illetleg amiket egyrészt magyar szerzk hazai
t<ikba,

peti-o-

bánya-

és

és

külföldi

folyóira-

másrészt külföldi szerzk hazai folyóiratokba írtak.
lu dieses Eepertorium wurden allé jené geologischen, palaontologisohen,

geomorphologischen,

petrographistíhen,

agrogeologischen,

mineralogischen,

mineralchemischen und moutangeologischen Arbeiten aufgeuommen, die auf
die Láuder der Ungarischen Krone Bezúg habén, bezw. die einesteils aus der
Féder uugarischer Autoren in ungarischen und auslándischen Zeitschriften,
andererseits von auslándischen Autoren in ungarischen Zeitscliriften erschie-

nen siud.
Abzinger, Gy.

:

A magyarországi opálhány ászát. Jó

szerencsét. ITE. évf. 14.

pag. 2öO. és 15. sz. pag. 277; 16. sz. pag. 297; 17.
pag. 335; 19.

sz.

pag. 358.

sz.

pag. 316;

18.

sz.

sz.

Selmecbánya 1910.

A kissármási gázkút. A Bánya. III. évf. 40. sz. pag. 1. Budapest 1910.
A kissármási földigázforrás. A Bánya. lU. évf. 5. sz. pag. 4. Budapest
A magyar geológiai irodalom repertúriumu az 190!). évbeli. Földt.
LX. köt. pag. 39. Budapest 1910.
A márvány ki'dönlegességek. Bány. és Koh. Lapok. XLIII.

évf. II. köt.

1910.
Közi.

pag. 236.

Budapest 1910.
Aradi, V.
I.
,4.

:

A magyarországi

köt. pag. 306.

földigázokról. Bány. és Koh. Lapok.

XLIII.

évf.

Budapest 1910.

stockholmi nemzetközi geológiai kongresszus. Földt. Közi. XL. köt. p. 195.

Budapest 1910.
Atterberg, A.: Az ásványos talajok alkotórészei; az agyagos tulajok elemzése, osztályozása és fotulajdonságai. Az I-.sö nemzetk. agrog. ért. Munkálatai,

pag. 279.

Budapest 1910.

Az els nemzetközi agrogeologiai

értekezlet

képpel és számos ábrával. Kiadja:

A

m.

munkálatai,

kir.

pag.

1

— 336.

2 tér-

Földtani Intézet. Budapest 1910.
8*
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A

m.

Balás,

Földtani Intézet

kir.

évi

jelentése

UJOS-ról.

ábrával

(9

szöveg

a

kö-

Budapest 1910.

zött.)
J.

Gr.

:

bányák. Bány.

Wenckheim Frigyes borossebesi uradalmához
és Koh. Lapok. XUII. évf. EE. köt. pag.

tartozó

vas-

Buda-

144.

pest 1910

Bartels,

W.

Die Spateisenscem-Lagerstatten des Zipser Komitates

:

ungarn. Archív für Lagerstáttenforschung. Heft
Bányászati,

alkalmazott

kohászati,

mechanikai

és

zetközi kongresszus Düsseldorfban. Földt. Közi.

in

Ober-

Berlin 1910.

5.

gyakorlati geológiai nem-

XL.

köt.

pag.

193.

Buda-

pest 1910.

Bencze, G.

Észrevételek az ugrogeologiai értekezleten megtartott tanácskozá-

:

sok alkalmából. Az Isö nemzetk. agrog. értek. Munkálatai, pag. 313. Budapest 1910.

Björlykke, K. 0.

Norvégia talajviszonyai. Az I-sö

:

nemzetk.

agrog.

értek.

Munkálatai, pag. 107. Budapest 1910.

Bosznia és HercegoHna bányászata és kohászata i909-ben. Bány. és Koh.
Lapok. XLm. évf. H. köt. pag. 926. Budapest 1910.
Böckh, J.'J* (Telegdi Róth L.): Néhány új és már ismert molluszkumfaj a
Krassó-szörényi hegység alsó

—

(Egy táblával és
Budapest 1910.
Einige neue und bekannte Molluskenarten aus den

két ábrával.) Földt. Közi.

(Telegdi Róth L.)

:

krétakorú

XL.

lerakódásaiból.

köt. pag. 609.

unterkretazisclien Ablagerungen des Krassószörényer Gcbirges. Földt. Közi.

XL. Bd. pag. 657. Budapest 1910.
Cholnoky, J.
Az égliajluti zónákat jellemz talajnemek. Az
agrog. értek. Munkálatai, pag. 159. Budapest 1910.
:

—

A

posztglaciális

kiadv. n. köt.

3.

klímaváltozásokról
füzet. pag.

Magyarországon.

53—56. Budapest 1910;

Földt.

I.

nemzetk.

Int.

Földt. Közi.

népsz.

XL.

köt.

pag. 69. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.

—

—

ber

die postglazialen

(Prot. Ausz.)

Klimaschwankungen. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 123

Budapest 1910.

Les variations climatiques post-glaciaircs

gen des Klimas

holm

seit

dem Maximum

en

Hongrie.

(Die

der letzten Eiszeit.) pag.

Veránderun125.

Stock-

1910.

—

Magyarország hegyeinek csoportosítása. Földr. Közi. XXXVIII.
Budapest 1910.
Cornu, F. A mai mcdlástan a koUoidchemia szempontjóiból. Az
:

köt. pag. 128.

I-sö

nemzetk.

agrog. értek. Munkálatai, pag. 115. Budapest 1910,

Dos Berg- und Hüttenivesen in Bosnien und Herzegowina im Jahre 1909.
Österr. Zeitschr. für Berg- und Hüttenw. LVIII. Jhrg. No 37. pag. 528.

Wien

1910.

Dicenty, D.

:

Az ampelológiai térképezésrl. Az

I-sö

nemzetk.

agrog.

értek.

Munkálatai, pag. 249. Budapest 1910.

— A

-

talaj

tápsómennyiségének

pag. 208. (Társ. Jegyz.)

—

fiziológiai szereplésérl. Földt. Közi.

XL,

köt.

Budapest 1910.

Über die physiologische Rolle der Náhrsalzmengcn im Boden, sowie über

die

AZ 191 OlK ÉVI MAOYAB GEOLÓGIAI IRODALOM REPERTOEIOMA.

117

XL. pag.

295. (Prot.

Zahlen derselben.

relativen

Bd.

Közi.

Földt.

Ausz.) Budapest 1910.

Emszt, K.

A

:

—

Az I-s nemzetk.

Udaj elemzések niódszereirl.

Munkálatai, pag. 206.
ós László, G.

tzeg-

Jelentén nz 1908. évben eszközölt geológiai

:

agrog. értek.

Budapest 1910.
láp-

és

kntatnsokróL Földt. Int. Évi Jelent. 1908-ról. pag. 187—203. Budapest 1910.

Erödi, K.

A mezaégi

:

tavak eredetérl. (Két ábrával.) Földt. Közi. XL.

köt.

pag. 336. Budapest 1910.

—

Übcr den Ursprung der Mezöséger
pag. 416. Budapest 1910.

Seeii.

(Mit zwei Figuren.) Földt. Közi.

XL. Bd.

Engelhardt, H.

poznavanjii

Növi prilozi

:

Franzenau Ágoston

—
—

:

foídlne

tercijarnc

Bosne.

flore

—

172.
hercegovim XXII. pag. 141
rétegeknek új elfordulásáról Budapest

Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni

Középmiocén

i

környékén. Rákospulotán. Földt. Közi. XL. köt. pag. 156. Budapest

1910.

Ein ncues Vorkonimen niittebnioza.ner Schichten in der Umgebung von
Budapest, in Rákospalota. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 253. Budapest 1910.

Vorkoynmen mittelmioznner Schichten

Über ein neues

bei

Rákospalota,

náchst Budapest. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paláontologie.

No

pag. 45. Stuttgart 1910.

2.

M.

Furlani,

in

LX. Bd. pag.
Fülirer

Lemes-Schichten.

Dte

:

forniation

durch

Mitíeldalmatien.
67.

das

Wien

Ein Beitrag zur Kenntnis der Jura-

Jahrbuch

der

k.

Eeiohsanstalt.

Geol.

k.

1910.

Mmeum

der

Schriften der kön. ung. Geol.

kön.

ung.

Popul.

Reichsanstalt.

Geolog.

Reichsanstalt.

L Bd.

pag.

1

— 347.

Buda-

pest 1910.
J.
Újabb adatok a Campyíaea Banatica (Pabtsch., Rm.) pleisztocénkorú elterjedéséhez. Földt. Közi. XL. köt. pag. 166. Budapest 1910.
iVeíK! Beitrage zur Vcrbreitung vom Canipylaea Banatica im Pleistozán.

Gaál,

—

:

:

Földt. Közi.

XL. Bd. pag. 263. Budapest 1910.

— Kövületes középmiocén Déva határában. (Egy
Földt. Közi. XL.
pag.
Budapest 1910.
— Fossilführendes Mittelmiozán in der Gemarkung von Déva. Földt. Közi.
XL. Bd. pag. 261. Budapest 1910.
— A Valvata
Sow. a magyar faunában. Földt. Közi. XL.
Budapest 1910.
pag.
— Az Ipoly jobb partjának harmadkorú, képzdményei Ipolyság Balassaköt.

ábrával.)

163.

köt.

anfi/jua,

169.

és

gyarmat

—
—

—

között. Földt. Közi.

XL.

köt.

pag.

376.

(Társ.

.Jegyzk.)

Buda-

pest 1910.

Die Tertirirbildungen

am

und -Balassagyarmat.

Földt. Közi. Bd.

rechten Ufer des Ipolyflusses zivischen

XL.

Ipolyság

pag. 452. (Prot. Ausz.)

Buda-

pest 1910.

Harrnadkoiií szénnyomok

az

Osztrovszl.-i/lwgység

déli

lejtjén.

Koh. Lapok. XLm. évf. H. köt. pag. 283. ííudapest 1910.
A Marosvölgy kialakulásának geológiai adidaiból. Földr. Közi.
pag. 334. Budapest 1910.

Bány.

XXXVIIL

és

k.
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—
—

Vorlaufiger Bericht über die Süj3wasser- und Landschneckenfauna aus
den südungarkchen sarmatischen Ablagerungen. (Mit 2 Textfiguren.) Zentralblatt füi- Mineralogie, Geologie und Paláontologie. No 13. pag. 400.
Stuttgart 1910.

A

gyertyánosi mésztufa pleisztocénkorú faanájáról.

XX.

rég. társulat évkönyve.

Gálffy, J.

A

:

évf.

1

—

2.

füz.

A hunyadm.

tört.

és

109 old. Budapest 1910.

paleolith emberre vonatkozó miskolci kutatások.

(Természettud.

Közi. XLII. köt. pag. 822. (Jegyzk, kiv.) Budapest 1910.

Gáspár, K.

Magyarország

:

XLII.

vasérckészlete. Természettud. Közi.

Budapest 1910.
Geologische Übersichtskartevoa Bosnien und Hevzegoimna.

TL.

k. p.

328.

Sechstelblatt

Tuzla.Wien 1910.

Gerö, N.

A

:

Salgótarjáni Köszénbánya Részvény-Társulat nógrádmegyei bá-

uyi'tszatának ismertetése. Bány. és Koh. Lapok. XTjTTT. évf.

Budapest 1910.
Glinka, K. D. Eurc'ipai
I-sö nemzetk. agrog.
:

és ázsiai

Oroszország talajzónái és

11.

p.

k.

talajtipvsai.

672.

Az

Budapest 1910.
Die Klimaschwankungen zur Zeit der LöfiGorjanovic-Kramberger, K.
bildung in Kroatien-Slavonien. Die Verándernngen des Kíimas seit dem
Maximum der letzten Eiszeit. pag. 139. Stockholm 1910.
Die geologischen und hydrographischen
u. br. Steeb, Chr. Melkus, M.
értek. Munkálatai, pag. 89.
:

—

:

Verháltnisse der

Therme "Stubicka

Topliceo in Kroatien und. derén

misch-physikalischen Eigenschaften. Jahrbuch

LX. Bd.

anstalt.

GüU, V.

pag.

Wien

1.

györgy vidékérl. Föld.

Évi jelent.

Int.

k.

k.

Geolog.

che-

Eeichs-

1910.

Agrogeologiai jegyzetek Baracspuszta,

:

der

Ladánybene és Tatárszentpag. 171—174. Buda-

1908-ról.

pest 1910.

—

Az agrogeologiai
Az I-s nemzetk.

Gyulai, K.

—
—
—

—

XLm.

:

A

évf.

átnézeti

bazaltkö

n.

térképek

bányászata

és

köt. pag.

A nemes korund

részletes

és

ábrázolási

módszereirl.

agrog. értek. Munkálatai, pag. 197. Budapest 1910.

11.

és válfajai.

hazánkban.
Budapest 1910.
Bány. és Koh.

Bány.

és

Lapok. XLIH.

Koh. Lapok,
évf.

11.

köt.

pag. 90. Budapest 1910.

A

a lazurkö és malachit bányászatáról. Bány. és Koh. Lapok.
n. köt. pag. 288. Budapest 1910.
Az aluminium- és ba.ujyit termelésrl. Bány. és Koli. Lapok. X TiTT T. évf.
n. köt. pag. 294. Budapest 1910.
A füldpátokról és rokoiiságukról. Bány. és Koh. Lapok. XTiTTT. évf. 11. köt.
türkiz,

XLm.

évf.

pag. 296. Budapest 1910.
Halaváts, Gy.
A neogénkorú üledékek Budapest környékén. (5 táblával.)
Földt. Int. Évkönyve. XVIL köt. 2 (záró) füzet. Budapest 1910.
und L. Roth V. Telegd Die Umgebung von Szászsebes. Blatt Zone 22,
:

—

:

Kol.

—

XXIX

(1:75,000). Erláut.

:

z.

geol.

Spezialkarte

d.

Lánd.

d.

ungar.

Krone.
és T.

R6th Lajos:

Szászsebes környéke. 22.

öv,

XXIX.

rov.

(1:75,000).
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Magyarázatok a m.

—
—

kor. országainak

részletes

földtani

119

térképéhez.

Buda-

pest 1910.

Vízakna köi-nyékének földUmi alkotása. Földt. Int. Évi Jelent. 1908-ról.
71—80. Budapest 1910.
Das Alföld. Dax Mittelgebirge im Komiíat Krassószórény. Die Gebirgs-

pag.

gnippe Szarkú Godján und Retyezüt. Das Hochgebirge von Szászvái'os
und Szeben. Die Fogaraser Alpen. Das Pojána-Ruszka Gebirge. Führer
125. Budapest 1910.
durch das Mus. der kön. ung. Geol. Keichsanst. pag. 109
Hankó, V. A szovátai melegviz sóstavak hmérsékletének ingadozása. Magyar
Balneologiai Értesít. III. évf. 6. sz. pag. 4. Budapest 1910.
Hermann, M. A jldigáz az északamerikai EgyesüU-Allamokbun. Bány. és
Koh. Lapok. XLIH. évf. II. köt. pag. 475, Budapest 1910.
Hilgard, E. W. A eheniiai tidaj elemzések egységes módja Az I-sö nemzetk.
agrug. értek. Munkálatai, pag. 291. Budapest 1910.
Hillebrand Jen Jelentés a Szeletebarlangban 1909. év nyárim végzett ásatásokról. (5 ábrával.) Földt. Közi. XL. köt. pag. 645. Budapest 1910.
Bericht über die in der Höhle Szeleta im Sommer des Jahres Í909 durchführten Ausgrabungen. (Mit fünf Abbildungen.) Földt. Közi. XL. Bd.
pag. 681. Budapest 1910.
Horusitzky. H. Az agrogeologus küls munkája. Az I-sö nemzetk. agrog.

—

:

:

:

:

—

:

értekez. Munkálatai, pag.

185. Budapest 1910.

— A pöstyéni hévjon'ások radioaktivitásának eredetérl. Földt.
pag. 538. Budapest 1910.
— tJber den Ursprung der Radioaktivitat der Thermen von
—

Nagyszombat környékérl.
131^140. Budapest 1910.

Jegyzetek

Földt.

Int.

Évi

Jelentése 1908-ról,

pag.

füz.

77—79. Budapest

1910.

Die Magnetiterzlagerstátten von

:

Vaspatak

im Komitat Hunyad,

Ungarn. Dissert. Basel.
Hnek, E. Két ásvány új hazai termhelye. Földt. Közi. XL.
Budapest 1910.
:

—

(Mit

Die agrogeologische Sammlung. Über die Löpsammlung. Führer durch das
Mus. der königl. ung. Reichsanst. pag. 196 211. Budapest 1910.

Hotz, W.

•

Pöstyén.

köt.

Kísérlet a pleisztocén korszak feloszlására. Földt. Int. népsz. kiadv. n. köt.
3.

—

XL.

2 Fig.) Földt. Közi. XL. köt. pag. 578. Budapest 1910.

pag.

—

Közi.

Neuer ungaríscher Fundort

ziveier

Mineralien.

Földt.

köt.

Közi.

pag. 628.

XL.

Bd.

pag. 678. Budapest 1910.

—

Hemaíit és epidot Nadapról. Földt. Közi. XL. köt. pag. 378. (Társ.
Jegyzk.) Budapest 1910.
Über den Hümatit und Epidot von Nadap. Földt. Közi. Bd. XL. pag. 453.
(Prot. Ausz.) Budapest 1910.
Illés, V.
A rolionci szigethegység bányageologiai viszonyai. Földt. Int. Évi
Jelentése 1908-ról. pag. 129—130. Budapest 1910.

—

:

Eadic, 0.

:

Vadudobn, Cserisor

és

Cserbei vidékének földtani viszonyai. Föld-

tani Intézet Évi Jelentése 1908-ról. pag.

67—70. Budapest

1910.
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ISO

—

—

Sammlung

der ungarischen Urtvirbeltiere.

ung. Geol. Eeichsanst. pag. 41

A

Balaton vidékétiek

c.

mü

Führer durch

d.

Mus.

d.

k.

Budapest 1910.

emlösm aradványai. Különleny. a Balaton

fonszilis

tudom, tanúim, eredm.

—

— 61.
köt.

I.

1—24. Budapest 1910.
A hámori sember. Természettud.

1.

ré.szének

paleontol.

függelékébl,

pag.

Közi.

XLH.

köt.

pag.

822.

(Jegyzk,

kivonat.) Budapest 1910.

— A heidelbergi sember állkapcsa.
Budapest 1910.
— A hámori sember. Magy. Orv.

Természettud. Közi. pótfüzetei, pag. 137.

és

Termvizsg. miskolci vándorgylésének

jegyzk. Miskolc 1910.
Kalecsinszky, S.

:

Sammlung von

feuerfesten Tonen, Farberden

und anderen

der Keramik dienenden RohmateriaUen. Fülirer durch das Mus. der kön.
ung. geol. Eeichsanst. pag. 226

Katona, L.

A

:

— 231.

Budapest 1910.

természetes gáz kdetkezése és értékesítése. Bány. és Koh. Lapok.

XLni. évf. n. köt. pag. 522. Budapest 1910.
Eerner, F.
Der geologische Bau des Küsicngebieles von Mandoer westlich
von Trau. Verhandlung. der k. k. geol. Eeichsanstalt. Nr. 11, pag. 241.
:

Wien

1910.

BruchamphibolU aus Kmdja in Kroaticn. Centralblatt für Miund Paláontologie. Nr. 5. pag. 153. Stuttgart 1910.
Ein Gabbrovorkommen zwischen Travnik und Bngojno in Bosnicn.
Tschermak's Min. und Petrogr. Mitteil. Bd. XXIX. I. H. pag, 172—175.

Kispatié, M.

:

neralogie, Geologie

—

Wien

1910.

Eoch, Nándor: Adatok Budapest székesfváros altalajának ismeretéhez. Földt.
Közi. XL. k. pag. 638. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.
Uber den Untergrund von Budapest. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 679.
(Prot. Ausz.) Budapest 1910.
A biai felsmediterrán rétegek faunája. Magyar Orv. és Természetvizsg.
miskolczi vándorgylésének jegyzk. Miskolcz 1910.
Kopecky, J, A csehországi agronómiai térképmunkálatokról. Az L nemzetk.
agrogeologiai értek, munkálatai, pag. 203. Budapest 1910.
Kormos, Tivadar: Succinaea Schuhmacheri, Andreáé, és Limnophysa dilumana, Andheae. Magyarország pleisztocén faunájában. Földt. Közi. XL. köt.
pag. 170. Budapest 1910.
Snccinea Schuhmacheri und Limnophysa diluviana in der pleistozanen

—
—

:

—

Fauna Ungarns.

Földt. Közi. XL. Bd. pag. 267. Budapest 1910.
Daudebordia (Libania) Langi Pfr. Magyarország pleisztocén faunájában.
Földt. Közi. XL. köt. pag. 173. Budapest 1910.
Daudcbardia (Libania) Langi d. pleistozanen Fauna. Földt. Közi. XL.
Bd. 269. Budapest 1910.
Magyarország postglaciáUs klimavaltozásairól tárgyaló fejtegetések. Földt.
Közi. XL. köt. pag. 69. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.
^- Übcr die Postglacialen Klimaschwankungen in Ungarn. Földt. Közi. XL.

—
—

—

Bd. pag. 124. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
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—
—

—

Az Í900. évi tatai ásatásokról. Földt. Közi. XL. köt. pag. 207. (Társ.
Jegyzk.) Budapest 1910.
Über (lie Grabungrii im Jahre 1909 in Tála. Földt. Közi. XL. Bd. pag.
291. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.

A

polgárai pliocén csontlel etr öl.

—

—
—

XL.

Közi.

köt.

pag. 276.

(Társ.

Über seine Grabungen bei Polgárdi. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 451. (Prot.
Ausz.) Budapest 1910.
Földtani jegyzetek Marosujvár, Székclykocsárd, Maroskece vidékérl. Földt.
Int. Évijelentése 1908-ról. pag. 87—100. Budapest 1910.
A pleisztocén és postpleiszlocén klimavállozások bizonyítékai Magyarországon.

—

Földt.

Budapest 1910.

Jegyzó'k.)

Földt.

népsz.

Int.

IL

kiadv.

köt.

61

pag.

füz.

3.

— 68.

Buda-

pest 1910.
des changernents de climat de Vépoijue pleistocn Hongrie. Extráit des Postglaziale Klimaveránderungen. pag. 129—134. Stockholm 1910.
Rezeidé Sclmeckcn und Muscheln. Führer durch das Mus. der kgl. ungar.

Les jireuves faunistiqnes

céne et postpleistocéne

—
—

A

—

eredményei.

tud. tanúim,

Balaton

Umgehung

1.

r.,

pal. függ. pag.

des Ilalalonsers. Eesult. der wissenschaftl. Erforsch.

L Bd. 1. T. pag. 1—53. Budapest 1910.
FundoHe unganscher Heliciden. Nachrichtsblatt d.

des Balatonsees. Paleont. Auhang.

Ueber neuere ívichtige

deutsch. Malakozool. Gesellsch. 42. Jahrg. Heft Hl. pag.

Adatok a soiuogyriiegyei Nagyberek geológiai
ismeretéhez.
pag.

A

Balaton tud.

és

115—120.

faunisztikai viszonyainak

tanúim, eredményei.

I.

köt.

1.

r.,

pal. függ.

1—16. Budapest 1910.

A

László, A.:
rozása az

cinkércek

i'ijabb

Lapok. XLIII.
László, G.

:

teljes

gyakorlati
pag.

évf.

Sammlung

kgl. ungar.

156.

elemzései és a cink volumetrikus meghatámódszerek figyelembevételével. Bány. és Koh.

Budapest 1910.

der P/lanzenfossilieri. Führer durch das

Geol. Eeichsanst. pag.

— Tözegkutatás Svédországban.
Budapest 1910.
— Torflagern in Schweden.

Museum

der

151—164. Budapest 1910.

Földt. Közi.

Földt.

—

köt.

I.

1—50. Budapest 1910.
Neuere Beitrdge ziir Geologie und Fauna der unteren Pleistozdnschichten in der

—

1910.

Uj adatok a balatonmelléki alsópleisztocén rétegek geológiájához és faunájához.

—

220-225. Budapest

Geol. Eeichsanst, pag.

Közi.

XL.

köt.

XL. Bd.

pag. 637. (Társ. Jzk.)

pag. G79. (Prot. Ausz.)

Budapest 1910.
Torfe. Fi.hrer

durch

das

Museum

der kgl. ungar. Geol. Eeichsanst. pag.

219—220. Budapest 1910.
.Jcleiüés az 1908. évben
László, G. Emszt, K.
:

lápkutatásokról.

Földt.

Int.

Évijelentóse

tzeg- és
187—203. Buda-

eszközölt geológiai

1908-rül.

pag.

pest 1910.

Lázár, V.

:

A

Földt. Közi.

biharmegyei

XL.

Nagybáród széntelepeinek geológiai

köt. pag. 209.

(Társ.

Jegyzk.) Budapest 1910.

viszonyai,
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—

Über die geologischen Verhdltnisse der Koldenflöze von Nagybáród. Földt.
XL. Bd. pag. 295. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
Leukei, V. D.
A Bakiton vizeinek meg altalajának rádium,-, illetleg rádiumemanatiótartalma. Magyar Balneologiai Értesít. IH. évf. 5. sz. pag.
Közi.

:

7.

;

6.

pag.

sz.

Leplae, E.

A

:

1.

Budapest 1910.

mezgazdaság különös követelményei a

bellerje!<

irányában. Az

I.

nemzetk.

agrogeol.

értek,

talaj elemzések

munkálatai; pag. 171. Buda-

pest 1910.
és Szóny vidékérl. Földt. Int. Evijelentése
Budapest 1910.
Montangeologische Samiulung. Führer durch das Museum der kgl. ungar.

Liffa,

—

A.

Földtani jegyzetek Tata

:

1908-ról.

141—150.

old.

252-291 Budapest

Geol. Eeichsanst. pag.

Lóczy, L.

—

:

A monacói

oceanográfiai

1910.

múzeum. (Négy

ábrával.) Földt. Közi.

XL. köt. pag. 129. Budapest 1910.
Le Musée Océanographique Monaco. (Avec quatre ülustrations.) Földt. Közi
XL. pag. 223. Budapest 1910.
A düsseldorfi kongresszus. Földt. Közi. XL. köt. pag. 485. Budapest 1910.

—
— A stockholmi nemzetközi geológiai kongresszus. (Egy ábrával.) Földt. Közi.
XL.
pag. 529. Budapest 1910.
— Le Congrés géologique international á
Földt.
(Avec une
Közi. XL. pag. 571. Budapest 1910.
— A Bakony földtani
pag. 201, 205, 380.
Földt. Közi. XL.
Jegyzk.) Budapest 1910.
— K. Papp Die im imgarischen Slaatsgebiele vorhandenen EisenerzvorStockholm 1910.
— Vber den geologischen Hau des Bakony. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 289,
292.
Ausz.) Budapest 1910.
— Über die palaographie und Tektonik der Balatongebirge. Földt. Közi.
XL. Bd. pag. 454.
Ausz.) Budapest 1910.
— Shackleton hadnagynak délsarki expediciójában az Erebus vulkániból
köt.

íigure.)

Stocrtliolm.

köt.

szerkezete.

(Társ.
V.

:

rnte.

(Prot.

(Prot.

—

gyjtött közetek bemutatása és ismertetése. Földt. Közi. XL.
(Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.
Gesteinmuster
Földt. Közi.

—

A

—
—

kir.

ein

anstralischer

fíadiumerz.

pag. 291. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.

Földtani Intézet

idei

fölvételeirl,

XL.

különösen a horvátországi

(Társ. Jegyzk.)
fiumei új
Budapest 1910.
Über die diesjáhrigen Aufnahmen der kgl. ungar. Geologischen Beichsanstalt und besonders über die neue Sektion für Kroatien und Fiume.
Földt. Közi. XL- Bd. pag. 453. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
Gruppiej'ung der Gebirg-, Hügel- und Flachlánder des nnganschen Reiches. Führer durch das Museum der kgl. ungar. Geol. Reichsanst. pag.
és

—

m.

vom Vulkán Erebus und

XL. Bd.

köt. pag. 204.

osztályról.

62—75. Budapest

Földt.

Közi.

köt. pag- 378.

1910.

Magyarország fels pleisztocén és holocén korszakának klímájáról. Népsz.
kiadv. n. köt. m. füz. 69—76. old.
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—

holocene
le climax de Vepoijue pleistocéne, recente et postpleistocéne
en Hongrie. Extráit de Klimaveránderungen Stockholm 1910.
A földtani intézetek és a bányászat. Bány. és Koh. Lapok. XLEH. évf.

Sur

;

—

n. köt. pag. 485. Budapest 1910.
Lörenthey, J. Bemerkungen zur Arbeit Dr. Kari Beutlers : Über Foraminiferen aus dem jungtertiaren Globigerinenniergel von Bahna im District
Mehedinti (rumanische Kárpátén.). Centralblatt für Mineralogie, Geologie
:

—
—

imd Palaontologie. Nr.
Bemerkungen zn der

359. Stuttgart 1910.

12. pag.

Alttertiáren

Foraminifauna

Ungarns.

Math.

u.

XKVI. Bd.

Naturwiss. Berichte auz Ungaru.

Neuere Beitráge zur Geologie dea Szaxlerlandes. Math. u. Naturwiss.
Berichte aus Ungarn. XXVI. Bd.
Löw, M. Miargyrit Nagybányáról. (Egy ábrával.) Földt. Közi. XL. köt. pag.
:

—
—
M.

Budapest 1910.
Miargyrit von Nagybánya. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 674. Budapest 1910,
A gyémánt átalakulása grafittá. Természett. Közi. pag. 913. Budapest 1910.
624.

kir.

országos meteorológiai és földmágnességi intézet évkönyvei.

köt.

1907. és 1908. évf. Budapest 1910.

XXXVin.

Két hét a Spitzbergákon. Földt. Közi. XL. köt. pag. 636.
Maros. I.
Jegyzk.) Budapest 1910.
Zivei Wochev auf deu Spitzbergen. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 679.
:

—

(Társ.

(Prot.

Ausz.) Budapest 1910.

Magyarországi közeialkotó ásványok. Földt. Közi. XL. köt. pag.
Budapest 1910.
Über einige Gesteinbildende Minei-alien aus Ungarn. Földt. Közi. XL.

Mauritz, B.

—

:

541.

Bd. pag. 581. Budapest 1910.

Munteanu-Murgoci, G.

:

Románia

talajzónái.

Az

I.

nemzetk. agrogeol. értek,

munkálatai; pag. 301. Budapest 1910.

Neubauer, K. 1. Petrogenesis vizsgálati módszerei. 2. A magma kitörésének
okai. Magyar Orv. és Természetvizs. miskolczi vándorgylésének jegyzk.
:

Miskolcz 1910.

Nopcsa,

—

F. br.

:

(Egy ábrával.)

Geológiai megfigyelések Herkülesfürdö körül.

XL. köt. pag. 622. Budapest 1910.
Geologische Beobachtnngen bei Herkülesfürdö.

Földt. Közi.

Földt. Közi.

XL. Bd.

pag.

671. IBudapest 1910.

—

Bemerkungen zu

Prof. Frech's Publikation über die

Centralblatt für Mineralogie,

(Mit einer Textfigur.)

Geologie Albaniens.
Geologie und Palaon-

tologie. Nr. 21. pag. 699. Stuttgart 1910.

Noszky,

J.

:

eszközölt

—

részletes

sztratigrafiai

68—69. (Jegyzk,

Gömör, Heves

és

Nógrád vármegyékben

földtani fölvételrl. Földt. Int. Evijelent.

123—126. Budapest 1910.
A nógrádmegyei Karancs
része)

—

Jelentés az i908. évben

és

kiv.)

és

környékének

tektonikai viszonyai.

(salgótarjáni

Földt

Közi.

1908-ról. pag.

szénterület

XL.

köt.

egy
pag.

Budapest 1910.

Die stratigraphischen und tektonischen

Verhaltnisse des Berges Karancs
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und

Umgebung im Komitate Nógrád.

dessen

Földt.

Közi.

XL. Bd.

pag.

Budapest 1910.
Pálfy, M.
A szarvaski Wcliiiütömzs. (Két ábrával.) Földt. Közi. XL. köt.
pag. 480. Budapest 1910.
Der WehrUtstork von Szarvask. (Mit zwei Figurán.) Földt. Közi. XL. Bd.
pag. 518. Budapest 1910.
(Prot. Auszug.)

123.

.

—

—
—

Felvételi jelentés 1908-ról. Földt. Int. Évijelentése 1908-ról. pag.

127—128.

Budapest 1910.

Das Bihargebirge und dessen Ausláufer. Das Réz- und Bükkgebirge. Das
und die alttertiáren Gebicte. Das Siebenbürgiscke Becken.
Die Gebirge von Hámorod. Pcrsány und Brassó. Die Ostkarpatlien. Der
NE-liche Karpalhensandsteinzug. Das N-liche Sandsteing ebiét der Karpathen. Dax NW-liche Sandsseing ebiét der Karpathen. Das Hargitagebirge.
Das Viliorlát-Gut in- Gebirge. Die Vidkanreiche von Eperjes-Tokaj. Die
Hohe Tátra. Die Gebirge Oberungarns. Die Kleine Karpathen. Führer
durch das Museum der kgl. ung. Geol. Eeichsanst. pag. 125 150. BudaMeszesgebirge

—

pest 1910.

Pantocsek,
-- Uj

J.

bacillariák

XXIX.

kötete.

Papp, Károly

A

:

—

—
—

pozsonyi orvos-természettud. egyes.

egész sorozat XXVIII. kötete. Pozsony 1909.
új

folyam

XX.

kissármási gázkút Kolozs megyében.

XL.

köt.

pag.

305—336

köt.,

sorozat

(Két táblával és hat

Földt.

;

az egész

Int.

Évijelentése

175—186; Jó Szerencsét, IV. évf. 4. sz. pag. 49.
Sourcc de méthane á Kixsánnás V.oniitat de Kolozs. (Aves les planches
I, n et les figures 10 á 15.) Földt. Közi. XL. pag. 387—415. Bpest 1910.
L. V. LóczY. Die im ungarischen Stuatsgebiete vorhandenen Eisenerzvor1908-ról. pag.

Sonderabdruck aus i<The Irón Ore Resources of the World». Stockpag. 1—121.)
1910. (Mit einer Tafel und 24 Textfiguren

rate.

—

köt., az

leirása. Ugyanott
Pozsony 1909.

ábrával.) Földt. Közi.

—

A

Uj bacillariák leirása.

:

Uj folyam XIX.

közi.

holm

A

;

Daruvár hévvíz fürd védterülete. Földt.
kiadványai, 11. köt. 2. füz. Budapest 1910.
szlavóniai

Die

Versleín^.rungen

Geol. Eeichsanst.

I.

des

Kaukasus.

Populáre

Schriften

Int.

népszer

der kgl. ungar.

Bd. pag. 298—314. Budapest 1910.

Auslnndische vergleirhemle Sammlungen. Führer durch das
kgl. ungar. Geol. Eeichsanst. pag. 293
^338. Budapest 1910.

Museum

der

—

Pávay-Vajna,

—

—
—

Oláhlapád köriijiékéuek földtani viszonyai. (Tíz ábrával.)
köt. pag. 340. Budapest 1910.
Die geologische Verliáltnisse der Umgebung von Oláhlapád. (Mit zehn
Figuren.) Földt. Közi. XL. Bd. pag. 420. Budapest 1910.
Az erdélyrészi medence löszfoltjairól. Földt. Közi. XL. köt. pag. 213.
F.

Földt. Közi.

:

XL.

Jegyzk.) Budapest 1910.
Über die Lssflecken den Sicbenbürgischru Beckens. Földt. Közi. XL. Bd.
pag. 298. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
(Társ.

Pazar,

I.

Közi.

:

Az

XLn.

artézi

kutak vizmennyiségének megcsappanása. Természettud,
Budapest 1910.

köt. 55. old.

I2S
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Mariyarorszáf/

mftltmigázforrásai. Magyar orv. és term.-vizsg.

teriiiészeles

váiidorgylésének jegyzk. Miskolcz 1910.
A legújabb mébjfúráfi. Természettud. Közi.

niiskolczi

Pécsi, A,

:

XLII.

köt. 49. old.

Budapest 1910.
Petrik, L.
A magyarországi rhyolitkaolinok. Magyar Üveg- és Agyagujság.
X. évf. 5. sz. pag. 2 6. sz. pag. 2 8. sz. pag. 4. Budapest 1910.
Pfeifer, J.
A sármást güzforrás. Polytechnikai Szemle. XIV. évf. 14. sz.
:

;

;

:

pag.

Budapest 1910.

105.

Posewitz, T.

—

A

:

Branyiszfiú-hegység

délnyugati

ré^ze

Szlatvin

és

Vojkóc

38—47. Budapest 1910.
Die Umgebnng von Gyertyánliget (Kubohtpoláun). Blatt Zone 13, Kel.
XXXI. (1 75,000.) Erláuter. zur geol. Spezialkarte der Lánder der ungar.
táján. Földt. Int. Évijelentése 1908-ról. pag.

:

:

—

Krone. Budapest 1910.
Gyerlyánligel (Kabolapolána)

környéke.

13.

öv,

XXXI.

rov. (1:75,000.)

Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez.
Budapest 1910.
Prinz Gy. Elzetes jelentés második középázsiai utazásomról. Math. és Term.
:

XXVin.

Értesít.

—

köt. pag.

76—88. Budapest

1910.

Beitráge zur Morplwlogie des Kuldsdiaer Nau-Schaii. Mitt.

d. k. k.

geogr.

Wien. Bd. 53. pag. 154—195. Wien 1910.
Ultizásom a Tiensán déli hegyláncaiban Narin és Maral-basi között.
Földr. Közi. XXXVIU. köt. pag. 253. Budapest 1910.
Vorlaufiger Bericlit über meine ziueite mittelasiatische Reise i909, Petermanns Mitteilungen. 56. Bd. pag. 74. Gotha 1910.
Über Erzlager in Siebcnbürgen. Montan-Zeitung. XVII. Jahrg.
Rácz, K.
Nr. 18. pag. 298. Graz 1910.
Repertórium der auf üngarn bezüglichen geologischen Literatur im
Jahre 190! 39.
Réthly, A. Az ISIO januárius 14-iki móri földrengés. (Két ábrával.) Földt.
Közi. XL. köt. pag. 133. Budapest 1910.
Das Erdbcbeii von Mór ain, Ví. Január 18'lt). Földt. Közi. XL. Bd. pag.
227. Budapest 1910.
Gesellsch. in

—

—

:

—

I.

:

—

—

Az

Jébruárius

i!l()8

iO-tki földrengés összefüggése a Lajta-hegység tekto-

—
—

XL.

Jegyzk.) Budapest 1910.
Feber Í90H mit der Tektonik des
Lrithagebirges. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 295. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
Földrengés a Mehadirza völgyében. Természettud. Közi. XLII. köt. pag.
nikájával. Földt. Közi.

Zusammenhang

köt. pag. 210. (Társ.

des Erdbebens

vom

19.

849. Budape.st 1910.

—
—

Fölflrengési adatok egy versben. Természettud. Közi. XLII.
Budapest 1910.

A

földrengést

obszervatóriumok

hálózata

köt.

pag. 683.

földünkön. Természettud. Közi.

Pótfüzetei pag. 48. Budapest 1910.
T.

Roth, K.

:

Khalom

környékének földtani viszonyai. Földt. Int. Évijelent.
101—111. Budapest 1910.
Az erdélyrészi medence földtani alkotása Baromlaka, Nagy-

1908-ról. pag.

T. Roth. L.

:
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és Veresegyháza környékén. Földt.
Budapest 1910.

selyk

—

Int.

Evijelentése,

pag. 81

— 86.

Das Leitha-Gebirge und seine Umgebung. Ausláiifer der Zentralalpen
zwischen dem Vulka und Murtale. Das kleine Ungarische Neogenhecken.
SW-licher Teil des üngarischen Mittelgebirges. NE-licher Teil des ungarischen Mittelgebirges.

Das Somogy-Tolnaer HügeUand. Die Inselgebirge

im Komitate Baranya. Sammlung aus den kroatischen Gebirgen und
dem üngarischen Litorale. Die Gebirge des E-liche>i Kroatiens und Slavoniens. Führer durch das Museum der kgl. ungar. Geol. Keichsanstalt,
76—108. Budapest 1910.
Az Ujradna, Nagyilva

pag.

Rozlozsnik, P.
123!

Kosna községek

Int. Evijelentése

között

elteriXlö

1908-ról. pag.

118

Budapest 1910.

Sawicki,

—

és

:

hegyvidék földtani viszonyai. Földt.
L.

A

:

XXXVm.

vaskóhi

köt.

p.

karszt

morfológiájának

tényezi.

Földr.

Közlem.

282. Budapest 1910.

Morfológiai kénlések Erdélyben. Földr. Közi.

XXXVUL

köt. p. 317.

Buda-

pest 1910.

Gyalár környékének földtani viszonyai. Földt. Int. Évijelent.
58—66. Budapest 1910.
Ujabb és kevésbbé ismeretes köszénbányaterületek Krassó-Szörény vármegyében. Földt, Közi. XL. köt. pag. 203. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.
Über neuere und vjeniger bekannte Sleinkohlengebiete im Komitate
Krassó-Szörény. Földt. Közi, XL. Bd. pag. 289. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.

Schafarzik, F.

—

—
—
—
—

—

:

1908-ról. pag.

Néhány újabb lelhelyü magyar

ásványról. Földt. Közi.

XL.

köt. pag. 638.

Jegyzk.) Budapest 1910.
Daten zur Kenntnis der Verbreitung von einigen Mineralien in Ungam.
Földt. Közi. XL. Bd. pag. 679. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.
A Gömör-Szepesi Érchegység egyik legszélsbb nyúlványáról. Természettud(Társ.

Közi. XLII. pag. 821. (Jegyzk, kiv.) Budapest 1910.

Nógrád megyének egy új

zeolith-lelöhelyérl. Természettud. Közi. XLII.

Budapest 1910.
Über kontaktmetamorphe Eisen-Mangan-Lagerstdtten am Aranyos-Flusse, Siebenbürgen. (Tafel I.) Zeitschr. für prakt. Geol. XVIII.
Jahrg. H. 9. pag. 309. Budapest 1910.
Schréter, Z.
.Jelentés az orsovai és mehádia-örményesi neogénterületeken
köt. pag. 822.

Schöppe, W.

(Jegyzk,

kiv.)

:

:

végzett

földtani

vizsgálatokról.

Földt.

Intézet Evijelentése

1908-ról. pag.

112—117. Budapest 1910.

—

—
—

—

A

gánti timsósvizü kút a Vértesben.

(Két

ábrával.) Földt. Közi.

XL.

köt.

pag. 179—184. Budapest 1910.

Der alaunhaltige Brunnen von Gánt im Vértesgebirge. Földt. Közi. XL.
Bd. pag. 277—281. Budapest 1910.
A Pest-Szenürinczen talált pliocén semlsmaradványokról. Földt. Közi.
XL. köt. pag. 639. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1910.
Über cinen reichen Mastodonfund. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 680. (Prot.
Ausz.) Budapest 1910.
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A Magyarhoni
Nófjrád

—

Földtani

Társulat

Szokolyahuta

és

i9ÍO

kirándulása.

környékére.

Közi.

Földt.

május lu'i W-ikán
XL. köt. pag. 373.

Budapest 1910.
.4

krassi'i-szörényi

árvizveszeddem.

Földr.

Közi.

XXXVIII.

iiher

das Tertiár

évf.

pag. 292.

Budapest 1910.

Schubert, R.

J.

—

Wien
Die

:

Noch

Bemerkungen

einige

Verhaudl.

Daliimliens.

der

k.

k.

geol.

Reichsanstalt.

Nr.

und Quartar
10. pag.

232.

1910.

EntstehungsgrschiclUe der vier dídmatischen

Flusstáler (Kerka. Zer-

manja, Cetina und Narenta). Petermaun's Mitteilungen.
Heft, pag. 10. Gotha 1910.

Schucht,

F.

Talajelemzési

:

Az

zetben.

Schwalm, A.

I.

módszerek a

Halbband.

I.

porosz országos geológiai inté-

kir.

nemzetk. agrog. értek, munkálatai; pag. 180. Budapest 1910.

vármegye természeti viszonyai. Magyar1
24. Budapest 1910.

Pest- FHlis-Solt-Kiskun

:

11.

ország Vármegyéi és Városai.

I.

—

köt. pag.

'Sigmond, E. Felhivás egységes kémiai vizsgálati módszerek kidolgozása tárgyában. Földt. Közi. XL. köt. pag. 211. Budapest 1910.; Jó Szerencsét.
ni. évf. 30. sz. p. 579. Selmeczbánya 1910.
Auf'ruf an allé, die sirh mit cheniischer Bodenuntersuchung befassen,
:

—

mit der Absicht der

—

den. Földt. Közi.

A

VereinheitUchung

XL. Bd.

Bodenuntersuchungsm.etho-

der

pag. 297. (Prot. Ausz.)

Budapest 1910.

talajelemzések jelentségérl az agrogeológiai kutatások és talajtérképe-

Az L

zés terén.

nemzetk.

agrogeol.

értek,

munkálatai; pag. 213. Buda-

pest 1910.

—

—

A
A

helyszíni

használt talajvizsgálati eljárásokról.

felvételekor

agrog. értek, munkálatai; pag. 239. Budapest 1910.

trágyák hatásának tényezi. Magyar Chem. Folyóirat.

pag.

—

talajok

Szikes

Az L nemzetk.

1; 2. füz. pag.

II.

17; 3. füz.

p.

33.

nemzetközi agrogeológiai konferencia.

18—19.

Budapest 1910.
- A talaj mésztartalmának meghatározása.
pag. 543. Budapest 1910.
Stefani, C.

pag.

sz.

Einige

:

Dalmatiens.

XVL

köt.

1.

füz.

Budapest 1910.

Magyar Cliem. Lapja. L

évf.

129.

Mitteilungen

Verhandl.

der

k.

über die
k.

geol.

Természettud. Közi. XT.TT
Tertiár-

köt.

und Quartarschichten

Eeichsanstalt.

Nr. 10. pag. 230.

"Wien 1910.

Strömpl, G. Zemplénmegyei barlangok és sziklaoduk. (Két ábrával.) Földt.
Közi. XL. köt. pag. 565. Budapest 1910.
Die Hiden und Grotten des Komitates Zemplén. Földt. Közi. XL. Bd.
pag. 599. Budapest 1910.
Szádeczky, Gy. Adatok az erdélyi medence ÉNy-i részének tektonikájához.
Földt. Közi. XL. köt. pag. 202. (Jegyzk, kiv.) Budapest 1910.
:

—

:

—

—

Beitrage znr Tektomk de NW-lichcn Teiles des Siebenbürgischen Beckens.
Földt. Közi.

XL. Bd.

pag. 289. (Prot. Ausz.) Budapest 1910.

Megjegyzések Sawicky Lvdomir
séhezi

cimü

dr. <tA

értekezésére. Földr. Közi.

Biharhegység eljegesedésének kérdékot. pag. 81. Budapest 1910.

XXXVIII.
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—

A

holtak városáról,

Messináról

és

környékérl. Természettud. Közi. XLII.

köt. pag. 57. Budapest 1910.

Szellemy, G.
Szatmár vármegye geológiája és bányászata. Magyarország
Vármegyéi és Városai, pag. 4. Budapest 1910.
Szinnyei-Merse, Zs. A kolloidkémiáról általában. Vegyészeti Lapok. V. évf.
1. sz. pag. 6. Budapest 1910.
Szontagh, T. Nagysuri BöckJi János élete és munkálkodása. (Arcképpel.)
:

:

:

—

XL. köt. pag. 3—28. Budapest 1910.
Johann Böckh von Nagysur sein Lében und Wirken.

Földt. Közi.

—

—

Földt. Közi.

XL. Bd.

Budapest 1910.

pag. 89.

Igazgatósági jelentés. Fölít.

Lit.

Évi jelentése 1908-ról. pag.

7

—

38.

Bpest 1910.

Das Palais der ReichsanstaU. Die Laboratórium der Reichfanstalt. Das
geologischen Karienavchiv. Die Bibliothek

und

der Vorlragssaal der Reichs-

anstaU. Das Mitseum der ReichsanstaU. Führer durch das Mus.

d.

königl.

—

—

UDg. geol. Keichsanstalt. pag. 20 4-0. Budapest 1910.
Stratigraphische und petrographische Samm.lung des Ungarischen Reiches.

—

Dynamogeologische Sarmnlung. Prühistorische Werkzetige. Führer durch
das Mus. der königl. ung. geol. Reichsanst. pag. 165—192. Budapest 1910.
Industriell venceríbctre Gesteine. Die Bau- und Werkteine des Ungarischen Reiches. Auslándische Bau- und Werksteine. Schmuck- und Omamentsteine. Führer durch das Mus. der königl. geol. Eeichsanst. pag. 231

—

—

252. Budapest 1910.

umí Samndang von Bohrprohen auf Wasser.
Führer durch das Mus. der kön. ung. geol. Eeichsanst. pag. 224 225.
Budapest 1910
Taeger, H. Vadász M. Elemér dr. úr válasza megjegyzéseimre kritikai megvilágításban. Földt. Közi. XL. köt. pag. 178. Budapest 1910.
Die Entgegnung des Herrn M. E. Vadász auf meine Bemerkungen. Földt.
Közi. XL. Bd. pag. 275. Budapest 1910.
Till, A.
Die Amiuoiiiteiifauna des Kelovai von Villány, Ungarn. Beitr.
Palaont. Österreich-Ung. Bd. XXHI. pag. 175—199. Wien 1910.
Arlesische Brunnenprofúe

—

:

—

:

Timkó,

—
—

—
—

—

I.

A Galga

:

és

Tápió közötti dombos-vidék.

Földt.

Lat.

Évi jelent.

pag. 151—156. Budapest

1908 ról.
1910.
Emlékbeszéd Güll Vilmos másodtitkár felett. Földtani Közlöny. XL.
pag. 29-35. Budapest 1910.

köt.

Gedenkrede iiber Wilhelin Güll. Földtani Közlöny. Bd. XL. pag. 113
120. Budapest 1910.
Új pyrtdatcrmöhely Budapest környékén. Földt. Közi. XL. köt. pag. 175
176. Budapest 1910. Budapest 1910.
Ein neuer Fundort von Pyrula in der Um.gebung von Budapest. Földt.
Közi. Bd. XL. pag. 272. Budapest 1910.
Mit

kell

az agrogeologiai átnézetes

Az I-s nemzetk.
Toborffy, Z.

:

A

és részletes

térképeknek feltüntetniök ?

agrog. értekezlet Munkálatai, pag.

193.

Budapest

1910.

gánti timsósvizü kút ásványai. Földt. Közi. XL. köt. pag. 184.

Budapest 1910.

AZ

—
—
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Die Miiirralc dcs akmiihaUigen Brunnens von Gánt. Földt. Közi. XL. Bd.
pag. 282.

:
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Budapest 1910.

Mugyitrorszáiii piirargyntcl: krirtálytani vizsgalatit. Földt.

Közi.

XL.

köt.

pag. 360. ]iudapest 1910.

—

Kri/stallographisclip Eigenschaften ungarischer Pyrargyrite. (Mit

Földt. Közi.

rcii.)

Trauth, F.

:

XL.

Wien

Kenntnis drs

Eiu. lieitrag sur

(Mit einer Tafel.) Mitt.

ostkarputhuíchen

geol. Gesellsch. in

d.

Figu-

8

Budapest 1910.

köt. pag. 420.

Wien. Bd.

Grundgebirges.

m.

pag.

53—104,

1910.

Az ugrogeologia feladatai. (Két táblával és két ábrával.) Földt.
XL. köt. pag. 461. Budapest 1910.
Die Aufguben der Agrogeologie. (Mit zwei Tafeln und zwei Figuren.)
Földt. Közi. Bd. XL. pag. 518. Budapest 1910.
A 11. agrogeologiiti konferencia Stoekholmban. Földt. Közi. XL. köt.

Treitz, P.

:

Közi.

—

—
—

pag. 536. Budapest 1910.

La denxiéme Conférence agrogéologique
pag. 576.

—

•

—

—

á Stockholm. Földt. Közi. XL.

k.

Budapest 1910.

Jelentén az i90H. évi nugyalfldi felvételrl. Földt. Int. Évi jelentése 1908-ról.

pag. 157

A

170.

Budapest 1910.

ncgiiedkori künniváltozások agrogeologiai bizonyítékiii. Föld. Int. népsz.

kiadványai.

Les

II.

sols et les

köt.

3.

57

füz. pag.

— 60.

changements du climat.

Budapest 1910.
Veránderungen des Klimas

(Die

dem Maximum der letzten Eiszeit.) pag. 135. Stockholm 1910.
Mi a mállás ? Az I-s nemzetk. agrog. értek. Munkálatai, pag. 123. Bpest

seit

—
—

A

szölötalajok physiologiai hatású mészlartalmának meghatározása.

1910.

Az I-s

nemzetk. agrog. értek. Munkálatai, pag. 263. Budapest 1910.

—

Ansgestaltitng des Kidturhodens. Führer duroh das Mus. der königl.
geol. Eeiclisanst.

Trenkó, Gy.

A

:

pag. 211

folyók

:

A Körös

ung.

Budapest 1910.

elzátounoilásámik

XXXVin.

vényei. Földr. Közi.

Ujj. J.

— 219.

köt. pag.

és

kiinytirgásának Lóczy-féle tör-

389. Budapest 1910.

árterületének talajviszonyai. Az I-s nemzetk. agi-og.

értek.

Munkálatai, pag. 233. Budapest 1910.

Ungarns Berg- und HiUten ívesen 1008.
LVIII. Jahrg.

No

30.

pag. 438;

No

Osterr. Zcitsch. für Berg. u.
31.

pag. 450.

Wien

Hüttenw.

1910.

Adatok a Magyar Középhegység ilnnánvnneni szigetrögeinek
XL. köt. pag. 176. Budapest 1910.
Zur Geologie des Ungarischen Mittelgebirges. Földt. Közi. Bd. XL. p. 273.
Budapest 1910.

Vadász, M. E.

:

geológiájához. Földt. Közi.

—

—

I.

r.

pal. függ. pag.

Vendl, A.

—
—

A Balaton Tud. Tanúim. Eredményei.
Budapest 1910.

Bakonyi triuszforaminiferák.
:

Az

ijíó

1

— 44.

mediterrán rétegek kibiikkanásu a fváros

I.

köt.

VII. kerülctélien,

a

Telep-utcában. Földt. Közi. XL. köt. pag. 639. (Társ. Jegyzkv.) Bpest 1910.

Két magyar ásvány kémiai elemzése. Földt. Közi. XL. köt. pag. 639. (Társ.
Jegyzk.) Budapest 1910.
Die chemische Analyse des Desniins voin Csódihegy %md das Chabasits
Földtani Kötluny. XLI.

hü'.

í'.lll.

9
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—
—
—

aus dem Sátorosi Steinbriieh. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 680. (Prot. Ausz.)
Budapest 1910.
A földrengés ersségének szabatos meghatározása. Termtud. Közi. XLII k.

Budapest 1910.

pag. 90.

Két hazai zeolith kémiai elemzésének eredménye. Termtud. Közi.

k.

ásványtani vizsgálatáról. Termtud. Közi. XLII. köt. pag. 823.

A homokok
(Jegyzk,

Vitális,

—

XUl

pag. 822. (Jegyzk, kiv.) Budapest 1910.

I.

:

Budapest 1910.
Adatok a Rima- és Nagybalogpatak
kiv.)

között

fekv

terület földtani

viszonyaihoz. Földt. Int. Évi jelentése 1908-ról. pag. 48—57. Budapest 1910.
A balatonvidéki kecskekörmök és lelhelyeik. A Balaton Tud. Tanúim.

Eredményei.

köt.

I.

I.

r.

pal. függ. pag.

1—34. Budapest 1910.

Vnutskó, F, A földgáz. Bány. és Koh. Lapok. XLm. évf. II. köt. pag. 597.
Budapest 1910.
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Lapok. XLHI. évf. H. köt. pag. 923—925. Budapest 1910.
Vogl, V. Adatok a Cerithium vivarii, Oppenh. eocén elfordidásához. Földt.
Közi. XL. köt. pag. 620. Budapest 1910.
Beitrage zur Kenntnis der vertikalen Verbreitung von Cerithium vivarii,
Oppenh. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 670. Budapest 1910.
A piszkei bryozoás márga faunája. A m. kir. Földt. Int. Evkönyve. XVIU.
kötet. 3. füz. pag. 175—204. Budapest 1910.
:

—

:

—
—

—

Neuere Beitrage zur Kenntnis der
Mineralogie

tralbl. fiir

Wachner, H.

etc.

No

707-710. Stuttgart

Das siebenbürgische Erzgebirge.

:

Nautiliden Ungai-ns. Zen-

alttertiaren

21. pag.

(Mit

1910.

Textfigui-en

fiinf

einer Karte.) Geographische Zeitschrift. Sonderabdruek. Bd.

und

XVI. Heft

8.

kohóipara az Í9U9. évben. Bány.
737—922. Budapest 1910.

és

pag. 417. Leipzig 1910.

Wahlner, A.

Magyarország bánya-

:

Koh. Lapok.
Winchell,
IV.

H.

v.

évf.

12.

Zimányi, K.

:

Xmi.

A

és

pag.

Az ércek keletkezésének újabb

:

sz.

köt.

évf. II.

elmélete.

Jó

Szerencsét.

pag. 185. Selmecbánya 1910.

rutil

új

elfordulása

hazánkban.

Földt.

Közi.

XL.

kötet.

pag. 185. Budapest 1910.

— Ein neuer Fundort des fíulüs in Ungarn.. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 283.
Budapest 1910.
— Néhciny adat a dognácskai pyrit kristálytani ismeretéhez. (Egy táblával)
—

—
—

Földt. Közi.

XL.

köt. pag. 550.

Budapest 1910.

Einige Beitrage zur kit/stallographischen Kenntnis des Pyrites von
nácsku. Földt. Közi. XL. Bd. pag. 591. Budapest 1910.
Pyrit Sajóházáról. Math. és Természettud. Értesít. XXVIII. köt.

2.

Dogfüz.

pag. 180. Budapest 1910.

Über den Pyrit von Sajóháza.

Zeitschr.

fiir.

Ki-yst.

und Min. XLVUI. Bd.

ni. H. pag. 230. Leipzig 1910.

Mangánérctelepek
Koh. Lapok. XLIII. évf.

Zsivny, V.
és

:

s

a

I.

mangánércek technikai felhasználása. Bány.
köt.

pag. 466.

Budapest 1910.
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KALISALZSCHüRfüNGEN IN ÜNGARN.
Erste Mitteilung.

Mitgeteilt

von Dr. Karl

v.

Papp.

Eínleitung.

Am

Január dieses Jahres genehmigte Se. Majestát, der apostolische König von Ungarn, Franz Josek I. den Gesetzartikel VII v. J.
1011. welcher über die Kaliumsalze verfügt. Der Gesetzartikel ent-

im ganzen

bált
ist.

17.

11

Paragrafe,

derén

Wesen

das eventuell aufzuíindende Kalisalz

dafi

darin

dem

zusammenzufassen

Staat zugehören wird,

das Eecht der Ausbeutung aber kann der Staat auch auf Andere übertra-

Anordnungen des Gesetzartikels sind die folgenden
AuBer dem Steinsalz (Cblornatrium) bilden auch die Kaliumsalze (Kálium- und Magnesiumsalze und mit diesen zusammen
vorkommende andere Salze) sowobl in festem, als gelöstem Zustande
gen. Die wicbtigeren
§

:

1.

Gegenstánde des staatlichen Salzmonopols,

doch

er-

vom Salzmonopol handelnden Verfügungen des GesetzJ. 1868 und des Gesetzartikels L v. J. 1875, sowie ander-

strecken sich die
artikels

XI

weitige

auf

V.

das

Salzmonopol Bezúg

habende Eechtsnormen auf die

Kaliumsalze nicht.
§

Die zu

2.

Eecht bestehende Verfügung,

laut welcher zur Er-

schürfung und Ausbeutung des Steinsalzes der Staat weder eine Schurfbewilligung, noch bergbehördliche Verleihung benötigt, ist auch auf die

Kaliumsalze anzuwenden.
§

3.

Der Finanzminister kann das auf

die Erschürfung und bergGewinnung der Kaliumsalze bezügliche Eecht füi- ein festGebiet und bestimmte Zeitdauer, mit Anwendung der § 7 und

mánnische
gesetztes

Berggesetzes, bei gehöriger Sicherurg der Interessen der heimischen Industrie und Landwirtschaft und mit besonderer Eücksicht darauf,

8 des

die Konsumenten das benötigte Kaliumsalz auf
Weise und je billiger sich zu beschaffen in der Lage
Andere übertragen.
dal?)

je vorteilhaftere
seien,

auch auf
9*
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§

bei

Wer,

5.

ob

ist verpflichtet,

Bericht zu erstatten

ÜNGAKN.

nun wáhrend der bergmánnischen Schürfung oder

bergmánnischer Gewinnung,

limnsalz stöBt,

IN

und

aber auf andere Weise auf Ka-

oder

hierüber der Finanzbehörde

ungesáumt

der Salzablagerung jede Arbeit einzustellen.

in

Die Wirksamkeit dieses Gesetzes erstreckt sich auf die Kaliumsalze enthaltenden Mineralwásser nicht, doch ist es verboten, aus derartigen Wássern Kaliumsalze herzustellen.
aus der Verwertung der Kaliumsalze sich
§ 9. 10 Prozente des
§

8.

Eeingewinnes sind zu Gunsten der LandwirtZu diesem Behufe ist in der Verwaltung
des Ackerbau-Ministeriums ein eigener Fond zu erriehten, in welchen
die 10% -ige Abgabe nach Abschlufi eines jeden Gescbáftsjahres abzuführen ist. Bestimmung des Fondes ist Vorschubleistung der landwirtstaatüchen

ergebenden

schafts-Interessenten zu verwenden.

:

schaftlichen

Interessen,

in

bergmánnische Gewinnung

diesem Auszug

In
artikels

erster

Eeihe

in

Gegenden, wo die

jenen

der Kaliumsalze erfolgt.

ist

ungefáhr das Wesen

enthalten. Das Gesetz

ist

des

ganzen Gesetz-

alsó gégében, der Staat sicherte sich

vorher das Eecht auf die gesuchten Schátze, jetzt

ist

es

un sere Aufgabe

uns zu bemühen, dafi wir das Kalisalz in unserem Vaterlande auch finden.
Mit der Frage der Schürfuugen auf Kalisalz befasste sich bekanntheh eingehend zuerst der Chef der staatlic-hen montanistischen
Hauptsektion, Ministerialrat Alexander v. Mály und auf seinen erschöpfenden Vorschlag hin entschied sich im Jahre 1899 das kgl. ungarische
Finanzministerium, durch verlafiliche ünternehmer unter staatlicher
Kontrolié

Tiefbohrungen

auf

Kalisalz

vornehmeu

zu

hungsweise diese Tiefbohrungen nach durchgeführtem
logiscben Verháltnisse an geeigneten Punkten zu
foi-tzusetzen,

gerechtfertigt

als

die

lassen,

bezie-

Stúdium der geo-

begmnen und

so lange

Bohrungen von geologischem Gesichtspunkte aus
Demzufolge forderte das Finanzministerium

erscheinen,

den verewigten verdienstvollen Direktor der geologischen Eeichsanstalt,
JoHANN BöcKH V. Nagysur auf, er mögé nach an Ort und Stelle (im
siebenbürgischen Becken) vorgenommenen lokálén Untersuchungen beFixierung der Bohrpunkte und darüber sich auBern, in welcher Tiefe
an den betreffenden Stellen das Kalisalz-Vorkommen zu erwarten sei.
JoHANN V. BöczH hiclt Ín Hinsicht darauf, dafí es noch eine oö'ene
Frage sei, ob in Ungarn Kalisalz vorhauden ist, nicht so sehr die
Intervention des Geologen, als vielmehr jené des Chemikers für notwendig, er empfahl alsó in erster Eeihe, Analysen des Wassers der
Salzquellen der Gegend von Khalom vornehmen zu lassen, da nach
seiner Ansicht die Wahrscheinlichkeit gro6 sei, dafi, wenn in dem Wasser

treffs
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irgend einer Quelle das Kalisalz naehweisbar

aus

dem

sei,

in der Tiefe befindlichen Kalisalzlager
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Lösung

dasselbe durch

dahin gelangt

sei.

dem
kaum nennenswerten
gewonnene Eesultat zum Beginn der

Die in Selmecbánya durchgeführten Analysen wiesen aber in

Khalom genommenen

bei

Salzwássern

A'Q-Gehalt nach. Da alsó das

einen

Schürfungen keinen genügenden Anhaltspunkt

Mály

rat AijExander v.

durch

namentlich

die Idee auf,

geologische

ob

man

bot, so

Detailaufnahmen oder durch Analysen

der Salze au« den Salzgruben das vorgestreckte

JoHANN

Vorkommens
in

Abrede

V.

BöcKH empfahl

aber,

obwohl

der Kalisalz-Ablagerungen in

stellte,

warf Ministerial-

nicht auf anderem Wege,

Ziel erreichen
er

könne

?

die Mögiichkeit des

üngarn auch diesmal nicht

zur Fortsetzung der üntersuchungen die Feststellung

und Salzbruanen, da die Auffindung
ein langes Stúdium erforderu.

des Kalisalzgehaltes der Salzquellen

der Kalisalz -Depóts in der Tiefe

Alexander

Dr.
Anstalt,
Angriff,

Eesultat

v.

Kalecsinszky,

Chefchemiker der

geologischen

nahm alsó die Aufsammlung und Analyse der Salzwásser in
dem dann zui' Erleichterung der Arbeit und damit je eher ein
erreicht

werde,

i.

J.

1906 der zur geologischen Anstalt ein-

berufene Hütteningeneurs-Adjunkt Ernst Budai zugeteilt wurde.

Die seehs Jahre hindurch fortgesetzten Salzwasser-Analysen ergaben zwar kein positives Resultat, insoferne aber war die Untersuchung
zweifellos doch nützlich, als sie dem Geologen spáter bei Begehung des
siebenbürgischen Beckens Orientierung bot.
Da nach dieseu Antezedenzien es voraussichtlich war, daiJ auf

chemischem Wege ein entsprechendes Resultat aobald nicht zu erreichen
sei,

die

da(j

die

auíoerordentliche

Wichtigkeit

der

Kalisalze aber es erfordert,

üntersuchungen und Schürfungen auf dieselben mit einer

viel

gröfieren Energia als bisher fortgesetzt werden, so erbat sich Ministerial-

Alexander v. Mály, mit Beistimmuug des gewesenen Staatsekretárs
Alexander Popovics, vom Universitáts-Professor Dr. Ludwig v. Lóczy
ein Gutachten darüber, wie die in üngarn durchzuführenden KalisalzSehürfungen in Angriff zu nehmen seien ?
Inzwischen wurde l)eschlossen, dafi. da die Privatbohrungen (auf
Petroleum) nicht zum gewünschten Eesultat führten, hinfort innerhalb
rat

des

Eahmens

des Budgets das Arar selbst Tiefbohrungen durchführe.

Auf die erfolgte Aufforderung hin empfahl Dr. L. v. Lóczy i. ,J.
1907, unabhángig vom Gutachten Johann v. Böckhs, wovon er keine
Kenntnis hatte, die Inangriffnahme der Schurfbohruugen seitens der
Eegierung auf geologischer Grundlage. Auf Professor Lóczys sicheres,
bestimmtes Auftreten hin wurden dann sowohl die geologischen üntersuchungen, als auch die Schurfbohruugen begonnen, das Eesultat dieses
"Vorgehens ist das phanomenale Hervorbrechen des Erdgases bei Kissármás.
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Die

nun nur

ÜNGARN.

gingen unter amtlichem Geheimnis in

Schiirfarbeiten

doch mit umso

IN

einige eingeweihte Fachleute über den

Stille,

darum waren

záherer Ausdauer vor sich und eben

Gang

bis

der Schürfungen

da der Staat nicht nur die Kaliumsalze, sondern
auch das Erdgas und Petroleum mit Monopol dem Fiskus sicberte, hat das
Jetzt aber,

orientiert.

Geheimhalten keinen rechten Zweck mehr. lm Gegenteile

im

Interessé des Staates,

Wir schicken

dafi je

sprecben.

voraus, dafi gegenwártig nur in den siebenbürgischen

Landesteilen Ungarns die Schürfungen auf Kalisalze in
wir

gerade

liegt es

mehr Fachleute zur Sache
Gang

daher

sind,

auch in dieser Publikation vornehmlich mit den siebenbürgischen

uns

Schürfungen
namentlich

ist

1.

befassen.

Es handelt

sich

hierbei

um

zwei Fragen.

überhaupt in der Tiefe des Beckens der siebenbürgi-

schen Landesteile Kaliumsalz vorhanden und wenn ja

2,

wo muss das

selbe

gesucht werden, an den Rándern des Beckens oder in der Mitte desselben?

Diese Fragen werden wir im nachfolgenden beleuchten. Bevor wir
wir

dies tun, schicken

aber

alles

das

voi-aus,

was bisher

gelegenheit der Kalisalzschürfungen in Ungarn geschehen

An-

in der

ist.

Vor Bespjechung des umfangreicheu Materials sei es der Redak''Földtani Közlöny « auch an dieser Stelle gestattet, aufrichtigen
Dank zu sagen dem hohen kgl. Finanzministerium und zwar insonderheit dem Herrn Ministerialrat Alexander v. Mály, sowie Herrn ünivertion des

sitáts-Professor

Dr. L.

v.

Lóczy, als Direktor

schen Reichsanstalt, welche

Herren

der kgl. ungar. Geologi-

die Publikation der

Daten zu ge-

statten so liebenswürdig waren.

I.

TEIL.

Geschichte der Kalisalzschürfuníjen in Ungarn.
Bs ist allbekannt, daC sich in den siebziger Jabren des vergangenen Jahrhunderts schon mehrere Geologen über die ungarische Kalisalzfrage áuBerten. So glaubte der berühmte Professor in Freiberg

—

Cotta(1808 1879), der Begründer der geologischen Kartographie, der den Kranz der Karpatlien zweimal beging, daB man nach
Kalisalzlagern in den Tiefen des Nagy Magyar Alföld forschen muB.
Der Universitátsprofessor Akton Koch in Kolozsvár behauptet auf Seite 56

Bernhard

V.

seiner Arbeit

:

Erdély földalakulási történetének vázlata^

folgendes

•

Skizze

Versammlung
d. J.

1879.

der

geologischen

der Árzte

Geschichte

und Naturforscher

in

Siebenbürgens,

Kolozsvár

am

1.

vorgetragen

Február und

m
8.

der

Marz

KALISALZSCHRFÜNGEN
iiWie

erwáhnte,

bereits

i(!h

wurden,

wir

findeu

aucli

diesen

in

Diese Tatsache deutet darauf hin,
der in eiuzelnen

Stellen

tiefsten

jedenfalls der Maroslinie entlaug

bürgen wieder überschwemmte

Grund

dafi

erstere vor der Aiislaugung beschützt

Schicliteu

iioch

Spui-en

von Seetieren.

das ungarische jimgtertiáre Meer nach

gegangenen Salzaussclieidung sich

vor sich
einen
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über den Salzlagern wieder tonige,

folgen

dann mergelige Schichten, durch welche

ÜNGABN.

IN

Weg

brach, das

und den mit

sich

von Sieben-

Innere

Schlamm

gerissenen

auf

was zwar die Wiederauflösung der gröBeren Steinsalzmengen verhinderte. doch die Auflösnng der viel leiehter löslichen Kaliund Maguesiasalze nicht verhiudern kounte, die wenn sie schon aus der
Mutterlauge des eingetrockneten Binnenmeeres ausgeschieden waren, allenfalls
sich über dem Steinsalz ansammelten. Damit kann auch erklárt werden, warum
mau in Siebenbürgeu im Hangenden des Steinsalzes die fiir die Industrie so
dessen

ablagerte,

wichtigen Salze nicht aufíinden konnte. In dieser Beziehung teile ich alsó die
vor mehreren Jahren dargelegte Ansicht Bernhard v. Cottas, wonach die Kali-

uud Magnesiasalze in das ungarisclie Becken
nicht so weit, diese in der Mitte des Alföld

geraten

sind,

doch gehe ich

unter den spater abgelagerten

tief

Schichten zu sucheu.i)

Anton Koch ánderte
die siebenbürgischen

auf Seite 93 seiues

diese Ansicht

spater ab, indera er sich über

ausspricht. Er sagt námlich
Werkes über den Mineralreichtum Siebenbürgens

Kalisalze

deutlicher

(lErdélynek ásványokban való gazdagságárób)

folgendes

«Das Gebiet inuerhalb welchem das Steinsalz in welcher Form immer
vorkommt, betragt 450
Meilen, doch ist es nicht wahrsclieiulieh, daB das
;

Salzlager
Stellen,

I

zusammenhángend

auf diesem Areal

wo

auftritt.

Stecken wir

Karte aus, so gewinneu wir sofrt die Überzeugung, daB sich das
des

Steinsalzes

hauptsiichlich

Beckens beschrankt.

Schade,

nicht auch noch durch das
bei Kalusz in

Kalisalze

allé

jené

das Steinsalz in solcher Weise seine Anwesenheit verrát, auf einer
auf den

daB

iuneren

dieser

Segen

Vorkommen von

Eand

des

Vorkommen

Siebenbürgischen

Siebenbürgens

an Steinsalz

ist, wie
Gahzien und StaBfurt in PreuBen. Die industriell so wertvoUen

kommen

Kalisalzen vervollstándigt

an den genannten Punkten oberhalb der Steinsalz-, bezw.

Natronsalzlagerstatten vor

und werden mit sehr schönem Erfolg abgebaut. In

Siebenbürgen jedocb wurde über den durch Bergbau

aufgedeckten

Salzlager-

Spur des wertvollen Kalisalzes gefundeu, woraus dann der verstorbeue berühmte Geologe Bernhard v. Cotta in Freiberg vor eiuem Jahrzehnt
státten keine

jené Folgerung zog und auch ausspraeh, daB das Kahsalz, da es in
wasser, aus
iinbedingt
liürgischen

dem

sich

die

riesige

Menge

dem

See-

Steinsalz Siebenbürgens ausschied,

vorhanden war, mit der beim Eintrocknen des einstigen SiebenBinnenmeeres entstandenen Mutterlauge zusammcn in das tiefer

GroBe Ungarische Becken abflofi und nun dórt in gröBeren Tiefen
ist. Mir erscheint es jedoch ebenso wahrscheinlich, daB
die Salze der Mutterlauge des einstigen Binnenmeeres vorhanden sind, doch
niclit ani Kande des Siebenbürgischen Beckens, wo das früher abgelagerte
gelegene

des Alföld zu suchen
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Steinsalz zu findeu

ist,

sondern irgendwo gegen die Mitte

—

zu, vorausgesetzt

—

daB hier irgendwo die gröBte Tiefe war und da6
was ja wahrscheinlich ist
sich die beim Eintrocken des Meeres zurückgebliebene Mutterlauge mit den
leicht löslichen Kalisalzen hier ansammelte und endgültig eiutrocknete. Wenn
man einmal in Siebenbíirgen Kalisalzforschimgon unternehmen würde, so
müBte man die Bohrungen — meiner bescheideueu Ansicht nach
unbedingt
in dem mittleren Teil des Siebenbürgischen Beckens niederteufen.

—

Diese

wichtige

Aussage Prof. A. Kochs geriet jedoch alsbald in

Vergessenheit. auch er selbst berührt
seiner

die Kalisalze nieht wieder, ja in

ím Jahre 1900 erschienenen grundlegendcn Monographie

Erdélyrészi Medence harmadkori

képzdményei

:

Az
(Die

Tertiárbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landesteile) erwáhnt
er die Kalisaizfrage überhaupt gar nicht.

LóczY wurde in den 90-er Jahren des verflossenen Jahrhunvon Prof. E. Subss in Wien wiederholt aufmerksam gemacht auf
die Frage der Kaliumsalze im Siebenbürgischen Tertiárbecken und auf
die hoffnungsvolle Schürfuug auf diese Bodenschátze.
Die Kalizalzschürfungen wurden in Ungarn durch den Herrn Ministerialrat Alexandeb von Mály Chef der Bergbausektion, angeregt. Auf seinen
Vorschlag hin sendete námücb das Finanzministerium am 6. Február
1900 eine Analyse der Salzwasserquellen von Khalom, im Komitate
Nagyküküll, an die kgl. ungar. geologische Pieichsanstalt mit der
L. V.

derts

Frage, ob der in der Salzwasserquelle

ausgewiesene 0'406% (im festen

Zustand) Chlorkaliumgehalt einen genügenden Anlialtspunkt zu weiteren

Forschungen

biete,

oder

ob

die

geologisehen

Aufnahmen

Frage mehr AufschluB bieten werden. Auf die Zuschrift gab

am

in

dieser

Marz
Alexander Kalecsinszky, ein Gutachteu
ab, wonach die altén Analysen zum Beginn der Kalisalzforschungen
keinen Anhaltspunkt liefern können. Erst wenn der Chemiker in seinem
Laboratórium ein günstiges Eesultat aufzuweisen vermag, kann auch der
aufnehmende Geologe sein Urteil abgeben und jené Punkte bezeiehnen,
12.

1900. kgl. ungar. Chefchemiker

wo man

weitere Schürfungen in Angriff

nehmen

könnte.

Dem

Bericbte

Kalecsinszkys schlieBt sich auch der Direktor der Geologisehen Anstalt

JoHANN BöcKH an, laut dessen Unterbreitung vom 22. Juli 1900 von
den geologisehen Aufnahmen vorderhand kein Ergebnis zu erwarten ist.
Das Finanzministerium betraut hierauf am G. August 1900
Alexandee Kalecsinszky mit dem Stúdium der in der Gegend von Khalom vorkommenden Salzwasserbrunnen. Das Ergebnis seiner Untersuchungen ist, dafi obzwar in diesen Wassern das Chlorkalium in keiDer so groKen Monge vorkommt, wie dies die alté Literatur behauptet,
so finden wir das KCl doch an mehreren Stellen und zwar im verkehrten Verháltnisse zur Konzentration des Salzwassers. So
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Cholnoky

in Kolozsvár, der

Tagblattes

Erdélyi Hirlap

geistreiehen Artikel
er

deswegeu

auch

hat jedoch

dienst an derselben

schrieb.

Universitáts-Professor

bürgischen Musealvereins

10.

No\.

Eugen
1906

v.

des

über die siebenbürgischen Kalisalze einen

Wie

ein jeder Eeformator.

Unannehnilichkeiten.

viele

DNGARN.

Nummer vem

der

in

IN

griff

so

hatte auch

In einer Sitzung des Sieben-

ihn, den Ankömraling, der

mit Sieben-

noch gar nieht vertraut war, sogar einer seiner Professorenkollegen wegen des kühnen Artikels an. Dieser Artikel E. v. Cholnokys,
der die Aufmerksamkeit mehrerer Mitglieder der hohen Finanzregierung,
ja selbst die des Ministerprásidenten Alexander Wekeele erregte, verdient
biirgen

es,

dafi ich ihu hier in
«

Erdélyi Hirlap 10.

Von

in Siebenbürgen.

seinem vollen Wortlaute anführe

November

1906.

Univ. Prof. Eugen

I.

v.

Jahrg. Nr. 13. Kalisalz-Bergwerke

Cholnoky. Original-Feuilleton des

Erdélyi Hirlap.

im Siebenbüi'gischen Becken das
dem
Auftreten des Menschen vollstándig ausgetrocknet ist. Es war dies der letzte
Eest jenes Meeres, welches das ganze Becken bedeckte und von allén anderen
Es

ist

bekannt,

dafi

das letzte Meer

des pannonischen oder pontischeu Zeitalters war, welches nicht lange vor

Meeren abgeschieden war. Diese Isoliertheit war auch der Grund, weshalb das
Meer zusammenschrumpfte und endhch gauz eintrocknete. Wie jedes Meerwasser, so war auch dieses salzig. Es enthielt sicher allerlei Salze. wie das
die auslaudischen Salzablagerungen, aus demselben Zeitalter, bezeiigeu. Es entnicht

hielt

die so sehr

nur

Kochsalz,

sondern auch verschiedene

wertvoUen Kahsalze, an denen

man

andere Salze, so

u. a.

heute in StaBfurt Millioneu

gewinnt. Dieses Meer war hier, hier trocknete es ein und hier lagerte es folg-

Das siebenbiirgische Steinsalz stammt aus einer viel
darum sprechen wir garnicht davou. Wir werden von den

lich allé seine Salze ab.

álteren Periode,

Salzen des spáteren Meeres sprechen, die sich hier befinden müssen, die sich

Meer eintrocknete. Die Salzschichten
wurden sicher von máchtigen See- und Festlandablagerungen bedeckt und
können heute schon mehrere hundert Méter tief liegen. Es ist sehr wahrhier uubedingt ablagerten, als das letzte

scheinlich,

daB wir mit einigen Tiefbohrungen, irgendwo zwischen Nagyküküllö

und Vízakna, auf diese Schichteu stoBen wiirden. Doch wáren zu diesem
Zweck einige tausend Gulden nötig. Die Leiter des Salzbergwerkes in Parajd
schürfen schon

einigen Jahren danach. doch mit

seit

unmögHch

so armseligen Mittelu,

Es wáre eins der gröBten
wissenschaftlichen Eátsel, wenn wir diese Salze nicht finden würden. Das Meer
süBte langsam aus, was darauf hinweist, daB seine Verháltnisse (da es unter
keinem EinfluB stand) ahnlich denen des Kaspisees waren, dessen Salz sich
in abgelegeueu, kleinen, im heissen trockenen Küma siedenden Buchten abdaB

es

lagert,

ist

hauptsachlich

kleine Oflfnung mit

hier fortwáhrend

aber lágert sich

damit etwas zu

aber

dem

in

der

erreichen.

Bucht Karaboghaz.

offenen Kaspisee kommuniziert.

heréin und verdunstet hier
ab.

Ahnlich

müssen

die

nur durch

eine

Das Salzwasser strömt

in der grossen Bucht, das Salz

die Verháltnisse

auch im Siebeubürgi-
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schen Becken gewesen sein. lu irgeud einem Talwinkel, sei das jetzt das
Becken von Csik, Gyergyó, Bárcaság oder Szeben, muBte es sich ablagern,
oder aber finden wir es am Grundé des letzten Meerfleckes, alsó an der genannten Stelle. Natíirlich ist es recht sehwierig dasselbe aufzufiuden, da wir
ja die Geologie Siebenbürgens uoch nicht so eingehend kennen. daB wir die
Straadünien eiues jeden Meeres bestimmeu köunten. Dazu gehörten uoch lange
Jahre und eingehende Studien, von denen wii- uoch weit entfernt sind. Seitdem Anton Koch, der Monograph des Beckens, mit seineu diesbezüglicheu
Studien auflieB, ist die Geologie des Siebenbürgisclien Beckens verwaist, da
der jetzige verdienstvolle Professor der Geologie an der Universitát Kolozsvár
Bihar-Vlegyásza-Gebirge

zum

seiner Studien

sich

das

dem

eine eingehende Erforschung ebenfalls sehr not tut.

Ziel

ausgesteckt

hat,

Es gibt noch sehr viel zu tun in Ungarn, speziell aber in Siebenbürgen.
Es macht sich jedoch nichts von selbst und es genügt dazu nicht am Hauptplatz zu spazieren und auf die Eegierung zu schimpfen.

Obzwar Eugen

v. Cholnoky. der eigentlich die Ideen seines Meisters
LóozY wiedergab, die Sache ein wenig irrtümlicli auffafite, so ist
es docb sem unvergángliches Verdienst, daB er der Kalisalzfrage den
richtigen Lauf gégében hat, indem er derén Weiterentwickelung den

L.

V.

Geologen zur Aufgabe

machte.

Man muB

die Frage, ob es

im Sieben-

Becken Kalisalze gibt, endlicb zur Entscheidung bringen.
Die Finanzregierung sah dies auch ein und hat auf die Anregung von
Herrn Padl v. Hoitst den Universitátsprofessor Dr. Lddwig v. Lóczy um
bürgischen

eine

Meinungsabgabe ersucht,

dei-

dem Finanzministerium

folgendes

Gutachten unterbreitete

Das Fachgulachten Ludwig
Hochwohlgeboren Herrn
im

kgl.

Dr.

v.

Lóczys.

Alexander Popovics,

Staatssekretar

ung. Finanzministerium. Budaped.

Ew. Hochwohlgeboren! Am 11. Február laufenden .Tahres geruhten Euer Hochwohlgeboren dureh die ehrende Aufforderung des Herrn
Ministerialrates Alexander Mály meine Meinung darüber zu wünschen,
wie die in Ungarn zu veranstaltenden Kalisalzforschungen in Angriff
zxi nehmen wáren. Ich wurde gleichzeitig in die Prámissen der Forschungsangelegenheit und in die Ergelmisse der bisherigen Untersuchungen
eingeweiht, sowie auch in das Angebot der registrierten Firma Hbinkich
Emden Frankfurt a/M. Nachdem ich die Angelegenheit mit Beachtung
all dieses, sowie mit Vergleichung der einschlagigen geologischen Literatur und meiner eígenen Erfahrungen durchstudierte und mir mein
Urteil in dieser Frage gebildet hatte, fand ich es für notwendig mir
über die geologischen Verhültnisse des norddeutscben Kalisalzbaues
sichere Informationen zu verschaffen. Ich

suchte

alsó

eine

der

kom-
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petentesten Personen. einen altén Freund in Deutschland auf, der

mir

mit weitgehenden Anleitungen und vertraulichen Aufklárungen diente,
welcbe ich die Éhre habén werde weiter untén, im Auszug, wortgetreu
mitzuteilen. Es diente niir zu groBer Freudé, daB der ausgezeichnete

Kenner der deutschen Kalisalzbergwerke meine hypothetische Auffassung
und mein Urteil vollkommen rechtfertigte. Dieses wird alsó durch praktische Erfahrungen von vielhundert deutschen Bohrungen und die
500 800 m tiefen Grubenaufschlüsse immenser eintraglicher Kalisalz-

—

bergwerke unterstützt.
sich

In der an micb

gerichteten,

ehrenden Aufforderung handelte es

im allgemeinen

um

Ungarn

í'orscbungen.

Ich

halté

die

es

in

nicht

vorzunehmenden

ausgeschlossen,

für

ja

ich

Kalisalz-

hege im

Gegenteil sogar Hoffnung, dalo im groBen ungarisebeu Becken und dessen
Buehten jenseits der Donau, sowie in Kroatien-Slavonien und im Bánat,

noch Kalisalzlager oder andere wertvolle Bergbauprodukte
vorhanden sein könneu. Ich halté jedoch die Zeit zu den hier zu veranstaltenden Forschungen noch nicht für gekommen, denu wir kennen
in grofier Tiefe

das groBe ungarische Becken
ein

zusammenfassendes

in seiner

geologisches

Gesamtheit noch sehr wenig
Stúdium dieses Gebietes steht

noch aus.
Vorláufig bietet sich uns uur das Tertiárbecken Siebenbürgens zur

Schürfung auf Kalisalzlager dar. Dieses Becken war nach jeder Eichtung geschlossen und es dürfte über den abschlieíjenden Grundwállen
nur durch sehr wenige seichte Kanálé mit dem groBen ungarischen,
tertiáren (eozánen

ten des Beckens

und neogenen) Meere kommuniziert habén. Die Schichmit ihren zwischengelagerten máchtigen Salzmassen
Gipsschichten, gebén den Typus eines Beckens mit

und den immensen

verdunstendem Waeser ab, welches jedoch auf Grund seiner Petrefakten
mit dem salzigeren Meere in Verbinduug stand. Die 5anrntheorie
OcHSENius' würde das Siebenbürgische Becken als eklatantes Beispiel
anführen, wenn wir darin Kalisalzlager finden würden. Die sich am

Eande

Beckens

des Siebenbürgisehen

ziehenden

Salzkörper

und

fást

Salzausbisse,

zeigenden Salzwasser,' unter

0-0059— 0-831

denen

allé

zusammenhángend
sowie

die

sich

untersuchten

55

entlang-

ebendort

oft

Salzquellen

cm^ Salzwasser enthalten, weisen direkt darauf hin, daB die Kalisalzforschung eine dringende und
sozusageu Pílichtaufgabe des Staatshaushaltes ist. Auch ist das Siebenbürgische Becken von geologischem Standpunkte aus ziemlich eingehend
Kaliumchlorid,

gr in 100

* Dr. Samoel Fischer: Die
Salzquellen Ungarns. Im Auftrage der Ungarischen Geologischen Gesellsehaft untersucht und beschrieben von Dr. S. Fischeb.
(Mit einer Karte.) Földtani Közlöny. XVII. Bd. 1887. 9—11. Heft. p. 450—528.

KAL1SALZ8CHÜRFUNGEN IN DNÖAEN.
studiert imrl besthriehen

von

141

Universitíitsprofessor

Anton Koch.'

Dr.

An

der

die

Lage der Salzschichten mit praktischer Genauigkeit zu bestimmen.

Hand

dieser Arbeit ist es für den Geologen eine leichte Aufgal)e

Dio voin Jahre 1899 au ausgeführten Analysen wiesen iu den

am

E-Eande des Bec-kenR gelegenen Salzquellen Kaliumchlorid nach. Ich
halté die Fortsetzung und Ausbreitung der Analysen auf allé Salzwasseifür notwendig, weil diese Analysen die Lage der Salzschichten in den
Ausbissen erkennbar machen.
Die Teinperatur der Salzwasser Siebenbürgens

ist,

soweit ich

dies

aus der Arbeit Dr. Sámuel Fischees und den freundlichen Mitteilungen
des Chefcheinikers der kgl. ung. geologischen Anatalt AijEx.\ndee Kale-

csiNszKY

kann, nicht bestandig, sondern wechselt nach

beurteilen

Jahreszeiten und

sind

dies

alsó

Heterothermen.

sog.

Solche

den
Wasser

können sich nuv mit von der Oberfláche stammenden ablaufenden
Wássern náhreu, sind alsó vadose Wásser, ja sogar meist freatische,
d.

gewöhnliche Brunneuwasser, die das Salz aus keiner groBen Tiefe

h.

auflösen.

Da die Kalisalze im Wasser auBerordentlich leicht löslich sind,
kann man' sich jedoch nicht vorstellen, daB diese in den Sehichten
nahe unter. oder unmittelbar ober der Talsohle erhalten wáren. Eben
darum bieten die Kalisalzquellen nur die letzten Eeste der einstigen
zusammenhangenden Kalisalzlager. Aus den am Rande des Beckens
aufgebogenen Sehichten ist das Kalisalz, weun es sich dórt überhaupt
gebildet hat, schon lángst verschwunden. es wurde vom zirkulierenden
und ablaufenden Wasser ausgelaugt. Auf ein zusammenháugendes und
ausgebreitetes Kalisalzlager kann man nur in der Mitte des Beckens Aussicht
habén, wenn dórt die beckenartig abgebogenen Sehichten genügend tief,
200 300 m unter die Oberfláche geraten und so der Auslaugung entronnen sind. Nach dieser meiner Auffassung eollen die Bohrungen nicht
am Eande, sondern gegen die Mitte des Beckens vorgenommen werden. Die Kalisalzquellen können nicht als Wegweiser bei der Bestim-

—

mung

der Bohrstellen dienen, sondern sie gebén uns

treten der Salzschichten

nur das Zutage-

geuau bekaunt.

Diese meine selbstiindig entstandenen Anschauungeu wurden durch
eine ausgezeichnete Autorilat Deutschlands bekráftigt. Die Mitteilungen

Fachmannes

dieses
*

Dr.

lasse ich hiei' folgen

Anton Koch

:

Die Tertiárbildungen des Beckens der siebenbürgischen

Paláogene Grupije. Mitt.
gischen Anstalt. Budapest, 1894. Bd. X. Helt.
Landesteile.

Dr.

I.

Teil.

Anton Koch

:

II. Teil.

a.

6.

d.

.Jahrbuche

d.

kgl. ungar.

geolo-

(Mit vier Tafeln.)

Neogene Gruppé. Herausgegeben von der Ungar-

lándischen GeologÍBchen Gesellschaft. Budapest, 1900. (Mit vier Tafeln und 50 Abbildungen im Text.)
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B., den 19. Február 1907. «Leider gibt es über die Salzlagerstátten des
norddeutschen Tieflandes keiiie verstándige und brauchbare Literatur. Dagegen

wissen wir hier verháltnismáBig sehr genau Besoheid mit allén Salzvorkommeni).

B

deu 23. Február 1907. «Ich empfiug Ihre freundlichen Zeilen vom
M. und beeile mich Ihnen auf Ihre Fragen Folgendes zu erwidern
Unsere groBen Steinsalzlagerstátten, welche die Kalisalzlager einschliessen,
,

21. d.

:

gehören bei nns der Zechsteinformation an. Diese letztere umsáumt unsere
palaozoischen mitteldeutschen Gebirge, an derén Peripherie somit die Zech-

Ummanteluug zutage tritt. Überall am Ausgehenden
und ausgewaohsen, und zwar ist der Gürtel der völligen Auswaschung des ursprünglich sicher mehr als 1000 máchtigen Salzlagers mindestens 1 km breit, gelegentlich auch breiter. Die im Steinsalz eingelagerten Kalisalze, als die leicht löslichsten Elemente sind aber in einem
noch breiteren Gürtel ausgelaugt, als das Steinsalz. Man kann rechnen, dafi
die Breite ihrer Auslaugungszone mindestens 3 km ist, und dafi sie nicht
leicht in einer geringeren Tiefe, als zwischen 200 und 300 m erh altén
sind. Kingsum an der Grenze der Auslaugungszone zeigen sie dann noch die
steinformation als eine

sind die Salze zerstört

Spuren einer Umwandlung durcli Wasser. So sind überall hier die Kwrnalite
1-60). in Kamit (KCl.MgSO^.
(KCl. MgCl. &H^0. n. Kárte 1-2, Gew.
Gew. 2-5—3) oder Sylvinü (KCl + NCIJ umgewandelt.
3H^0., ML,

=

H=%

Weiter nach der Beckenmitte zu nehmen
Beschaffenheit

und Form an und sind

sie

soweit nicht nachtraghche grofie Gebirgsbrüche ein

und damit

ein Auslaugen oder eine

selbst

lagerstátten nicht melír

da.

vertreten

Eindringen

des

Wassers

Umwandlung hervorgerufeu habén. In der

Auslaugungszone lángs des Austreichens
hafte Soolqucllen auf,

dann ihre ursprüngliche

hier allenthalben fláchenhaft verbreitet,

um

unsere Mittelgebirge treten massen-

wo zusammenliangende
sind.

Sie

fláchenhafte

Salz-

voUenden das Zerstörungswerk

fi'üherer Zeiten. Sie sehen, daB die Verháltnisse gewisse Analogien mit Siebenbürgen aufweisen, mit dem einzigen Unterschiede, daB unsere groBen Becken
keine ursprünglichen Saizpfannen waren, sondern daB der groBe Meerbusen,
in welcliem das Salz zur Ausscheidung kam, erst in der Tertiíirzeit durch die

Miozáne Faltung in einzelne Becken zerlegt worden ist. Bei Ihnen in
Siebenbúrgen dagegen diirfte die heutige Salzniederlage
noch aunnáhernd dem ursprünglichenBildungsraume ents

pr

e c

h

e n. Natürlich ist aucli hier,

vom Ausgehenden

den Eándern
Eegion der Quellén. Es diirfte

wie bei uns das Salz an

her zerstört und hier

ist die

Sie interessieren, daB unsere natürlichen Salzquellen allermeist
auch keinen gröBeren Gehalt an Káli habén, wie die Ihri-

g e n. Immerhin ist es míBlich, aus dem Kaligehalt Eückschliisse auf die Wahrscheinhchkeit des Vorhandenseins von Kalisalzen zu machen, da nach unserer Erfahrung

fein

massen, ohne daB

oder auch gröber eingewachsene Chlorkaliumgewinnungswürdig werden, vielfach in den Steinsalz-

verteilte
sie

Immerhin halta ich Ihre Analysenergebnisse fiir sehr
Wir können aus gewissen Erscheinungen der fazieUen Entwick-

schicliten verteilt sind.

beachtenswert.

lung der Zechsteinschichten in gewissen

Teilen

Mitteldeutsclilands

den ehe-

KALISALZSCHÜRFUNUEN
niiiligcn

Uferrand

Da

groBen

unserer

uun

143

UNGARN.

IN

mit

Salzpfaune

Genauigkeit

ziemliclier

daB wir allenthalben in
diesen eheraals kiistennahen Partién keincrlei Kalisalze habén, obwohl Steinsalz zur Ablageruiig gekommen ist und auoh heute noch vorhauden ist. Es
rekoustruieren.

ist

es

für Sie bemerkenswert,

um

haudelt sich hier nicht etwa

lángs des Ausstreichens, vielmehr
Kalisalze in der

nachtragliche

eine

um

Auslaugung^erscbeinung

ein primáres ursprüngliehes Fehleu der

Nahe der Küste.

sehen, daB das mit Ihrer Vorstellung durchaus

Sie

übereinstimmt, nach welchen diemutmafilichen Kalisalze
suchen sind und nicht in der Na he

in der Beckenmitte zu
der Ufer.

eme Gründungsíirma, sondern eine
und Kalibohrungeu vertraute Ingenieurimd Bohrfirma mit den Versucheu zur AufschlieBung zu beauftrageu, und
zwar so. daB man mit ihr eineu Vertrag maohte bezüglicli der Einheitssátze
pro Méter Bohrleistung und ihr, damit sie allé Mühe und Sorgfalt aufweudet,
eine Beteiligungsquote als Prámie in Aussicht stellt.
Ich

\v,

speziell auf

rde für richtig haltén

dem

nicht

Gebiete der Salz-

Ich will absolut

gegen

uichts

die

ungarisohen

Leistungsfáhigkeit der

Bohrunternelimer sagen, aber in diesem Palle. wtirde ich es für richtiger haltén, zunáchst wenigstens, eine Firma zu wáhleu. die auf diesem Gebiete be-

Lande kommt

sondere Erfahrungcn bcsüzt. Selbst in unserem
Yielen hundert Bohrungeu, welche bereits bei

fortwahrend

sind, nocli
vibei-bohrt

vor,

uus

daB dieselben wegen

auf
ilirer

es

Kalisalze
leichten

werden, ohne bemerkt zu werden, und ohne daB

man

trotz

dei

ausgeführt
Löslichkeit
die

nötigen

Bobrkerne für die cliemisch-aualytische TJntersuchung erbalt. Es muB aucii
beim Diamantbohren in diesen Fiillen, sobald man in das Steinsalz kommt
mit k o n z e n t r i e r t e r C h o r m a g n e s i u m 1 a u g e als Spüllauge gebnhrt
werden, um die Kerné vor Auflösung zu schíitzen.
1

Nachdem

ich dies vorausschickte, empfehle ich die Durchschürfung

Deu Bohrpunkt dürfen

des siebenbürgischen Beekens auf Kalisalz.

chemische Analysen bestimmen, sondern

es

nicht

müssen geologische Unter-

suchungen der Aussteckung der Bolupunkte vorangehen.
Die Aiifgabe dieser Untersuchung ist zu bestiramen, mit welcher
Xeigung die Schichten der in versehiedenen Meereshöhen (Désakna 300
m, Torda 440 m, Vizakna 400 m, Parajd 500 m, Szováta 500 m annáhernd)

auftauchenden

Salzlagerstátten

ziehen und auf annáhernd wie viel

man

nach

der

Mitte

des Beekens

die Tiefe der Pláchenausbrei-

tung

der Schichten in der Mitte des Beekens schíitzen darf. Diese
Untersuchung geht von der Bestimmung der stratigraphischen Lage der
Salzschichten aus, und zwar rings um den Eand des tertiáren Beekens,
damit an den versehiedenen Küstengebieten der gleichzeitigen Ablagerungen auch die fazielle Verschiedenheit geklárt werdc. Ich beantrage alsó

achtungsvoll die Entsendung eines Geologen seitens der Direktion der kgl.
uug.

geol.

Anstalt zu verordnen, der. mit

Beachtung der obgenannten
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Auge und unbefangenem,

selb-

stándigem Urteil das Becken bereist und seinen Bau erforscht. Für diese
Arbeiten halté ich eine Zeit von zwei Monaten für genügend, wenn

dem

zu

entsendenden Geologen die dazu nötige

unbeschránkte

Transport und

Hilfe,

namentlich der

Unterstützung seitens der Finanzorgane

gesichert wird. Unterwegs untersucht der Geologe fortwáhrend die

Was-

und Brunnen auf ihre Alkalinitat mittels einfacher Titrierung und
sendet von den Soolquellen das nötige Quantum Wasser zwecka genauer
ser

chemischer Analyse

in

die

kgl. ungar. geologische Anstalt,

dórt unter Aufsicht des Chefchemikere Alexandee
lysiert

v.

damit

sie

Kalecsinszky ana-

werden.

Zur Wassersammlung würde ich die Entsendung eines auserwáhlten und zuverlássigen staatlichen Hüttenburschen oder Laboranten zur
Hilfe des Geologen für nötig haltén, der dann die Arbeit des WasserBammelns und Verpackens verrichten würde und der ein stiindiger Laborant des Geologen wáhrend der Zeit der Forschung wáre.
Die in Norddeutschland gewonnenen Erfahrungen weisen, meine
deduktíven Folgerungen bestátigend, darauf hin, dafi auch im siebenbürgisehen Becken und gegen die Mitte des Beckens in eine Tiefe über
2
300 m zusammenhángende und zum Bergbau geeignete Kalisalzlager

—

zu erhoÖ'eu sind.

Unter der Tiefebene

500

— 800 m

tief,

Norddeutschlands befindet sich das Kalisalz

von wo das teure Produkt durch Scháchte heraufbe-

fördert vfird.

Das Vorhandensein der

Kalisalze

ist

nach den Erfahrungen in Nord-

deutschland darán gebunden, ob die die Salze
ten nach ihrer Bildung genügend tief (200
des Bodens gesunken

und auch

einschlieíjenden Schich-

— 300 m) unter die Oberfláche

in dieser Tiefe

verblieben sind

und so

gegen die Auslaugung und Auswaschung geschützt waren.

Die ersten Bohrungen

sind

jenen

Linien

entlang vorzunehmen,

als die Achsen des áltesteu Meeres bezeichnen kann.
Auf jeden Fali mufi man nach der Aussteckung die Bohrung an mehreren Stellen in Angriff nehmen, auch dann, wenn die erste Bohrung
ohne Eigebnis wáre, oder die Untersuehung und Bohrung das Becken
in mehrere Teile gegliedert íinden würde.
Die erste Bohrung ist an der tiefsten Stelle oder dórt, wo man
300 m Tiefe voraussetdie Schicht der Salzlager auf mindestens 250
zen kann, zu beginnen und bis zu einer Tiefe von mindestens 800

welche der Geologe

—

1000 m zu berechnen. Die Tiefen der weiteren Bohrungen werden durch
Erfahrungen des ersten Versuches bestimmt werden. Unter den mir
vorgelegten Fragen hgurierte auch das Offert der eiugetragenen Bankdie

firma H.

Emden,

Frankfurt a^M. Die Firma Emden möchte die unga-
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aucb die Ausbeutung monopolisieren. Ich
mich am entschiedensten gegen das Monopólium ud das Offert der Bankfirma H. Emden zu áuBern.
Ich schlieBe mich ganzlich dem Vorschlag der Direktion der kgl.
ungar. geologischen Anstalt au, der Staat mögé die Bohrmigen selbst
Kalisalzforschung,

rÍ8che

nehme mir

ja

Freiheit

die

ausführen lassan.

Es

meine uniimstöBliche Überzeuguug,

ist

salzforschung

nicbt

und der Aussicbt

nicht,

bürgischen Beekens

Denn

die

aua

als

den Háuden lassen

wenn

dafi der Staat die Kalidarf,

aucb in dem Falle

sicb die Kalisalzlagerstátten des sieben-

praktisch

nicht

verwendbar erweisen würden.

Kosten der Scbürfuug würde ja in allén Fállen der Staat

tragen.

das direkte jahrder Scbatzkammer um eineu unschátzbaren Wert vergröfiern. Wenn aber die Bohrungen sicb

lm

licbe

Falle eines Gelingens aber würde sicb

Einkommen

erfoIgloH

als

erweisen

würden,

so

ist

es

sicber,

daíj

die

gründende

Firma den schádlichen und gefábrlicbeu Börsen-woicber zum materiellen
und moraliscben Scbaden unserer Kapitalisten und unseres Volkes noch
jahrelang weiter fortsetzen würde.
Ich kenne die Goldgrubenscbwindeleien der 80-er Jabre im Sieben-

bürgiscben Erzgebirge und

an Ort und

den
durch die Börsenspekulanteu verursachteu Scbaden und moraliscben Euin
der Mittelklasse und des Arbeiter volkes zu beobachten. Dann kam noch
die Scbaude und der schlecbte Euf, der uns wegen Macbination frembatte

Gelegenheit

Stelle

der Grubensjjekulanten unverdient vor den ihr Geld verlierenden

den

traf.

Frem-

Ich fürchte, dafi sich die Zustánde der 80-er und 90-er Jabre

würden, wenn wir die Schürfungen einer auslándiscben
Unternebmung überlassen würden. Zwecks unmittelbarer Ausbeute oder
Verpacbtung der erforschteu Kalisalzlagerstiitteu mögé der Staat erst
spáter entscheiden. Zur Ausfübrung der Bohrungen empfehle ich die
Firma H. Thumann, derén Kostenüberscblag icli zu überreichen die Ebre
batte. Bei dem Kontrakt mit der Bobrfirma möcbte ich ein bereinkommen nach dem Einbeitspreis mit Bedingung scbneller Arbeit empfehlen. Falls die Bohrungen mit Erfolg ablaufen sollten und man zum

wiederbolen

Bergbau geeignete Kalisalzlager konstatieren würde, so könnte man der
Bohrfirma einen gewissen Prozentsatz als Prámie sicbern. Doch diese
Prámie wáre nui- dann faliig, wenn das Kalisalzlager schon durch einen
Schacht aufgeschlossen
haft verpachtet
ist

diese

stándigen
die

ist.

im FaUe
in

Annahme

das

ist und lobnend bebaut wird oder aber vorteilNach dem eingelieferten Brief der Firma H. Thumann

ibrer Betrauung geneigt ihren geologischen Sachver-

Gebiet

der

Bohrungen zu entsenden. Ich empfehle
und zwar auf solche Weise, daB diesso.

dieses Vorscblages

FöUUani Közlöny. XU.

köt. Í9Í1.

10
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im Vérein mit jenem Geologen, der mit dem Stúdium des Beckens
betraut wird, das Gebiet begeht.

Unter den Mitgliedern der
fehle ich Dr. Kart, v. Papp,

kgl.

ungar. Geologischen Anstalt emp-

meinen gewesenen Schüler und gewesenen
zum Stúdium des Beckens

Assistenten an der Polytechnischen Hochschule
aufzufordern.
Dr.

Mezség,

V.

Papp arbeitete

schon

im Dienste

spezialer

Fragen

namentlich in der Angelegeuheit der Abhilfe des

gels in der

in der

Wasserman-

Mezség.

da6 das hohe kgl. ungar. Finanzministerium meine
Aufmerksamkeit würdigen sollte und den kgl. ungar.
Geologen Dr. Kael v. Papp mit der Untersuchung des Siebenbürgischen Beckens auf Kalisalze betrauen würde, so würde auch ich im
Monate Juni zur Durchquerung des Beckens hinunterreisen.
Mit vorzüglicher Hochachtung, Budapest, am 30. April 1907.

Im

Antráge

Falle,

seiner

LUDWIG
ord. ö. Professor

V.
a.

LÓCZY
d.

üniversitát,

Prásident der Ung. Geogr. Gesellschaft.

Nach

dieser

ünterbreitung Prof. L.

v.

Lóczys saumte das Finanz-

ministerium keineu Augenblick, sondern ordnete unverzüglich die Untersuchung des Siebenbürgischen Beckens an, wie dies durch folgendes

Aktenstück bezeugt wird.

—

Sr. Hochwohlgeboren
Herrn Dr. Ludwig Lóczy v. Lócz, o. ö. Universitátsprofessor, Budapest, VII.,
Izsó-utca 6. Für Ilire hochwe.te Ünterbreitung betreffs der in Siebeubürgen
allenfalls vorhandenen Kalisalzlage spreche ich Ew. Hochwohlgeboren meinen
aufrichtigsten Dank aus und nehme Iliren Antrag, Dr. Karl v. Papp — um
dessen Entsendung in das Siehenbürgische Becken ich zu gleicher Zeit den
im Mouat Juni gelegentlieh seiner geoloHerrn Ackerbavxmiuister ersuchte
gischen Aufnahmen besuchen zu woUeu, freudigst an. ludem ich erkláre, die
Kosten dieser Eeise tragen zu wollen, ersuche ich Sie zugleich den Genannten
in der Lösimg seiner Aufgabe mit Ihren weisen Eatschliigen unterstiitzen zu
wollen. Budapest, den 5. Mai 1907. Im Namen des mit der Leitung des
<iKgl.

uugar. Finanzminister Zahl 46,771, 1907.

—

Finanzministeriums betrauten

kgl. uugar.

Ministerprásidenten Popovics m.

p.

Staatssekretár.

Damit begann

die sistematische geologische

Erforschung des Sieben-

bürgischen Beckens, derén Resultate in einem spáteren Hefte des Földtani

Közlöny besprochen werden

sollen.

GEOLOGISCHE NOTIZEN ÜBER EÍNIGE VORKOMMEN VON

BRAÜNKOHLE
Von

—

IN SIEBENBÜRGEN.

Prof. Dr. C. Schmidt, Basel.

Mit den Piguren

den vergangenen Jahren

In

1

dem

Director

Dr.

LuBwiG

im

((Földtani

der

Gutachten

über die
Ich

Photographieen nach

Brai.n-

diese Berichte

Reichsanstalt

ihm

für derén

Közlöny" zu Dank verbunden. Herr Dr. K.

die Freundlichkeit zwei

einzelne

dortigen

steUte

geologischen

LóczY, zur Verfügung und bin

V.

öfteren

des

ich

um

abzugeben.

ungar.

königl.

—

10.

besuehte

Punkte des SiebenbürgÍHchen Beckens,

kohlenvorkommnisse

—

eigenen

v.

Henn

Aufnahme
Papp hatte

Aufnahmen

bei-

zufügen. Meine llitteilungen betreffen

A) Die Braunkohlen im Almástale bei Kolozsvár. B) Braunkohlenvorkommnisse bei Déda a. Maros. C) Braunkohlen der oberen Kreide
in der Gemeinde Sebeshely bei Szászsebes.

A)

DIE BEAUNKOHLEN IM ALMÁSTALE BEI KOLOZSVÁR
(SIEBENBÜRaEN).
Einlfíüung.

/.

Nordwestlich von

lagerungen

Bánfihunyad im Süden

40

Teile des Gebietes.

Sehiefern, die

im S im Tale der Warmen Szamos zutage
wird von
lichen

mit 5

Eozán

Partién

—

10^'

gebildet, das in bis

des

gegen

Unser Gebiet gehört

Das Tertiár
im Meszesgebirge,

Teil des siebenbürgischen Tertiárbeckens.

auf altkristallinen

T.

liegt z.

km

Lángé, zwischen Egeres und
und Zsibó am Szamos im Norden. Die Gruben
ca.

von Egeres liegen im südlichen

zum nordwestlichen

wir braunkohlenführende Ab-

Kolozsvár finden

aufgescblossen auf

Beckens

N und

auftritt.

gegen

E

im

treten.

NW

Die Basis des Tertiárs

800 m Máchtigkeit in den randDie Sehichten der Tertiárs fallen

ein.

Im Almástale wird

das Eoziin
10*

K
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von oligoziinen und
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miozánen

Schichten überlagert und zwar
von 400—500 m. Die Braunkohlen
liegen im Oligozán und im untersten Miozán. Es Í8t bemerkeuswert, daB
die Braunkohlen zwi.schen Egeres und Zsibó zum Oligozán gehören,
ebenso wie diejenigen des Zsilytales (Petrozsény) im Komitate Hunyad,
wáhrend die übrigen, zerstreuten Vorkommnisse von meist lignitischen
Kohlén in Siebenbürgen gröfitenteils von jüngerem Altér sind.
In den folgenden Darstellungen stütze ioh mich auf die hier angegebene Literatur, sowie auf eigene Wahrnehmungen gelegentlich
eines Besuches des Almástales im Herbst 1906. AuBerdem standén mir
Gutachten von L. Joakim (1903) und Fa. Johanny (1905) zur Verfügung.
erreicht das Oligozán die Máehtigkeit

Geologische Übersicht der Kohlenschichten.

//.

a)

Die stratiíjraphische Stellung und Máehtigkeit der Flötze.
Fig.

Almástales

gibt

1
i.

M.

die
1

:

Schiehtenfolge

des

kohlenführenden Tertiárs des

5000. Nach den Untersuehungen von A.

Koch habén

vem oberen Eozán bis zum unteren Miozán sich erstreckendes,
850 m máchtiges Schichtsystem vor uns, das im Weseniehen aus
Tonen und Mérgein mit Sandsteinbánken besteht. Das obere Oligozán
ist besonders máchtig entwickelt (ca. 500 m) und láíSt sicb in vier Abteilungen Gliedern, wovon die unterste und die beiden oberen je mit
einem kohlenführenden Horizont abschliefien auCerdem sind die Schichten des untersten Miozán (ca. 30 m máchtig) von schwa-hen Kohlenwir ein
ca.

;

flötzen duTchsetzt.

Die Stufen des oberen Oligozán charakterisieren sich wie folgt
I. Zone: Schichten von Forgácskut: Bestében aus rten
:

Tonen und Sandsteinlagen, die eben in braunen und dunkelbláulichgrauen Ton- und Kohlenschiefer mit Spbárosiderit und Gypskrystallen
übergehen. Hier finden sich drei Kohlenflötze, derén maximale Gesamtmáchtigkeit 2 m betrágt. Das máchtigste derselben besitzt eine mittlere
Máehtigkeit von 70 cm. In den Sanden und Kohlenschiefern trifift man
háufig Cyrena semistriata.
II.

Zone: Fellegraver

nen mit mindestens 10
flötzen

der

I.

Sandschichten
sog.

Zone,
folgt.

m

od.

Corbula-Schichten:

Begin-

máchtiger Sandsteinbank über den Kohlen-

worauf wieder meist roter Ton mit eingelagerten
Teil des Gebietes wird die máchtige,

Im W-lichen

Corbulasandsteinbank

an

der

Basis

dieser

Zone durch mergelige

Zwischenlagerungen geteilt und die getrennten Sandsteinschichten enthalten dann massenhaft die Schalen mehrerer Arten der Brackwasser-

musehel Corbulomya.

Kohlenflötze fehlen.
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Zone: Schichten von Zsombor:

Bestében aus bunf en

Tonen, wecbselnd mit dünnen Sandsteinscbicbten, die nacb Untén, wie

—

Zone II, begrenzt sind durch eine 10 15 m máchtige Sandsteinbank
und nacb oben, wie Zone I, dui-ch graubraune Tone mit Gipskristalleu.
Diese oberste Partié entbált 3 — 4 Koblenflötzcben mit einer maximalen
Gesamtmáchtigkeit von ^'5 m und derén bedeutendstes reines Flötz
böcbstens 1 m mácbtig ist. Die begleitenden Tone der Flötze sind erfüllt von den Schalen von Ceritbium márga i-itaceum, C. plicatum und
Cyrena semistriata.
Zu unIV. Zone: Scbicbten von Puszta-Szt.-Mi h ály
:

terst liegt

cbem

wieder 10

buiite

— 15 m

máchtiger schotteriger Sandstein, auf wel-

Tone mit Sandsteinscbicbten ruben. Oben wird

diese

Zone

abgescblossen durch blauen Tegel mit einem einzigen Koblenfiötze, das

im Hangenden von

einer

Ostrea aginensis, begleitet

Austernbank, gebildet aus den Schalen von
ist.

Mit der Ablagerung der IV. Zone des Oligozáns hatte die Koblenbildung nocli nieht ibr definitives Ende erreicht. In den darauffolgenden
ca.

aus

30

— 40 m

gélben,

macbtigen

Korodé r Scbicbten

scbotterigen

zwisehenlagen,

erscheinen

Sandsteinen

des Miozáus, gebildet

und mürben,

feinblátterige

sandigen Mergel-

Kohlenschiefer

mit

Koblen-

flötzcben, meist fünf an der Zabl, derén Mácbtigkeit je böcbstens 30

cm

Grenze zwischen Zone IV des Oligozáns und der Koroderschichten des Miozáns ist an den flötzfübrenden Aufschlüssen keine
erreicht. Die

markante.
b)

Flötze.

Die Forgácskuter Koblenfiötze, am bestén
von Egeres entwickelt, nebmen nach E ziemlicb rasch an Mácb-

Zone
N-lich

Ausdebnuug der

I.

tigkeit ab. Bei

Flötzehen

von

Mera, ca. 10 km W-licb von Kolozsvár, ist nur uoch ein
10 20 cm Mácbtigkeit entwickelt und bei Kolozsvár

—

Spur mehr von ihm vorhanden. W-lich sind sie bei
Tamásfalva und bei N. -Almás mebrmals am Tagé aufgeschlossen. Noch
weiter W-licb sind die Forgácskuter Schichten wiederum flötzleer. Gegen
selbst

ist

keine

am E-Abhang des Meszeszuges, beim Durchbruch der Szamos, wird
mebrmaliges Auftreten von Koblenspuren im obersten Horizont der
Zone I erwábnt. Ich recbne das Flötz mit dem ersoffenen StoUen an
der StraBe von Szurduk nach Csokmány und ebenso den Koblenausbifi
im Valea Kraic bieiher. Auch ein von A. Koch (Erláuterungen zu Blatt
Aljjarét, S. 7) erwáhnter KohlenausbiB neben der Zsibóer KomitatsstraBe zwischen Tiho und Szurduk würde diesem Horizonté angebören.
N,

Zone

ni.

Die Zsombor

und typische Entwickelung

bei

er

Koblenfiötze

Zsombor

selbst.

Von

babén ihre beste
Horizontén

allén
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^ ^
Eociicn

Oligocaen

Mioeaen

Spur
des Gesamtproflles

Palién
der
Schicht

Kohlén

Stollen-

ABC

aus-

munde

Grenze der

bisse

Freischurfgeliiete.

Pig.

2.

Karte der Kohlenflöze im Abnásvölgv-

152
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bestándigsten durchgreifeude. Der E-liche, bekannte Auf-

schluss dieser Kohlé liegt bei Szt.-Mihálytelke.

ganze Schichtreihe, ebenso die Zone IV, so
dórt transgressiv direkt auf

kommen. lm N werden

Bei Kolozsvár- fehlt die
die

dafi

Koroder Schichten

der Zone

die Corbulaschichten

Kohlenílötze ausbeiBend

diese

I

zu liegen

angegeben

bei

E-Abhang des Dumbrawaberges
und Szalonna. Den auf der Karte

Magy.-Egregy, Somró-Üjfalu, Zsákfalva,
E-licb

Tihó,

Szurduk,

Kiskeresztes

am

eingetragenen KohlenausbiB W-lich Kiskeresztes

S-Ufer des Baches

recbne ich ebenfalls zu diesem Horizont.

Zone
ist

IV.

Die Puszta-Sz t.-M ihályer Flötze. Nacb

Koch

A.

das Kohlenflötz dieser Zone zwischen Hidalmás und Szt.-Mihálytelke

bekannt in einer Máchtigkeit von höchstens 32 cm. Höchst wabrscheinlich gehören weiterhin dazu
1.

3.

2. die Flötze zwischen Zsombor und Milvány,
Zsombor, W-lich Puszta-Szt. -Mihály, 4. die Flötze
sind diejenigen von Lupoca oder Farkasmez von

Die Flötze bei Dal.

die Flötze NE-lich

bei Banyika.

lm N

Tihó hier einzuordnen.

lm Gegensatz

zu A. Koch linden

entwickeltes Flötz in der

wir somit nicht nur

Zone IV, sondern

chen übereinander von 60

— 80

fasi überall

cm masimalster

e

i

n

gut

mehrere Flötz-

Máchtigkeit.

Die gegenseitige Lage und Verteilung der Flötze auf der Strecke

von Egeres nacb dem SzamosfluB bei Szurduk zeigt das Gesamtprolil
nach N und E einfallenden Oligozánschichten werden von
E her durch die W-wárts bis Magy.-Egi-egy übergreifende Platté miozáner
Schichten bedeckt (Koroder Schichten, Schichten von Hidalmás etc).
Wáhrend W-lieh der Grenze von anstehendem Miozán und Oligozán
das Oligozán zutage tritt, ist es E-lich davon unter Miozán verborgen.
Die kohlenführenden Schichten liegen bier 200 300 m unter der Ober-

Fig. 2. Die

—

Zufolge des geringen Einfallens der Schichten finden wir in

fláche.

zahlreiche

hügeligen Terrain

Ausbisse

breiter Zone. Die Identifizierung

nicht

ganz

lm

leicht.

der

allgemeinen

desselben

Flötzes

in

dem

ziemlich

Flötze der einzelnen Ausbisse
liegen

die

Flötze

jeder

ist

Zone im

SW-lichen Teil derselben relativ hoch an den Abhángen, im N-lichen
jeweilen im Grundé der Táler. Die Breite des Anstreichens der
Zone III ist noch gesteigert. durch eine kleine Aufwölbung der Schich-

Teil

ten zwischen Zutor

unseres Gebietes

und Zsombor. Die Zone IV folgt am E-lichen Eande
der miozánen Decke, unter die sie

dem Anstreichen

einfáUt.
c)

Beschaffonheit der Kohlén.

Die glánzend schwarze, dickbankige, seltener
der reinen Flötze, die von den

sie

bláttrige

Braunkohle

begleitenden Kohlenschiefern unter-
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schieden werden muB, kann

man

als

P

e c

hg1 an

z k o

Sie besitzt naoh den publizierten Analysen folgende

Zone
1

.

I.

Forgácskuter Schichten.

Kohlé von Egeres

h

1
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e bezeichnen.

Zusammensetzuug
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Nach obigen Tabellen sind wir nm- bezüglich der Kohlén von
Egeres in einigermassen befriedigender Weise orientiert Dieselbe kann
Braunkohle bezeiehnet werden, wenn auch der holie
ist. Die Kohlén der Zsomborer Schichten
dürften denjenigen von Egeres ungefáhr entsprechen, wíihrend die Kohlé
von Tiho schon mehr lignitischen Charakter zeigt.
als eine wei-tvoUe

Sehwefelgehalt recht nachteilig

///.

lm Álmástale
von Egeres

statt.

Das Berghaugebiet von
findet

Wie aus

Egeres.

Bergbau auf Kohlé gegenwártig nur im Gebie t
der Karte (Fig. 2) deutlich hervorgeht, handelt

diesem Gebiete nur um den Abbnu der Flötze der Zone I. Von
den meist in 3-Zahl auftretenden Flötzen kann es sich wiederum nur
um eines handeln und zwar um das mittlere oder das obere. A. Koch
gibt die mittlere Máchtigkeit der einen abbauwürdigen Kohlé auf der
es sich in

von Tamásfalva bis Bogártelke zu 7(» cm an.
An Stellen, wo es bis 1 m máchtig wird, ist es durch 3 4 dünne Tonzwischenschichten in 4 5 Lagen geteilt. Nirgends beobachtete Kooh
in solcher Máchtigkeit, daB ein ordentlieher
<idie reinen Kohlenflötze
Linie

des

Ausstreichens

—

—

Grubenbau mit kostspieligeren Einriehtungen sich gegenwártig reutieren
würde. » Der Abbau der Kohlé begann bereits in den fünfziger Jahren
durch mit wenig Erfolg betriebene Grubenbaue (vergl. A. Koch, Aufnahmsbericht, Földtani Közlöny 1883). Solche primitive Grubenbaue
wurden 1883 noch bei Egeres (Andor- und Fortunagrube), bei Argyas
(Elek-Grube) und bei Dank betrieben. Spuren aufgelassener Gruben und
Schürfungen sah Koch 1883 zwischen Bogártelke und Solyomtelke, bei
Forgácskut (Franz- und Josefgruben). bei N.-Petri, Tamásfalva, in der
Niihe der Almáser Burgruine und bei Nagyalmás.
Nach T. Weisz, der Siebenbürgische Bergbau 1891, begann bei
Egeres der regelrechte Bergbau (lerst im Jahre 1880, als Ludwig Sigmond
einen Teil dieses Gebietes in Besitz nahm, da er darauf mehrere Freischürfe anmeldete.» Nach T. Weisz ist die Lage dieses Kohlenlagers
eine sehr günstige und die Kohlé kann leieht verwertet werden, weil
das Gebiet von der Kolozsvár-Nagyvárader Eisenbahn durchkreuzt wird.
Nach A. Koch verwandten (1883) die Gebrüder Sigmond die Kohlé in
ihrer Spiritusbrennerei in Kolozsvár. Seit dem Jahre 1882 werden zufolge

KocH

(in

W-lichen wie

A. Koch, Tertiárbildungen.

auf

der

E-lichen Lehne

I.

Teil

1894) sowohl auf der

des E-lich

Dank nach S

strei-

chenden Bergrückens Dealu Techii mehrere kleine Stollenbaue betrieben,
von denen er angibt, bei Argyas die Akosgrube, bei Egeres die Fortunagrube, die Szolcsangrube (nahe zum Pojanarücken). ferner die Gruben
(I

Altér

Segeu

Gottesn

und «Neuer Segen

Goítes,»

auf

den

N-lichen
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Leimen des Pojanarückens gelegen und endlich

zum
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Andorgrube nahe
Bergbau in
bisher nicht entwickeln koimte», liegt na eh T. Weisz
nDer Grund, weshalb

Körtvélyesrücken.

gröBerem

IN SIBBENBÜRGEN.

^latístabe

die

sicli

dieser

das Kohlenlager enthaltende Gebiet von mehreren Privatunternehmern durch Okkupierungen zerstückelt wurde und einerseits
fortwáhreude Streitigkeiten, andererseits aber der Mangel an Kapital den
Aufschvrang hinderten." Nach J. v. Böckh und Alex. Gesell (Lagerdarin. dalo

státten

18ít8

etc.

S.

hat

Gl)

Gebrüder Sigmond

Insassen

Dank,

Forgácskut,

die
avif

Produktion,

dem

welche

und Egeres im Jahre

Bogártelke

die Kolozsvárer

Gebiete der Gemeinden Argyas,

1894

erzielten,

11350 Tonnen betragen.

IV.

Das

Gebiel der Freiscídirfe bei

Nagyalmds, Zsombor

und Szurduk.
Auf der Karte sind
über derén Wert
bei

Szurduk

ich

(A) umfaiít

ürteil abzugeben

hatte.

:

540 Fi-eischürfe entsprechend 13,600 Hektárén,
Nagyalmás (C) 560 Freischürfe
(B) und

=

Zsombor

von

diejenigen

A, B, und C,
Das Freischurfgebiet

drei Freischurfgebiete eingetragen

ein

30,000 Hektárén.

Freischurffjebict bei Na(|yalniás

I.

liclic

(C).

Wie aus den vorstehenden Darlegungen sich ergibt, gehören sámthier auftretenden Flötze zur Zone I und fallen in das Gebiet des

Auf Fig.
habé ich nach der geologischen Karte
75000 drei Stellen von Ausbissen eingetragen. Alté Grubenbaue werden erwáhnt unmittelbar W-lich von Nagyalmás und aus der Náhe der
Almáser Burgruine. Es liegt das Gebiet von Nagyalmás nahe dem
W-Iicben Auskeilen der Kohlé von Zone I und somit ist die Kohlé hier
Egereser Bergbaues.
1

rí

:

weniger máchtig

als bei Egeres.

Bei Nagyalmás selbst sind zwei Flötze

von 48 cm und ein oberes von
und am Wege nach
40 cm Máchtigkeit voihanden ist.

konstatiert worden, ein unteres unreines
ál

— 31

dem

cm

Máchtigkeit. wahrend bei der Burgruine

Alföld je nur ein Flötz von 33

II.

Freischurf(j<'bi<'t bei

teils

Hl

Oligozán

des

zur Zone IV, teils

Die
Norden.

A

u

f s c

li

1

ü

s s

Zsombor

(fi).

Kohlé gehört in einem SW-lichen Streifen
(Zsom borér Schichten) in- einem NE-liehen
zum Miozán (Koroder Schichten).
e der Zone III sind folgende von Süden nach

Die hier vorhandene
zur Zone

—
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Valea Obirsi

1.

cm

unteres 50

res Flötz 80 cm,

Karte

geol.

:

tigkeit.

2.
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Olábköblös

zweites 50 cm, darüber 50
ist

hier

m ü.
cm

d.

StoUen verzeichnet.

ein

—

30 cm
M. ein untemacbtig. Auf der

zwei Flötze, oberes 20

:

Nördlich Oláhköblös, 380

3.

E-licb von

m

Bergrückens von Zapogye. Flötz von 1
MáchZsombor an der StraiJe nach Dal, am Bachufer,

des

SE-lich

4.

m

ein

75000

N-Abbang

Zutor.

Flötz 50 cm. ein zweites 50 cm darüber,
W-lich Zsombor auf der linken Talseite bei der Spiiitusrennerei. Drei Flötze von untén nach oben 70 cm, 20 cm und 20 cm

269
1

1

bei

máchtig.

C.

m

ü.

M. Ein unteres

d.

máchtig.

máchtig in

1

5.

m

m, beziehungsweise in Vs
Abstand. Zwischenschichten
6. Tal von Szentje W-lich von Zsombor. Viele Auf-

reich an Cerithien.

schlüsse mit

z.

T.

verfallenen StoUen. Es

einander beobachtet und

warden hier

ein entspreehendes

vier Flötze über-

Profil gibt A.

KocH^nach

W

Cerithien-

Schichten

Sandstein

uml gelber Sand
Fig.

M.

3.

V.

Flötzaufsehluss

im Hintergrunde des Szentje-Tales
im Bachlauf nacli Kendermái.

Hantken (Tertiárbildungen

I

T.

p.

372).

bei

Zsombor (Zone

III),

Sehr schön aufgeschlos-

sen fand ich den Kohlenborizont des Szentjetales im Hintergrund eines

NO

nach Kendermai gegen

hinunterführenden Tales. Fig. 3 zeigt die

Aufeinanderlagerung der vier Flötzchen.

Die Kohlenflötze der Zsomborer

zusammenhángend in
dehnung zu sein und zwar über

tatsáchlich

Scbichten bei Zsombor scheinen

ihrer ursprünglichen horizontalen Aus-

Areal von

ein

6

—8 m

máchtigen

von einander
ist

Profil.

entfernt,

Die beiden

sind

das

1

m

Im

V-2

m

bis

IV2

m

Gebiet des Szentjegrabens

máchtig, E-lich Zsombor

unterste, das máchtigere,

er-

vorhanden in einem

unteren Flötze,

bauwürdig.

das zweitunterste Flötz bis

Regei

40 km^ sich zu

ca.

strecken. Bei normaler Entwicklung sind vier Flötze

ebenfalls ca.

1

m

ist in

der

Máchtigkeit er-

reiehend.

Aufschlüsse der Zone

IV sind folgende:
Es empfiehlt sich das von A. Koch dem Dach der Szentmihályer
Schichten (Zone IV Oligozán) zugezáhlte e i n e Flötz mit den darüberDie
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háufig
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C.

als

entwickelten Flötzchen

Kohlenschiefer

der Korodéi- Schichten (Miozán) hier zu vereinigen, da dieselben jeweilen

Aufschlüssen

in gleichen

Wir erwáhnen folgende

erseheinen.

entblöst

Punkte

cm

Ein Flötz von 32

m

Kohlenschiefer,

0'2

l'

system

(A.

Koch,

verteilt

Flötze

Banyka im

Bei

6.

schiefer, bis

Es

I"ö0

muB

m

ü.

10

ca.

d.

m

übereinander

Unter einer

:

vorzugsweise

máchtiges Scbicht-

Seite

II.

M.

Flötze,

30

28).

4.

40—60 cm

M., drei Flötze, 50 cm,

ü. d.

Baicutia

wurden

M.

E-lich Dal. Ein

1

Zwischen
macbtig.

m

macb-

mittelst Stollen Kohlen-

machtig, angeschürft.

betont werden, daio von den aufgezahlten Kohlenvorkomm-

Zsombor

nissen bei

Par.

m

m

ca.

km

Ein

2.

311

máchtig, auf

E-lich von Szentmihály, 400

tig.

Dal,

(Miozán)

Tertiíiibildungen

2-3

Zsombor und Miivan
5.

W-lich

3.

Sandsteinbank

glaukonitischen

m ü. d.

des Topahágó, 325

Dicke (nach A. Koch).

von 80 cm Dicke.

Flötz

am E-Abhang

Bei Szentmihálytelke,

1

roder Schichten

alie diejenigeu,

welche

zur Zone IV und den Kor-

im Freischurfgebiet

gehören,

liegen,

wáhrend von den

zur Zone III gehörenden die bedeutendsten, namentlich diejenigen von
Val Szentje (Nr.

3,

5

und

6),

ausserhalb des Freischurfgebietes sich be-

Beinahe die ganze NEliche Hálfte des Freischurfgebietes liegt
im Gebiet des kohlenfreien Miozáns, in dessen Liegenden die oligozáne
Kohlé sich eventuell finden würde.

iinden.

III.

Freischurfgebiet bei Sziirduk

(A).

Die auf einen relativ schmalen, zwischen Eozán im Norden und
Miozán im Süden liegenden Streifen beschránkten Kohlén bei Szurduk
gehören nach A. Koch ebenfaUs allén drei kohlenführenden Horizontén
des Oligozáns an. Die Zuteilung der einzelnen Ausbisse zu je einer der

Zonen

Es scheint, als ob die
Máchtigkeit des Oligozáns hier geringer würde. Es soU folgende Zuteilung der beobachteten Flötze zu den drei Horizontén (Zone I, III und IV)
des Oligozáns angenommen werden Zur Z o n e I sollen gehören 1. Ausdrei

ist

aber hier

bedeutend

schwieriger.

:

bil?)

an der Zsiboer KomitatsstraBe

:

zwischen Tihó

und Szurduk.

2.

An

—

Szurduk Csokmány, 2 km ca. N-lich von Szurduk ist
ein 34 m langer Stollen, der in Grundwasser ersoffen ist, gegi-aben.
In demselben wurde ein fást horizontal liegendes, 1 m máchtiges Kohlen-

der LandstraBe

flötz,

das durch 25

troffen.

3.

Am

cm

Zwischenmittel in zwei Hálften geteilt

N-Abhang des

ist,

ange-

Kraictales findet sich ebenfalls ein Kohlen-

ausbif).

Zur
1.

Zone

III sind wabrscheinlich zu

W-lieh Tihó,

am E-Abhang

rechnen

des Dumbravaberges,

tritt

nach A. Koch
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sohwaches Flötz
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Durch

StoUen

drei

Tales von Kiskeresztes ein auf ca. IV2

ist

km Lángé

am 8-Abhang

ausbeifiendes, ca.

des
1

m

angehauen worden. Der mittleie dei- drei StoUen ist
96 m láng. Das Flötz falit wenige Grade gegen S und ist flach wellig
verbogen
es wird von einer máehfigen Sandsteinbank überlagert. lm
StoUen und in den seitlichen Abbauöitern erieicht die gesunde Kohlé,
ohne Zwiscbenmittel eine Máchtigkeit bis zu 1 m. 3. Zirka 500 m direkt
S-lich des genannten StoUens sind am S-üfer des Baches von Kiskeresztes, flach, südfallande weifie Sandsteine und graue tonige Saadsteine aufgeschlossen, die ebenfaUs ein Kohlenflötz einschliefien, das an
seinem Ausgehenden stark verwittert ist.
Zur Z n 8 IV gehört
máchtiges Flötz

;

:

Bei Farkasmezö im Valea Agrisiului

ist ein StoUen auf SehieferBerghang SE-lich von Tihó wird gegenwártig Schieferkohle abgebaut. Dieselbe bildet ein annáhernd kompaktes
60 80 cm máchtiges Flötz. dessen Ausbisse N-lich und S-lich des ea.
30 m langen Stollens am Berghang verfolgt worden sind. 3. Auf der
rechten Seite des Tales von Szalona, in dem Valea Gruguitje genann1.

kohlen getrieben worden.

2.

Am

—

ten

Seitentale

ist

ein

unregelmáfiiges,

teilweise

schiefriges,

zwischen

von 20 — 60 cm Máchtigkeit, aufgeschlossen.
Von techuischer Bedeutung ist jedenfalls in erster Linie das Flötz
S-Abhang des Tales von Kiskeresztes (Zone IJI). Die Abbauverhált-

Sandstein liegendes Flötz,

am

nisse

sind

hier

im Ganzén sehr

günstige,

das Dach

des Flötzes ist

standfester Sandstein.

Im

allgemeinen

ist

hervorzuheben,

dafi

sámtliche

der

hier

er-

wáhnten Vorkommnisse von Braunkohlen, infolge der geringen Plötzmáchtigkeiten nur lokale Ausbeutung gestatten. Der Abbau láBt sich je
an den Stellen der guten Ausbisse ohne irgendwelche Schwierigkeiten
durch StoUenbau einleiten und wird keine groBen Investitionen erfordern.
Nach dem gegenwártigen Standé der Untersuchungen ist es nieht möglich irgendwie zuverlássige Angaben über die Menge der in den Freischurfgebieten vorhandenen, abbaubaren Kohlenmenge zu gebén. Es wáre
das nur möglich auf Grund der genauen stratigraphiscben Identiíizierung jedes einzelnen Ausbisses und auf Grund der Verfolgung jedes
einzelnen

Vorkommens über das ganze Gebiet

mittelst einer ganz ge-

nauen geologisehen Aufnahme.
Da die Kohlé ja aber in flacher Lagerung mancherorts an den
Talhángen zutage tritt, sind die Angriffspunkte für den Abbau naturgemáfi gégében und die StoUenbaue können ohne Weiteres in Angriff

genommen werden.
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BKAUNKOHLENVORKOMMNISSE BEI DEDA AM MAROS

A)

IN SIEBENBÜRGEN.

Am

Maros oberhalb

Tertiárbeckeu

aii

Csik. AVir íinden

Szászrégeu

das

grenzt

Siebeubürgische

das vulkanische Ostsiebenbürgische Grenzgebirge der
folgende Formationen

bier

vom

zum Jüagem

Altern

entwickelt

Toue

Blaue

1.

mit

Zweiscbalern

Salzton

(Tegel).

der

oberen

2. Sande und Tone z. T. fossilfübrend. sarmaund pontisebe Scbichten. 3. Tracbytkouglomerate und Tuffe.
Tone mit Congerien, Oberpontiscbe Scbichten (Plioziinl.
Wie das geologisohe Profil der Fig. 6 zeigt, bildet bei Déda der

Mediterranstufe (Miozáii).
tische
4.

Salzton

das Liegende. Bei Marosoroszfalu entspringt demselben noch

ein Salzbrunnen. Fossilfübrend ist der Salzton aufgeschlossen in Baeh-

rissen

Am
in

von Déda, ferner am E-lichen Gebiinge des

N-licb

W-licben Steilbord des Marostales von Szászrégen

mebrfacben

s a r

mat

i

IS

c

b

Aufscblüssen
e

n

S

u

t

f

e

die

Sandsteine imd

aufgescblossen,

und

NE

gegen
puszta

Dr. K. v. Papp traf in

einfallenden

nachst

Schiefer

Congeria hattalica

liegen

der

wenig

pontiseben

bláuliebeu, uuler 10°

dem

der Kote

und Liiimorardini»

Tone

sandigen
darüber

máchtige graue Mérgei, die nach ihrer Fossilführung der

Stufe'' angebören.

Bisztratales.

bis Bisztra sind

480

m

bei Galonya-

alsó unter-

í<iinnie/ise,

pontische Fossilien.
Bei

Galonya taucben dieselben

uuter

ostwiirts

die

vulkauiscben

Die miicbtigen v u 1 k a n i s c b e n Tuffe und K o n g o m e r a t e
werden weiter ostwárts im Seitentale Szekula des Topliczatales, am Nagypotok bei Ditró, bei Borszék etc. von pontiseben Tonen überlagert.
Braunkohlen und Lignit sind in den Sebicbten 2, 3 und 4
nacbgewieseu wordeu, wiibrend der Salzton frei von Kohlén ist. Die
Sande und Tone der sarmatischen Scbichten enth altén Kohlén
bei Disznajó und bei Mai-oskövesd. Im Tal des Bacbes von Maroskövesd
Tuffe.

1

sind die Kobleuspuren

sarmatischen

Scbichten,

besouders

auffállig.

überlagert von

Am

Steilbord sind bier die

diluvialen Schottern,

mehrfach

angescbnitten. Sie bestében aus flach ostwiirts einfallenden gelbbraunen

Sandsteinen, die groBe rundé Kuaucr entbalten. feruer aus grauen san-

digen Tonen und Letten. In denselben

Lagen und Kohlenschmitzchen,
1

A.

KocH

:

íinden sich fingerdicke, kohlige

ferner faustgroBe Stücke einer schönen

Tertiarbildungen. Neogene Abt. pag.

ber. d. ung. Geol. Eeichsanstalt

i'ür

-201,

ferner K. Papp: Jahres-

1907. pag. 37.5, :27S, -279.
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Bliiue

Tooe

mit Muscbeln

Sande und
Toue

(Salzton,

(Sarmatiscli

Miocaon)

undpontisch)

Fig.

6.

Vulkanische
Tuffe

Diluviiiru

IN SIEBENBÜRGEN.

Kohlénresté

Cinindriss und Piofil des Kolilenreviers von Déda. MaBstab

I

:

li)0,()UO.

11'
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die ofifenbar

verkohlten. in den Letten,

eingeschwemmten Holzstücken ihre Entstehung verdankt. Derartige Aufschltisse habé ich im Tale von Kövesd drei konstabei dessen Bildung

(Vergl. Fig. G.)

tiert.

Dünne Flötzcben von Köble fanden sich am Berghang N-licb ob
Galonya bei Déda in fossilfülirenden Mérgein des Unterpliozan.
Die Mérgei fallen flach nach

NE

ein

und werden von mácbtigen Andesit-

tuffen überlagert.

T u f f s c b c h t e n sind koblenführend. Im Hintergrund
des Bisztratales, im Donkaptale, beobachtete ich eine verdrückte koblige
Lage im Tuff von ca. 25 cm ]\Iachtigkeit. Abnliche Vorkommnisse sind
im Val Galonya (Fig. 6), ferner im Tale Eatosnya und im Zelirak-

Auch

tale

die

i

bekannt geworden. AuBerhalb des speziellen Untersucbungsgebietes
Vorkommnisse von Lignit in den oberp önti seben

finden sich die

Schichten,

die über der Tuffmasse Hegen.

Im

Seitentale Szekul des

von Gyergyótoplicza, ist ein 10 Zoli máchtiges
Flözcben in grauen Letten mit Kongerien nacbgewiesen worden. Bei
Borszék wird ein 2-8 m macbtiges Flöz abgebaut und im Nagypotok
Topliczatales,

N-lieh

bei Ditró ist

ebenfalls ein

macbtiges Lignitflöz in kongerienführenden

Letten aufgeschlossen worden.

Die

vorliegende

Untersuchung ergibt mit vollster Sicherheit das
Koblenvorkommnisse in den sarmati-

Eesultat, daB die konstatierten

schen und pontischeu Schichten und im vulkaniscben
Tuff

keinerlei

technische

Bedeutung babén und

daíj

aucb

weitt re

Aufschlufiarbeiten irgendwelcher Art voUstándig aussichtslos sind.
Es ist noch zu erwábnen, dai-i im Jahre 1873 die genannteu Braun-

koblenvorkommnisse an der oberen Maros, auf Veranlassuog des Herrn
Barjn G. Kemény in Marosvásárhely, durch den Geologen G. Stük unterBucht worden sind (vergl. Verhandlungen d. k. k. geolog. Eeichsanstalt
Nr. 11. 1873) und daB scbon D. Stur zu dem Schlusse kam. da6 diese
Vorkommnisse gewiío keine Bedeutung für industrielle Zwecke habén
können.
Basel, den 2.

Mai 1908.

DIE BKAUNKOHLEN DEK OBEEEN KRELDE IN DER
GEMEINDE SEBESHELY BEI SZÁSZSEBES (MÜHLBACH).

C)

von Müblbach (Szászsebes) Blatt, Zone 22. Kol. XXIV der
75000 findet sich auf einer Lángé von ca. 15 km in EW-Eichschmalen Streifen, die Kr e i de f o rmat i o n (Gosaubildung)

S-lich

Karte

1

tung,

in

:
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Gneiseu des Mühlbachgebirges aufgelagert. Diese Kreideformation

enthált Braunkohle.

Sowohl über die allgemeinen geologische Verháltnisse, als auch
über die Kohlenführung orientiert am bestén das Werk von Hauee und
Stache: Die Geologie Siebenbürgens 1863. (Vgl. p. 252—257). Die
kohlenführenden Kreideablagerungen von Mühlbach sind im Jabre 1899
von Oebbecke und Blankenhorn besucht worden.*
Die Kreide von Szászcsor Sebesbely beschrieb ferner A. Pálffy
(Földtani Közi. 1901. p. 114) und über die geologische Aufnahme der
Umgebung von Szászsebes berichtet Július Halaváts in den Jahresberiehten der kgl. ung. Geolog. Anstalt für 1904 (p. 127—147) und
für 1905 (p. 82
97). Báron Feanz Nopcsa bespricbt die Kreide des

—

—

Hebestales ebenfalls."

Die Kreidescbichten beiderseits des Ortes Sebesbely sind dem
Gneis diskordant an und aufgelagert. Die Grenze von Kreide und Gneis,

im Allgemeinen EW verliiuft, springt in der Nahe von Sebesbely,
einerseits bei Lomány, anderseits bei Dal, in eigentümliclier Weise
gegen S vor. (Vgl. Fig. 8.) Die Schichten der Kreide streichen im allgemeinen EW und fallen unter 15 30° nach N. Von Ort zu Ort aber
finden wir mannigfacbe Abweicbungen von dieser Lagerung, so z. B.
die

—

am

Mühlbachufer unterhalb Sebesbely
von N nach S und fallen ostwárts. An den Hangén von Val. Eekitei
falién die Schichten im unteren Teil des Tales gegen E, weiter aufwarts
gegen SE. Es handelt sich um Absenkungen, Verwerfungen und Torsionén
streichen die Schichten

der in allgemeinen nach

N

rechten

einfallenden Schichttafel. Irgendwelche An-

deutungen eines Muldenbaues in derselben, sind nicht vorhanden.
Die Kreide gehört zur oberen Abteilung dieser Formation

und Senon,

eine genaue stratigraphische

Die Sedimente

sind

gröBtenteils

litorale

(Fig. 9.)
:

Túron

kaum

möglich.

Meeresablagerungen

(Strand-

Gliederung

ist

bildungen), die in einer Máchtigkeit von mindestens 500

m

aufgesclilos-

sen sind. Die untere Halfte der oberen Kreide (Túron) besteht vorherrschend aus Sanden und Konglomeraten, die in ihrem oberen Teile

im Graben NE-lich der Kirche von Szászcsor) zwei übereinanderund Nerineen führen. Die obere
Halfte (Senon) ist ausgezeichnet durch feinkörnige Sandsteine und Síeinmergel. in welchen Inoceramus Schmidti auch gefunden worden ist.

(z.

B.

liegende Fossilbánke mit Actseonellen

Diese

Ausbildung der oberen Kreide

formation

ist

für

die

sogenannte

Gosau-

charakteristisch.

* Verhandl. u. Mitteil.
d. Siebenbürg. Ver. für Natw. zu Herinannstadt,
ner: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellsehaft lílOlt. (Marzsitzung).
2 Mitt. a. d. .Jahrh. d. kgl. ung. geolog. Anstalt. XIV. Bd. 4. Heft 1!)05.

fer-
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Diese vorherrschende Ausbildung der Kreideschichten bedingt eine

und Abtvagung des Gesteines,

sehr leichte Verwitterung

tiefe

Schluchten

siud in das weiche sandige, schotterige Gestein eingegraben.

beobachten

hin

Gneisgrenze

wir

B.

z.

in Val. Beii,

Gegen

die

ein Zurücktreten

mehr tonig-schiefezwischen Szászcsor und Kakova hingegen wird
riger Horizont heraus
die Basis der Kreideformation über dem Gneis gebildet durch rote
der Sandsteine

und Konglomerate,

es bildet sich ein

;

Sandsteine und Konglomerate.

I.ryende
5.

:

1.

Gneiss

Sphwemmkohle

Fig

8.

;

;

±
(i.

Kreide

;

3.

Tertiiir

Fossilpunlite

;

;

4.

Geologische Karte des oberkretazisclien
MaÉistiib

1

Gebiet der Kohlenflözausbisse

Streiclien

7.

:

;

und Fallen der Schichten.

Kolilengebietes

von Sebeshely

100,(11)0.

Eine der auffalligsten Erscheinungen eines Teiles der sandigen und
konglomerati seben Kreidoschicbten

von Kohlé.
Schichten

von

eingelagert

Köble,

beobachtet

Die Köble

fiadén

stellenweise

man

ist

ist

ibr Gebalt an

sich

ent.stebt

Bruchstücken

Lignit.

sogar ein Koblensandstein.

Resté von Baumstücken,

zur SchichtuDg liegen.

und

Zwischen den
zertrümmerte Lagen und Sclunitzen

eine Pechkoble

die meist

Daneben

ganz uuregelmíilSig

Neben den Einschlüssen von Kohlé ünden

sich

háufig nierenförmige Knauer von Sandstein, der mit Eiscnkies impriigniert
ist,

fást

durch-wegs

i.st

auch, in den Kohlenstücken eingeschlossen, reicb-

lich Pyrit naehweisbar. In

den sandig konglomeratischon Schichten ent-

168
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C.

wickelt sich niemals ein eigeutliches Kohleuflöz, nur da, wo sich in
den Sandsteinen selbst tonige Zwischenlager finden. kann sich die Kohlé
in denselben flözartig auf kurze Strecken anreichern. Wie Fig. 8 und
Fig. 9 zeigen, sind die an dieser «Schwemmkohle» reichen Sandsteiue,
weit verbreitet. Sie gehören im Wesentlichen dem unteren Teile des

kretazischen Schichtkomplexes an,

d. h. sie

liegen unter den Actseonellen-

Bánken und über den Schiefertonen oder rten Sandsteinen, welche die
Basis der Kreide über dem Gneis darstellen. Das hauptsachliche VerSzászcsor, Val. Beii
breitungsgebiet der Koh]ensandsteine sind Kakova
und Val. Eekitei.
Von Yorneherein falit diese Kohlé für technische Verwendung in

—

irgendwelchem gröfíeren MaBstabe vollstandig auloer Betracht. Da die
Herreu Oebbeke, Blankenhoen und Halaváts offenbar alléin diese Art

Vorkommens von Kohlé kennen
dem Schlusse gekommen,

des

gelernt habén, sind sie begreiflicher-

weise zu

Vorkommen

das

dafi

bei Sebeshely

Bedeutung sei. Die ums Jahr 1900
im vorderen Teil von Val. Beii ausgeführte Bohrung bewegte sich im
Wesentlichen in diesem kohlenführeuden Sandstein und es erscheint
sehr fraglich, ob das 55 m tiefe Bohrloch in Schiefer eingebettete
überhaupt von keiner praktisehen

Flözliohle get röffen hat.
Nach

F.

Haüeb und

Rekita gemafi den

G. Stache

Mitteilungen von

(loc.

cit.

p.

253) íindet sich bei

Filtsch die Kohlé in einem Flöz

von ein FuO Máchtigkeit auf eine Entfernung von nahe 150 Schritt
ausbeifíend. Damit wáre der erste Hinweis auf das Vorhandensein echKreide bei Sebeshely gégében.

ter Flöze in der

Wir hatten nun

Beii
von

tatsáchlich Gelegenheit

im Hintergrund der Val.
am N-Abhang

Kohlenfiöze anstehend zu beobachteu. Diese Stelle

auBerdem beachtenswert, da sich hier ein eingestürzter
aus dem vor ca. 50 Jahren Kohlé gefördert worden

Val. Beii ist

Schacht
sein

findet,

soll.

Unsere Beobachtungen sind auf Fig. 10 zur Darstellung gebracht,
wobei es sich nur um eine vorlauíig orientierende Skizze handeln kann.
Am linken Ufer des Baches unmittelbar bei der auf dem rechten
Ufer gelegenen altén Ausbeutungsstelle,
ca. 50 m bachaufwárts

Flöz zu Tagé und
falls

her

2

—3

übereinauder

münden

im unteren

liegende

kleine

drei unter sich parallelé

tritt

ein ca. 25

Flözchen

Teile derselben beobachteten wir

20° gegen

N und NW,

d.

h.

machtiges

freigelegt.

Von

NW

Tálchen in die Val. Beii ein und

mehrere

20, 35 bis

machtige in sandigen Schiefer eingelagerte Flözchen, die
ca.

m

hat ein kleiner Schurf eben-

bergeinwárts einfallen.

100

cm

im allgemeinen
In dem mittle-

ren Seitentálchen wurde im Beisein von Herrn Dr. E. Brandlin (Basel)
ein

Anhau

2

m

bergeinwárts

im Flöz ausgeführt. Das angesehürfte
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hat die Máchtigkeit von 35

Flöz

cm und

seine

Zusammensetzung
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liefí

Der Hauptsache nacb besteht dasselbe aus schwaiund zwischen den Schieferlagen stellen sich Lageri
kompaktéi- Kohlé ein, derén Dicke zwischen wenigen Millimetern und
3 cm schwankt. Der Gesamtgehalt des Flözes an Kohlé mag etwa
Vs betragen. lm groBen und ganzen dürften die übrigen auf der Fig. 10
verzeichneten Flözchen in der Eegion der Ausbisse ahnliche Zusammensich klar erkennen.

zeni kohligen Schiefer

1

—

N

Szészcsór

TIUj^íiu.ll.

S

WBm tszf
Kréta

CBea TÖíiy^

•>•,}

Lorrtány

S

381

tOOmtszf.

Sia/unaauXuí

^lOC/UCtK.

vöim

Rekitavolgi

c^'^>-\\^\\\\'i

mm tsz

r.

Sneisz

m
Kohlé

Gneiss

Kreide

verschwemmt

Kohlé

in

Flötzen

Fossil-

horizont

Mafístab

Fig.

9.

Entwurf geologischer Profilé durch das kohlenführende Gebiet von Sebeshely
bei Mühlbach (SzászBebes). Tervezett akna = Projekt. Schacht.

setzung zeigen

relatív

;

reich an

Kohlé

sclieint das

am Bachrande

bei

der allén Ausbeutungsstelle anstehende Flöz zu sein.

Schürfungen im mittleren Seitengraben von Val. Beii Fig. 10 weitergeführt worden. Nach den uns eingeschickten Proben ist die Kohlé des Flözes in dem etwas über 10 m
langen Stollen ein annáhernd homogener Konlenschiefer, der Lagen von
Bis Anfang Dez. 1909 sind

Pechkohlen

enthált.

Der Gehalt an verbrennbarer Substanz der Kohlen-

94-G6%.
Bemerkenswert ist ee,

echiefer betragt

die

:

dafi

die beobachteten Flözchen

im Gegen-

170
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satz zur

Schwemmkohle

von Pyrit
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des darüberliegenden Sandsteines fást ganz

frei

sind.

Indem wir betonén, daB nai-h dem gegenwártigen Standé der
Unternebmung für eine eventuelle Gewinnung von Kohlé einzig und
besprochenen Flözcheu von Val. Beii in Betracht kommen
wir die Ausführung von Scburfarbeiten. Die koblenempfehlen
können,
führenden Flözchen sind zwar nach ihrer Beschaííenheit am Ausbil?)
dia

Alléin

nicht ausbeutbar. Es

aber

ist

einerseits

uicbt ausgeschlossen,

dalíl

die-

Szentelepkibuvas
v:^^.
f-Kohlenfíöfzausbiss-

ff

WO

50

200

300

400

500 m
=1

Fig.

10.

selben bergeinwárts

Plauskizze

reicher

iler.

Flözausbisse in Valea Beii.

an Kohlc werden nnd auderseits erscbeint

da6 im Liegenden der Scbiefernoch weitere bessere Flöze finden werden. Die Lage
der altén Au^beutungsstelle weist in der Tat darauf hin, daB bier nicht
die heute sichtbaren Flözchen ausgebeutet worden sind, sondern daB
vielmebr Kolile aus tiefer liegenden Flözen gewonnen worden ist.
Sowohl bebufs weiteren Aufsehlielíens der konstatierten Flözchen
ist ein
als auch zum Zwecke des Anffindens von liegenden Flözen
Schacht durch die tiefslen Lagen der Kreide bis auf den GneLs abzuteufen. Wir schlagen hieftir
eventuell vor eine Stelle im obersten
es in

gewissem Grade

kohlenflöze

sicb

BachriB

70

ca.

m

wahrscbeinlich,

vom Hauptbach

entfernt (Fig.

10).

Diest Arbeit

ist

OBOLOOISCHE NOTIZEN ÜBKR EINIOE VOliKOMMBN VON BEAUNKOHLE
als

zu betrachten

Aufschlufiarbeit

iiach

:

Prolii

IN

SIEBENBÜRGEN.

III (Fig.

der Aiilage des Schurfschaehtes auf eine Tiefe bis ca. 100

In

geologischer

Hinsiclit

es

ist

ob der

in

gröBere

Verbreitung lm Liegenden

selbst
aus,

keilt

gegen

Beii

Val.

gegen

SW

NE

des

hat.

ist

eine

In Val. Beii

Horizont über

Hingegen

AuÍBchlüsse.

die

zu rechneii.

Schieferhorizont

Sandsteines

dieser kohlenführende

lehlen

wáie bei

von Wichtigkeit zu entscheiden,

ílözführende

konstatierte

9)

m
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dem Gneis

es nicht ausge-

schlossen, dafi weiter nordwáits, E-lich unterhalb Eekita dieser Horizont

wieder

auftritt.

Basel,

Dezember 1909.

DER PLIOZÁNE KNOOHENFÜND BEI POLGÁRI)!.
(Vorláufiger Bei'icht.)

Von

Theodor Kormos.''

Dr.

— Mit

d.

Fig. 11

— 19. —

Als der Direktor der königl. uugiir. geologischen Eeiehsanstalt, Dr. Ludwiö

LóczY im Winter des Jahres 1909 die Umgebung der Ortschaft Polgárdi
im Komitate Fejér besuchte, stieB er in dem neueröffneteu, iiuteren herrschaftV.

Ursáugetieren. Da iinter deu bei
Knochen aueh mebrere Záhne von Hipparion

liehen Kalksteiiibruch auf Ivuochenreste von
dieser Gelegeuheit mitgebrachteu

welche

ihrer

besonderen Beaehtuug

wcrt

sich befandon,

Reicbsaustalt, bei Polgárdi,

gen durchzuführen.
Batthyány, dio

pliocanen Natúr
erwiesen,

am Fundorte

Nachdcm

der

iiierzu erí'orderlicbe

so

zufolge

bescbloB die

den
kgl.

Fiind als unserer
uug. geologische

der Knochen, systeniatiscbc Forsclnm-

Besitzer der Steinbrüche, Gráf Ludwig
BewiUigung mit der gröBten Bereitwilligund seine Unterstützuug zugesichert liatte,

uml Ziivorkommeulieit erteilt
wurdc mir von Seiton der geologischen Anstalt der ehrende Auftrag zuteil, bei
Polgárdi Probenacbgrabnngeii zu veranstalten. Zu diesem Zwecke begab ich
uiich ani 14. April d. J. 1910 au Ort und Stelle. An dem von Lóczy bezeiohneten Orte fand icii scliou am Tagé meiner Ankunft mehrere Záhne von
Hipparion, Rhmoccros und St(s. sovvie zwei schöue Kiefer von Gazella,
welche Funde raieh daun veranlaBten, bei forcierter Sammel- und Práparierarbeit zebu Tagr in Polgárdi zu verlu'ingen. Das damals gesammelte und recht
keit

'

am

14.

Vorgctragen iu der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft
Dez. 1910.
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abwechslungsvoUe Matéria! legte ich der Fachsitzung der
gischen Gesellschaft

Von dem

vem

nieht

4.

Mai vorigen Jahres

ungarischen geolo-

vor.*

erwarteteu günstigen Erfolge angeeifert, bateu wir den

Anstalt, Herrn Andor v. Hemsby, er mögé an dem
Pimdorte bei Polgárdi möglichst umfassende Nachgrabungen ermöglichen. Die
gewohnte, unvergleichliohe Opferfreudigkeit unseres Honorár-Direktors uud
die neuerdings bewáhrte iineigennützige Vorscliubleistuiig unserer diesbezügliehen Bestrebuugen Yon Seiten des Herrn Grafen Ludwig Batthyány setzteu

Honorár-Direktor

die

geologische

11.

Október bis

der

Eeichsanstalt
16.

gen durchführen

in

November

zu

Stand,

Das Eesultat

lassen.

Terstandlich vielfach jenes

iinter meiner Leitung vom
fünfWochen hindurch, Nachgrabun-

den

1910, alsó

der

dieser

Arbeiten übertrifft

selbst-

ersten Versuchsnachgrabung. insofern die An-

aufgesammelten kleineren und gröBeren

Skelett-Teüe und Záhne
8000 betrágt! Auch die Artenzahl vermehrte sich recht ansehnlieh, indem den im April gesammelten 30 Arten gegenüber jetzt uugefáhr
45 Arten sich in meinen Handen befinden. Auf sehr erfreuliche Art nahm
neuestens die Sammlung von Polgárdi, namentlich die Knochenreste der kleinen Wirbeltiere zu, denen ich bei meiner ersten Aufsammlung nicht viel Aufmerksamkeit zuwendete. Nuu gev?ann ich diese beim Aufsammeln seliwer wahrzahl

der

nahezu

uehmbaren kleinen Dinge auf die Ai't, dafi ich aus dem sie einsclilieBendeu
záhen Tone nocli an Ort und Stelle eine Menge von etwa 3 q ausselilámmte.
Aus dem auf feineu Sieben geschlámmten Matériái suchte ich nach langer.
das Auge anstrengeuder Arbeit die kleinen Wirbeltierreste heraus, von denen.
mir nun Dank diesem Vorgehen, reiche Folgen zur Vcrfügung stehen. An allén
erinüdenden und verantwortungsvollen Arbeiten der im Október und November
durchgeführteu Nachgrabungen nalim aucli Lehramtskandidat Dr. Franz Vájna
V. Páva teil. dem
ich hiefür aucli an dieser Stelle meinen bestén Dank aus.spreche. Das Matériái der zweiten Nachgrabung zeigte ich mit Zuhilfenahme
projektierter Bilder in der Fachsitzung der ung. geologischen Gesellschaft
14.

Dezember des abgelaufenen

Jalires

vor,-

vom

welche vergröBerten Bilder na-

zur Beaugenscheinigung der kleinen Knöchelchen als sehr zweekmáBige Prozedur sich erwieseu. In Hinsieht darauf, daB die eingeliende Bearbeitung der 20 Laden erfüllenden ansehnlichen Sammlung mehrere Jahre beansprucht, sowie in Betracht geuommen, daB mit diesem Matériái unter einem

mentlich

auch die von weiland Juliüs Peth bei Baltavár gesammelten Knochen ein
eingehenderes Stúdium erwarten, halté ich es für notwendig, im folgenden das

Vorkoramen und die faunistischen Verháltnisse der pliozanen Tiergesellschaft
von Polgárdi vorláufig in den markantereu Zügen zu skizzieren.

1
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sich

NNE-lich

lIct

Gemeinde

Polgárdj, ;im

Kalksteinbruclie.

Au diesem

Ortf begauu die Leitung der

Kiilkindustrieanlage den ÍSteiubrueli vou deiii Gesifhtspuukte aus,
(les

vou

liier

naeh

NW,

zirka 3ü

m

Fis- 11. Ansicht des unteren Kalksteinbruclies iu Pulgárdi

iiuter

Bearbeitung stehende
weifiliches

um

die Sohle

höher gelegenen groBeu Kalksteinbruches

diirchzuschlageu, das Abbaiuiiveau dessflbeii tiefer zu legeu.

gefarbtes

SW-FiiBe

erhebenden Somlyóberges, in dem im Jahre 1909

álter-palaozoisehe

Kaik

ist

Der im Abban und

am

:20.

April

1910.

eiu vorwalteud licht-

Gestein vou melír dichter oder kristallinisclier Struktur,

dessen Schicbteu uuter wecliselndcm Einfallswinkel uach

WNW

eiufalleu. Die
uud des nach NE sich ihm anschlieBeudeu 228 m Iiolien Szárberges wird vou
nach SE und von NE
nach SW gerichteten Verwerfuugen uud Brüchen durchsetzt, láugs derén

sídiollenartige

Kalkmassc

des

Somlyóberges

NW

stellenweise sehr charakteristische Eeibungsbrekzien

sicli beobachten lasseu. In
der nordwestlichen Ecke des obereu Steinbruches schlossen die Abbauarbeiten

Jíünduug eines sehr steil uach abwarts verlaui'eudeu Trichters auf, in den
wahreud der zweiten Nachgi-abungen Dr. Vájna v. Pá\a hinabliefi und
dpssen Tiefe er bei dieser Gelegenheit mit dem Aneroid mit 40 m festsetzte.
Knochen fanden sich in dieser Hölilung nicht. Gegen den SE-Eand des oberen
die

sich
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liin ist eiue \"on Tdu imd Kalkschutt erfüllte máchtige Doliae
auch in dieser fanden wir keine Knochenspuren.
Wie schou erwáhnt, befindet sich der Fundort der Knocheu iii dem ueueröffueten unteren Steinbruch, dessen Bild zu Beginn der Arbeit (20. Ajiril 1910)

Steinbruches
siohtbar

die

;

AbbilduDg 11

darstellt.

Die au der recbten Seite des Bildes (KW-Seite des

Steinbruches) sichtbaa-en belleren Partién zeigen deu ansteheuden paláozoischen
Ealk,

Kalkes

wálu-end

dunkleren Flecke,

die

erfüllenden

Touschichten

die

die

verbildlichen.

karstartigen

Höhlungen des

Die letzteren setzten in dem

aufgeschlosseuen Teile des Steinbruches fórt und keilten sich an der jenseiíigen

Fig.

1-2.

Aasicht des unteren Kalksteiubruelies in Polgárdi im November 1910.

Seite alsbald aus.

Da

vor Auwesenheit Lóczys uiemaud die Knoclieu beachtete.

wurden aus dem ausgeráumteu
voUe Knocheureste

als

Teil mit

dem Ton zusammen

sehr viele wert-

Anfüllungsmaterial eutfernt. Einige auffallendere Stücke

wurden aber doch bei Seite gelegt imd diese waren jené, die Direktor Lóozy
zuerst nach Budapest mit sich brachte.
Als die Zeit der zweiten Nachgrabuug eintrat, war die Sohle des Steinbruches schon betrachtUch tiefer ausgehaueu. Aus dieser Zeit stamrat das
Bild 12. welches die Lagerung des die Kalkhöhlungen ausfüllendeu Tones schou
deutlicher erkenuen láfit. In der nordöstlichen Ecke der NW-Seite des Steineben durch groBe
bruches beginnen die Toneinlageriingen, die von einer
Kalkblöcke abgeschlosseneu
kleiuen Doline ausgeheu und in dem Förderschlage des Steinbruches sicli uacli abwárts ziebon. Die Lagerung veranschau-

—

—
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das iu Figur 13 beigelegte scliematische Proíil. Unter der die Obeifláehe
bedeckenden, mit Kalkschutt vermengten Humusdecke folgt eine 2 3
máchlic-ht

— m

tige,

anstehende

Unter dieser sieht

Kalkschiclit.

man

abgewetzte Kalkstüeke

oben grünlichgrau ist, nach abwárts aber in rostroten, komTou übergeht. Diese Tonmasse füUt die Kalkhöhlungen örtlich
in betráchtlieber Machtigkeit aus, Knoehen finden sich indeB nur in den oberen Scbichtcn bis zu ungeíahr 2 2"5 m Tiefe und auch hier kamen die meisten
uiid Kalksand, der

paktén, zabén

—

in der obersten griinlichgi-auen Schicht vor.

NW-Seite des unteren Steinbruehes Anfang
Stádium der Nachgrabungen, als der
gröBte TeiI der knochenfübrenden Sebichten und die darüber befindlieheu
Kalkfelsen bereits eutfernt waren. Au der auf dem Bilde mit f bezeidmeten
Stella fauden sich uoch bie und da Knoelien, weiter abwárts aber (auf dem
Bilde links von dieser Stelle) waren sie ganz verschwunden.
Die meisten Knoehen f'anden sich in jener Schicht (4), welohe icii in
Figui 15 mit f bezeichnete. Für diese Schicht waren namenthcli die vieleu
Gazella- und CoprcoiusJieste bezeichnend. Aufierdem f'anden sich die Knoehen
Figur 14 reproduziert

November

1910,

in

die

vorgescbrittenem

vorzüglich noch in drei dünnen Schichten, aus

Schildkröten-Knochen

(Tcsludo),

Kiefer von ktílhcriiim,

aus

aus

der

dereu unterster

darüber

(1)

befindlichen

sehr viele

(2)

mehrere

massenhaft Záhne und Eud-

der Schicht 3 aber

gliedknoclien von Hipparinn hervorgingen. Diese Tiere eharakterisieren durcli

Eede stehenden vier Schichten genügeud gut, trotzdem
nur in je einem Niveau zu finden sind. Auch zwiseben diesen knochenfübrenden Schichten kommen Knocheni-este vor, aber
dm'chaus nicht in so grofier Menge, wie in den Schicliten selbst. AU diese

ihre Háuíigkeit die in
sie

nicht ausschlieBlich

Yerháltnisse bringt das in Figur 13 mitgeteilte

schematische Profil

zum

Ver-

welchem auch jener Punkt (5) zu seben ist, \\o wir die Knocheureste der kleinen Tiere in groBer Masse antrafen.
Von jenem Punkte an. wo die Knoclien nicht mehr vorhanden sind.
nach abwárts auf kaum 10 Méter versch«indet der paláozoische Kaik samt
seinen tonerfüllten Höhlungeu unter dem Oberfláchenniveau und an diesem
Punkte lagern ihm gelbliche Ton- und ghmmerige Sandscliichten von ansolieineud panuonischem Altér auf, die steUenweise Mergelknollen
bisweilen
standnis, auf

in förmlichen Schicliten
^\eiter

abwárts

Spur von

—

gleichfalls

Peti-efakten.

—

enthalten. In diesem Sedimente, das einige Méter

unter

der

Die Eeihenfolge

Oberfláche

untertaucht, faud

der Schichten des Profils

dem man

(s.

icIi

kcine

Fig.

13)

und da Geliáuse
von Wasserschnecken (Pkinorbis margimitus Mull.) und dünue Bánder von
Kalkscliotter beobachtet. Die LöBmáclitigkeit betrágt 5
6 Méter. In dem beim
Quetschwerk der Kalkindustrieanlage abgegrabenen Brunnen fand sich darin
in 4 m Tiefe das Bruchstück eines Mammut-StoBzabnes, was das pleistozáne
Altér dieser Bildung wahrscheinUch maciit.
Auf der Ebene, wie beispielsweise im BAXTHYÁKYSclien Park und au
der Südostseite der Landstrasse zwischen Eisenbalm und Park liegen an der
Oberfláche Stücke von SüBwasserkalk umlier, derén Lagerungsverháltnisse ich
scblieBt

pleistozáner

sandiger

TallöB

ab.

in

—

bie
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sieli

in diesen
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Stücken nicht und so

ist

es

nicht ausgesohlossen. dafi wir es hier mit einfachem Wiesenkalk zu tun habén.

Auch bisher wurde die Frage vielfach erörtert, auf welche Weise die
lm nachfolgenden besprochene, auf sehr verscliiedene Lebensweise hindeutende
Tiergesellschaft in die Höhlungen des palaozoischen Kalkes am Somlyóberg
gelangh'

?

Obwohl

die

Lösung

dieser

Frage

dui'chaus

keine leichte Aufgabe

ist,

doeh meine Pflicht meine momentane Ansohauung über diesen
Pimkt auszusprechen. Ich denke, daü mau in Hiusicht darauf, daB die Knoso

ist

es

Fig. 14. Ansicht des unteren Kalksteinbruches vou Südost (die
Seile befindlichen

— Kalkstein-

und Lehmschichten sind hier

— rochts

von dem

bereits abgebaut.)

chen verstreut und mehr schicht ^y eise vorkommen, bei Beurteilung
dieser Frage von der Ai-beit des "Wassers nicht abseheu kann, umso-weniger,
als wir nicht darán zweifeln könuen, daB die mit Ton erfüllten höhlenartigen

Aushöhhmgen vom Wasser ausgewaschen

wui-den. Einen guten Beweis hiefüivon allém anderen abgesehen
die Figiu- 16, welche am 15. November 1910, nach Beendigung der zweiten Nachgrabung angefertigt wurde. Auf
diesem Bilde entnimmt man gut die zwischen dem Ton anstehend verbliebenen

—

liefert

Kalkblöcke. Die letzteren

vériéiben der

vom Ton

gereinigten Partié ganz das

Auschen eines Höhlengrundes und deuten zugleich auch den ehemaligen Zusaramenhang mit den oberen Felsen an.

Ungemein wichtig und
Földtaní Kuzlüny. XLI. köt.

19H

ein glücklicher

Umstand

ist

es,

daB sich die Höh12

178
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lungen schon im Laufe cler Pliozanzeit mit Ton erfüllten und demzufolge
pleistozáues oder gar holozanes Matériái nicht in sie gelangen konnte. Da es
hiemit

zweifellos

ist,

dafi

der die Höhlungen

erfüllende

Ton von Wasser

auch das sehr wahrsclieinlicli, daB die Knochen gleichfalls
vom Wasser in die Höhlungen getragen wurden. Die Offnung mag sich
irgeudwo in der Gegend der oberwáhnten und im Profil mit d bezeichneten

abgesetzt wui'de,

ist

Höhlung gelangten Knochen setzten
Boden und dies mag der Grund dessen

kleinen Doliue befunden liaben. Die in die
sich ihrem Gewicht zufolge alsbald

Fig. 15. Ansiclit

des

(Die meisten

zii

eine weitere Partié.
unteren Kalksteinbrucbes von Südost
sich in der, mit f bezeichneten Schicht.)
;

Knochen fanden

von dem auf Figur 14 mit f bezeichneten Punkte nach abwarts im
Tone Knochen sich nicht mehr finden. Schwerer zu lösen ist jené Frage,
von wo die demnach auf sekundárer pliozáner Lagerstátte befindliclien Knochen in die Höhlungen gelangten ? Die Oberfláche des Somlyóberges ist so klein, daB wir auf derselben ganze Herden und Ti'upps von
Hipparion und Gazella aucli in dem Falle nicht reclit voraussetzen können,
wenn wir annehmen, daB zur Pliozanzeit die Oberfiaclie des Somlyó- und
sein, dafi

Szárberges einlieitlicher

auf diesem karstáhnlichen,
sich

nie

zur

PUozanzeit

um

heute war.

als

In

Betracht zu zielien

von Höhkmgen durchzogenen

ca.

G5 Méter

iiber

eine sehr reichliohe Pflanzenvegetatiou

die

ist

auch, daB

Kalksteinhügel, der

Ebene von Polgárdi erhob,
und so ist es schwer

sein konnte

DER PLIOZANE KNOCHENFUND BEI POLGABDI.

179

sich vorzustellen, was so viele imd auf so verschiedene Lebensweisen hindeutende Tiere auf den Somlyóberg hingezogeu habé ? Ich glaube, da6 diese
Fauna unter normálén Verháltuissen sich vielleicht liberhaupt nicht standig

Auf den Höhen des Somlyó- und Szárberges
Fállen, wie

B. bei alUalligen

z.

aufhielt.

sondern nur in gewissen

Überschwemmungen oder

bei

gelegentlicheu

Wald- und Eobrbrauden, dórt Zuflucht suchte. Bei soleher Gelegeuheit konnte
der Nahrungsmangel und die angerichtete Verheerung der Eaubtiere unge-

mein

viele

Tiere

veruicbtet

liaben.

nagte und zusammeugebisseue

Von

dieser

Veruichtuug

legén

a

nge

-

Stücke Zeugenschaft ab,' die sich unter

den Knochen finden.

Fig.

16.

Da6 dann
lieit

Ansicht

die

der periodischen

Klima

háufigen

membrán

—

(ies

Steinbruc-hes bei Beendigung der Arbeit.

Gebeine der so zu Grundé gegangenen Tiere bei GelegenEegengüsse und namentlieh bei den im subtropischen

—

Wolkenbrüchen massenhaft
freüich nur
Kalkhöhlungen gelangen konnten. ist niu-

als

(idisjecta

Es
mir férne behaujrten zu wollen, da diese Erklaruug eine in jeder Hinsicht befriedigende und endgiltige sei. Nachdem aber wahrend meiner Naeligrabungen bei Polgárdi und aucli seitlier diese Frage mich vielfach bcscliáftigte, so halté ich meine Auffassuug, als Idee, der Mitteilung für wert. Anders
in die

natürlich.

liegt

'

fossiles

KOssements rongésn, Croizkt et Jobkrt
du Puy-de-Dóme, p. 90. V. pl. 1.

:

Becherches

sur les ossemcnts

12*
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verhált sioh die Sache betreffs

des

massenhaften Vorkommens der Knochen-

von klemen Tieren (s. Fig. 13, 15). Diese erinnern, sowohl was ihre
Lagerung, als auch iliren Typus betrifft, ungemein an jené Höhleu-Knoohenfunde, welche Nbheing * und andere als GeröUe von Eaubvögeln betrachten.
Bei der Lagerung derartiger ausgespiener Knochenanháufungen ist charakteristisoh, daB sich dieselben in Nestern und gi'oBer Masse finden und dafi
sich unter den kleinen Knochen auch winzige, glánzeude Quarzkiesel befinden, die aus dem Magén der erbeuteten Vögel (namentlich der hühnerartigen)
herstammen. Unlángst sammelten wir mit meinem Freunde Ottokár Kadió

reste

in

zwei

Knochen,

Höhlen des Bükkgebirges aus derartigen «Nagerschichten» kleine
unter ihnen auch sehr viele solche von Lagopus und die kleinen

glánzenden Quarzkiesel fanden wtr auch dórt vor. Ebensolche lassen sich auch
aus dem Schlámmrückstand des, kleine Knochen führenden Tones bei Polgárdi

und hier

aufsammeln

fand

ich

Unter den Elementen

der

auch

die

EJiochen

eines

Verwandten der

Steppenhühner.

Schlangenwirbel und

die

Mikrofauna

sind

die

gewöhnlichsten

die

Eidechsenschuppen, die zu Tausenden

sich fanden, ferner die Knochen von Pfeifhasen, Spitzmaus-artigen Tieren,
Hamstern und von anderen kleinen Tieren. Diese GeseUschaft ist genau von sol-

chem Geprage, wie die in jüngeren Sedimeuten unter ahnlichen Verhaltnissen
auftretende Fauna zu sein pflegt und auf Grund dessen kann ich mit Bestimmtheit behaupten, daB die Anháufung der kleinen Knochen bei Polgárdi den
in

den Kalkliöhlungen des Somlyóberges einst gehausten Eaubvögeln zuzu-

schreiben

ist.

Mit Ausnahme von Eoussillon, von wo Dbpérbt - mehrere, denen von
Polgárdi áhnliche kleine Tiere bekannt maciit, kenne ich keine derartige
Fauna von Pikermi-Typus, wo eine ins Gewicht fallende Mikrofauna pubüziert

worden wáre.
Kleine

Tiere

im Pliozán überhaupt
sammeln und darum kann

sind

sie lassen sich seltener

selten,

oder richtiger gesagt,

Mikrofauna von Polgárdi
gröBte Beachtung Anspruch erheben,
die

in der pliozánen Weltüteratur

auf die

umsomehr,

das Gebiet des ungarischen Eeiehes

neu

als diese Tiere für

durchaus

sind und in das Lében, die tiergeographisohen und phylogenetischen Be-

ziehungen der kleinen Wirbeltiere des heimischen Pliozán den ersten EinbUck
gestatten.

B) Systematischer Teil.

Im

folgenden

mir bisher

die es

teile

—

ich

in

systematischer

wenigstens generisch

—

Anordnung jené Arten

mit,

zu bestimmen gelang.

A. Nbhring: Die kleineren Wirbeltiere vom Schweizersbild bei Sehafíhausen.
Denkschr. d. Schweiz. Naturforsch. Gesellsch. Bd. XXXV. p. 42—43.
^ Ch. Depérkt Les animaux pliocénes du Roussillon. Mém. dé la Soc. geol.
'

:

de Francé. Pal.

3.
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Sáugetiere.

I.

Genus

181

Wagn.

Mesopitheciis

:

Mesopithecus Pentelici Wagn. Von Afi'en ist auf dem Gebiete Ungarns
uur diese Art bekannt und zwar dui-ch Pethö,* von Baltavár. Bei
Polgárdi fanden wir insgesamt nur einen Zahn von vorzüglicher Erhaltung,
der in einiger Hinsicht zwar dem Dolichopithecus von Eoussillon náher zu
stehen scheint, den ioli aber einstweilen, in Ermanglung des nötigen Ver1.

bisher

gleichsmateriales, hierher zálile. In der diesbezüglichen

Sammlung

der königl.

ungar. geologiscben Anstalt befindet sioh der Schádel eines jungen Exemplares

des in Ostafrika lebenden Cercopithecus sabaens Cuv., der obere letzte Molar-

zahn dieses gleioht dem Zabn von Polgárdi ebenf'alls sehr. Die vorláufigen
Untersuchungen überzeugten mich auf Grund des Gesagten, daB, wenn das

Genus

aucli nicht sicher

wir in diesem Falle es mit einer echten Meer-

ist,

katze zu tun babén. Beacbtenswert

ist,

daB die heutigen Cercopitbeei ím Wald

lebende Tiere sind, die vornebmlicli die Ufer der Flüsse mit Vorliebe aufsuclien.

Genus
2.

Sorex

Sor ex L.

:

Die Kinnladenbrucbstücke

sp.

einer

Art sind

kleineu

háufig

genug.

Genus: Crocidura Wagl.
3.

Crocidura

sp.

Záhuen und audere

Kráftig

Genus
4.

Talpa

sp.

mit

Unterkiefer

entwickelte

sebönen weiBen

Skeletteile. Háufig.

:

Talpa

L.

Das charakteristische Oberarmbein und der mangelhafte

Unterkiefer (mit 4 Záhnen) eines

kleinen

Geschlecht Talpa, 'welches mit den beiden

Maulwurfes vertritt bis jetzt das
vorhergehenden Arten und einer,

bisher auch betreffs des Genus noch unbestimmbaren Fledermaus zusammen
im Pliozan Ungarns ganz neu ist.

Genus
5.

Hyaena eximia Eoth

beifien der

háufigsten und fand sicb
ist es gleichfalls

'

d. kgl.

Hyaenu

Zim.

Wagn. Dieses Eaubtier, welches am Zusammen-

oben erwáhnten benagten Knochen jedenfalls

unter den Fleischfressern bei

vár

et

:

Peth

Gt.

ung. Anst.

:

f.

Polgárdi

mehr

mit

in den tieferen

beteiligt

war,

ist

zusammen am
Schichten (2 — 3). Von Balta-

dem

Ictitherium

bekannt.

Über

d.

fossilen

1884, pag. 66.

Saugetier-Überreste

v.

Baltavár.

Jahresber.
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Genus
Iclitheriuin

6.

:

Ictitlierium

hipjiariunnin Gerv.

cf.

Wagn.

Genus

:

Uugarn ganz neu. Es ist
Záline und einige

Fiü-

mehrere sehr schöue Kieferbruchstücke,
Éndgliedknochen vertreten.
durch

einzelne

XHi'crra L.

7- 8. Viverru sp. Zwei von einer gi-öBeren Art herstammeude Kiefer
und das Kieferbeinbruchstück einer kleinereu Ai't vertreten das Gesclilecht
der Zibetkatzeu. Beidé Arten erfordern eiu eingehenderes Stúdium. Einige an
die Wieselartigen erinnernde Zahne und audere línochen und Zahue kleinerer
Kaubtiere sind ebeufalls noch unbestimmt. Aufier den hier aufgezáhlten sind
noch eirca 2- 3 im Laufe der eingehenden Bearbeitung zu erwarten.

Genus

:

Machairodiis Kaup.

9. Muchwirodus
cuUrideiis Cuv. Diese grofie Katzeuart, welcbe auch
Pethö von Baltavár erwáhnt,' ist in der Sammlung von Polgái'di durch zwei
charakteristische Záhne und vielleicht durch einige, eine náhere Bestimmuug

erwartende Ejioclien vertreten.
10.

Madia'irodus hungaricns n.

angenommeue Art
repraseutiert
vier,

Fig.

(s.

Diese

b e d

i

durch eineu auCerordentlicli

ist

17),

völlig unversehrten

ug u ng

s

w

e

interessanteu

dessen beidé Áste vorhanden sind,

i

« e

als

neu

Unterkiei'er

im ganzen mit

Zahnen.

Der Kiefer erinnert durch gewisse Merkmale uud namentlich seine
Dimensionen in Beü'aeht gezogeu, an den von Kaup- im Jahre 1832 beschriebenen M. ogygius, welchen Weithofer 1888 von Pikermi imter dem Namen M.
Schlosseri ^ veröffentlichte. In

den Details aber und iusbesondere dadurch,
nur eine verkümmerte Schneidezahngrube vorhanden ist, weicht der Machciirodus von Polgárdi von dieser und ich glaube, von sámtlichen bisher bekanndai3

ten Ai-ten

rend

ab,

weslialb

qualiíiziere.

weil iliu

irgend

ich

Hand

ihu vor der

AuGergewöhnlicli interessant
Tier

ein

stark benagte.

Im

ist

als

einer

dieser

linken

neuen Art angehöauch darum,

Kiefer

Ast

erstreckt

sich

die

Benagung vor und hinter der Zahnreihe bis zum Grundé der Zahnwurzeln,
wáhrend der rechtseitige Ast so abgenagt ist, daíS kaum der dritte Teil des
Kieferknocheus vorhanden ist. Der Eeifizahu ist unversehrt erhalten, die
übrigen Zahne aber verloren ihre Stütze und fielen aus. Vor dem rechtseitigen ReiBzahn brach beim Aufsammeln ein Stück der áuBeren Partié der Kiuulade aus und ging in Verlust. Die Eckzahne fehlten. Dieser Pund erfordert ein
gi'ündliches Stúdium.

*

L.

c.

^ A.
Beitr.

z.

p. 64.

Kaup Description d'ossements fossiles
Weithofer Beitr. z. Kenntn. d. Fauna

- J. J.

:

:

Palaont. Öst.-Ung. VI. Ed. p. 233.

pl.

XI.

ete. p.
v.

'il.

Pikermi

jjl.

I

bei

und

II.

Athén. Mojs.
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Fig. 17. Machairoilus huitgaricus n. (N. Gr.;

(it'iius

11

:

Felh

L.

Die echten Katzeu-artigeu siud diirch einzelue Záhne
uud einer gröBeren Art vertreteu. Die kleinere Art gemahnt
welohe Gaudry
in seiuem groBe Werke als
«(,)uatriéme espéce»
lí2.

Felis sp.

einer kleiueren

an jené,

'

erwáhnt.

Genus

:

Sriiiroides

Forsyth Major.

13. Sciuroides sp. Das linksseitige untere Kieferbruchstiick mit drei
schönen Záhnen eines eichhörncheuartigen Nagei's záhle ich eiustweilen liier-

her.

Aus dem Pliozáu Ungams
*

A. Gattdry

:

Animaux

ist

das Eiehhörnelieu

liislier

uicht bekanut.

fossiles et géologie de l'AttiqTie. Pl.

XVIT.

f.

^84
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Genus

Steneofiber E. Geoff.

:

14. Steneofiber sp. Drei Backzáhne (von einem jungen Tiere) und die
Bruchstücke einiger Schneidezáhne vertreten die tertiáren Biber-artigen in der
Sammliing von Polgárdi.

Genus
15.

Mi(S L.

:

Mehrere sohöne Kieferbruchstücke eines noch nicht náher bestimm-

ten mausartigen Tieres.

Genus
16. Cricetus sp.

und andere Knochen

Cricetus Lacép.

:

Die hamsterartigen Tiere sind daxch 30 Kieferbruchstücke
einer kleineren Art vertreten.

Genus

:

Spalax Güldenst.

Spalax (Microspalax ?) sp. Aus der Nagerschicht von Polgárdi
Kieferbruchstück und imgefáhr 30 lose Záhne einer kleineren
gingen
Spalaxart hervor, derén Stúdium Herr Dr. Lddwig v. Méhely, der Verfasser der
klassischen Monographie der Blindmause, zii übernehmen so freundlich war.
Das zu untersuchende Matériái ist leider sehr mangelhaft und verspricht niche
viel. Dieser Spalax ist aber der alteste Vertreter seines Geschlechtes, denn aus
dem Pliozán ist bis jetzt noch kein echter Spalax bekannt. Demnach ist
es wahrscheinlich, daB die Ajrt von Polgárdi die álteste unter sámthchen
Spalaxarten ist, ja vieUeicht ist gerade diese Art der gemeinsame pliozáne
Stammvater, von dem sich sámtliche quartáre Arteu ableiten lassen. Sehr
interessant ist, daB er, seine Bezahnung betrachtet, dem von Nehbing aus
Palástina und Südsyrien beschriebenen Spalax Ehrenbergi sehr nahe zu
stehen scheint. Es ist das insofern von Bedeutung, weil Méhely diese Art
17.

das

für die álteste Form, bezüglicli

benden Spalaxarten

Stammform

der heute

le-

hált.*

Genus

:

Hystrix L.

primigenia "Wagn. Beste aus der Familie der StachelBei Polgárdi fanden sich
sechs Backzálme und eia oberer Schneidezahn, die mit groBer WahrscheinUchkeit von dieser Art herstammen.
18.

Hystrix

cf.

schweine waren bisher aus Ungarn nicht bekannt.

'

MÉHELY

1909. p. 49.

L.

:

A

földi

kutyák

fajai.

(Die

Arten der Blindmause.)

Budapest
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Genus

Myolagus Hensel.

sp. Der tertiáre Stammvater der kleineu Pfeifhaseu (Ochoim Pliozan Ungarns gleichfalls eine ganz ueue Erscheinung.

Myolagus

19.

tona Link)

ist

Bei Polgárdi

er das haufigste Nagetier,

ist

bruchstücke und
Calcanei

:
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Es

sammelte.

etc.)

hundert

mehrere

andere

vou dem ich uahe an 50 KieferTeile

Zálme,

(eiuzelue

Astragali

mit einer ueuen Art

möglich, daB wir es

ist

zu tun habén.

Genus
20.

Lepiis sp.

Lejíis L.

Eohte Hasén sind im Tertiár uoch

gárdi liegen mir zwei
linksseitiges unteres

:

schöne

sehr

Kieferbruchstiicke

das

Lepus

sp.

eine

ist

Polein

mit vier Zalinen, das andere ein oberes mit drei Záhnen.

Dieser Hasé war betráchtlicli kleiner. als jener, den Depéret
als

Von

selten.

selír

vor,

von

Eoussillon

erwáhnt.*

Genus: DinotlierUmi Kaup.
21. Dinolherium giqantcum Kaup. Von dieser Art fand sich insgesamt
mu' ein schöuer Molarzahn gelegentlich der Grabungen im Fi-ülijalir. Dieser
Zahn kam im zweiteu Nivean vor.

Genus

:

Mustodon Cuv.

Mustodon Pentelüi Gaxjdry

et Lart. Diese vou Baltavár gleiclifalls
meiner Sammlung von Polgárdi ebenfalls durch eineu Zalm
reprásentiert. AuGer diesem Zahn befindet sich aber in meiner Sammlung nocli
das Bruchstück des Zahnes eines ganz jungen Tieres, welcher Zahn wahr-

22.

bekaunte Art

ist

in

scheinUch von einer au derén gröBeren Maslodon-Art herstammt.

Genus

:

Aceratherhtm Kaup.

Acerutherium incisivum Kaup. Drei zusammengehörige obere Mahlbesonderstehende Záhne und acht prachtvoUe Eckzáhne beíinden sich in meineu Handen, die uur von dieser Art herstammen könuen.
23.

zahue, zahh-eiche

Genus
24.

Ceratorhinus

cf.

:

Ce^xttorliimis Geay.

Schlrirrmacheri

Eckzahn und ungefáhr 60

Kaup. Eine ganze Zahnreihe, ein

Záhne lassen
scheinlichkeit von diesem Nashorn ableiten.
»

1.

c.

p. 59. pl.

VII.

lose

f.

3fi— 37.

sich

mit

der

gröBten Wahr-
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Genus

Hipparion Chkistol.

:

Hipparion

25.

gröBeren

den

Unter

Kadp.

gracile

Emzelne Zahne und Endgliedknochen desselben lassen sich zu hunderten sammebi die
letzteren sind aber nicht immer gut erhalten und liegen
Tieren

ist

dieses das háufigste.

;

stark versti-eut in den Touschichten.

Hipparion-Eeste

meisten

sind

sammenhangende Kuochen
halb

HinterfuBes

Die áuBeren Metatarsi und

Scleht

hauflg,

dritte

Sehicht.

in

die

der au-

kaum

íinden, gelang

es niir

befindliche Partié eines recht-

und halb zusammen zu stellen.
die rudimentáren Hufe waren

Figur 18 gibt das

anfügbar.

nicht

jeder

zu fiuden waren. Trotzdem zusich

dem Sehenkel

doch, die unter

leider

die

kaum

dere Eeste sozusagen

seitigen

in

aber doch

lieferte

Büd

dieses Hip-

pariou-FuBes.

Genus
Sus

26.

ei

ijmanthius Roth

Pikermi, dessen sehr sohön

sammelte,

Baltavár

bei

Meine Aufsammlungeu
zahlreiche
Fig. 18.

Hipparion graKaup. Eechter HinterfuB

cile,

bei Polgárdi

ist

ebenfalls

liáufig.

ergaben mehrere Kieferbruchstücke,
die

ein

den Zahnen wesentliche Unterschiede zeigen.

Genus

Capreolus Lóczyi Pohl.

27.

der Arbeit

Wagn. Das Schweiu von
Kuochenreste Pethö

eiugehenderes Stúdium erfordern, umsomehr, als sich unter

(Vs n. Gr.).

in

et

erhaltene

und verschiedene Knochen,

Ziilme

lose

Sus L.

:

Bisher

meines Freundes Kadic

(Axis) Lóczyi beschrieben

Caprcoliis H. Smith.

:

*

waren von dieser
imlángst unter

lediglicli einige

liatte.

Art, die

Pohlio

dem Namen Cervus

Geweihbruchstücke von Balta-

griindete die Art auf diese Ge-

und Fonyód bekaunt. Pohlig
und záhlte sie (die Ai't) zum Genus Axis. Auf Grund meiner
vorjahrigen Nachgrabungen befinden sich in der diesbezüglichen Sammlung
Polgárdi

vár,

weihe hin
der

Anstalt etwa 20 Kieferbruchstücke,
geologischen
kleinere und gröBere Geweih resté, zahlreiche lose

ungar.

kgl.

nahezu

80

Záhne und andere

dieser

Skeletteile

Art. die

einer

náheren Untersuchung

entgegensehen. In Hinsicht darauf. daB die Bezalmung von jener der Art Capreolus caprea Geay sich

*

O. Kadic.

Sáugetierfauna der
I.

Bd.

1.

A

kaum

Balaton

vidékének

ümgebung

Teil. Palffiont.

unterscheidet,

Anhang.

des
S.

fosszilis

kann

ich soviel auch jetzt schon

emls

Balatonsees.) Balat.

21—23.

Taf.

V— VI.

maradványai. (Die fossile
tud. tanúim, eredményei.
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kaum

Tier

sagen, daB dieses liirsohartige
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zu Axis gehört, sondern ein echtes

was übrigens aucli der Charakter seines Geweihes sofrt verrát.

ist,

Genus

Helladotherium Gaüdby.

:

HeWidotherium Duvernoyi Gaudrt. Bei Polgárdi sammelte ich da-ei
der von Baltavár bekannten groBen Giraffe. Sonderbarerweise war
kein Zahn zu linden.
28.

Astragali

Genus
29. Gazella brevicornis

am

Tieren

Wagn. Mit Hipparion zusammen unter den
sammelte etwa

Ich

háufigsten.

—

ebensoviele

Gazella Blainv.

:

leider meist

corrodierte

—

gi-oBen

100 Kieferbniclistücke, ungefahr
Hornzapfen und sehr viele andere

Skeletteüe. Mit Capreolus Lóczyi zusammen fand sich auch diese Ait in der

Schicht 4

am

háufigsten.

Genus
30.

:

Tragocerutí Gaudry.

Tragocerus amaltheus Eoth

lose Zahne, zwei

et Wagn. Einige Kieferbruchstücke, viele
Bruchstücke von Hornzapfen und mehrere andere Knochen

vertreten diese Art in der

Sammlung von

Vögel.

II.
31.

Polgárdi.

Ein Metacarpus und das Ulnabruchstück eines Steppenhuhn-artigen

Yogels vertreten einstweilen die Vögel. Diese Knochen stammen, wie ich oben
erwáhnte,

aus

der

Ebendort fanden sich noch
Stúdium beanspruohen.

Nagerschicht her.

mehrere

kleinere Vogelknochen, die aber ein náheres

Reptiiien.

III.

Genus
32.

Vipera

ich bei Polgárdi

sp.

nah

Vipera Laur.

:

Von Giftzáhnen
e z

u 200 S

t

ü

c

einer Viper-artigen

k

e.

Schlange sammelte

AuBerdem fanden

sich einige Kiefer-

bruchstücke mit den Giftzáhnen einer gi-öBeren Giftsclilange ( ? Bitis), Kieferteüe und Wirbel von einer oder zwei Wassersehlangen-Arten, sowie die Wirbel
einer groBen Sandnatter

(

Coelopeltis

?).

Die letzteren gleichen jenen, die Depéret in seiner zitierten Arbeit
Eoussillon unter

í

1.

c.

T.

dem Namen

XVni.

fig.

Coelopeltis Laurenti bekannt machte.

4—9.

'

von
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Ophisaunií< Eichw.

Ophisaurus panno7iicus

33.

n.

Ein

liliozáner

Eeprásentant

des Genus

Hilgendorf beschreibt
der Ophisaurus
welche
aus elem Miozán von Steinheim eine Güiteleidechse,
und
Strandé
des
adriatischen
apus
genannten,
die
am
(Pseudopns)
Páll.
Mittelmeeres lebt, nahe steht. Hilgendorf konnte diese Art, derén in gutem
Ophisaurus war bisher meines Wissens

Standé

Eeste,

befindliclie

nach

niclit

bekannt.

freundlicher Mitteilung des Herrn Professors

im Berliner Museum aufbewahrt werden, nicht mit dem Genus Ophisaurus identifizieren und beschrieb sie unter dem Namen Propseudopus Fraasii*
Der bei Polgárdi gefundene Anguide, der in der Nagerschicbt als háufig zu
bezeichnen war, ist nach meinen bislierigen Untersuchungeu ein ecliter Ophi-

Jaeeel,

saurus und, als am wahrscheinlichsten unmittelbarer Vorganger des Ophisaurus apus Páll., bildet er das verbindende Glied zwischen letzterem und
dem miozanen Pi opscudopus. Diese máchtige Eehse, die bei Polgárdi zur
damaligen Zeit mehr als zwei m Lángé erreicht habén konnte, darf auf Grund
der Stammesentviicklungs- und tiergeographisclien Beziehungen auf die gröBte

Beachtung und ein sorgfáltiges Stúdium Anspruch erbeben, umsomehr, als
zahlreiche, in gutem Standé befindliche Eeste derselben der Untersuchung zur
Verfügung stehen. Einige Schadelteile (dentale, praemaxilla, pterygoideum) des
Ophisa^irus von Polgárdi führe ich in Figur 19 vor.
Von dem in Dalmatien heute lebenden Ophisaurus apus Páll. weicht
diese Art in vieler Hinsicht ab und darura betrachte ich sie. einstweilen
bedingungsweise, als neue Art.

Genus
Lncerla

34.

sp.

:

Lucerla L.

Kieferbruchstüeke einer echten Lacería vertreten dieses
Sammlung von Polgárdi, mit welcher zusammen

Eidechsengesclilecht in meiner

auch eine andere, nicht náher bestimmte Eidechsenart in der Nagerschicht
vorkommt. Laccrta sp. erinnert dureh ihren Dentale an jené Ai-t, welche
Depéret von Eoussillon unter dem Nameu Laierta ruscinensis mitteilt.-

GenuB
Testvdo

35.

gröBere
gárdi

n.

Schildteile

sp.

:

Mehrere huuderte von Schildknochen und einige

einer sehr gi-ofien Landschildkröte sammelte ich bei Pol-

der gröBte Teil dieser Eeste

;

Einstweilen

zusammen fanden

Tetiludo L.

betrachte

ich

stammt aus der Schicht

1.

diese Art bedingungsweise als

neu

;

mit ihr

sieh aucli einige Knochenplatten einer Schildkröte, die

uoch

ein náheres Stúdium erfordern.

'

F.

Hilgendorf. Die Steinheimer Gürteleehse

sdirift d. deutsch. geolog. Gesellsch. Bd.

2

1.

c.

p.

I(i8— 170. T.

XVin.

f.

XXXVII.

10—14.

p.

Propseudopus Fraasii. Zeit358—378. T. XV. u. XVI.
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Fig. 19. Ophisaurtis prinnonicKS n.
1

= dentale,

2

=

prsemaxilla, 3

(n.

18Ö

Gr.).

= pterygoideum.

IV. Froschlui'che.
Genus: Hana L.
36.

Bima

sp.

Zahh-eiche Kieferbruchstücke einer gröBereu Art.

V. Fische.
37—39.

Ziihüe

von drei

bislier

feruer Wirbel und Flossen-Stachelu

nieht

iiáher

bestimmten Pischarten,

derselben reprásentieren bei Polgárdi die

Ortluuns der tiefststehenden Wirbeltiere.

ÜBER EINEN PYRIT VON BOSNIEN.
Von

— Mit

Dr. M. Löw.

20—22.

deii Fig.

Der Fimdort des untersuchten Pyrits
von

Zejjce.

Die Kristalle

sind in Serpentin

ist

—
Novi-Seher. 10

eingebettet

km

und bilden

nördlich

Adem

in

ct

Fig. 20. Pyrit von Bosnien in

demselbeu. Das Matériái habé ich
das hauptsaehüch

auf Kupfererze

Form Hexaeder.

vom Herrn Béla Uhlyabik bekommen um
zu

untersuchen, es hat sich aber das Erz

als reines Pyrit herausgestellt.

Die Kristalle sind
werden.

welche

1-

3

mm

groB imd können in drei Typen eingereiht

ineinauder Übergange bilden.

Bei

dem

ersten Typiis

ist

der

Hexaeder die dominierende Form (Fig. 20). Beim zweiten sind Hexaeder
fiir dem dritten ist der Pentagonund Oktaéder im Gleichgewicht (Fig. 21)
dodekaéder e (210) charakterisierend (Fig. 22).
Der Hexaeder und Pentagondodekaeder e (210) wenn sie dominierend sind
treten mit guten Flachen auf. sind aber auch dann am Eande nach der
gewöhnlicher Weise, parallel mit dem charakteristisclien Kanté gestreift.
Der Eombeudodekaeder (110) tritt mit schmalen Flachen auf. seine
;

Eeflexe schwanken öfters zwisohen 4°.

Die glánzeudsten und schönsten Eeflexe gebén die Fláche des Oktaeders
(111)

und die sehr kleinen des Deltoidikositetraeders

(211).

UBEE EINEN PYRIT VON BOSNIEN.

Fig. 21. Pyrit von Bosnien, in

Form

sind Hexaeder

Fig. 22. Pyrit von Bosnien in

191

und Oktaéder im Gleichgewicht.

Form Pentagondodekaeder.

Zur Bestimmung der Formen dienteu

die folgenden

Messungen

192

Dl

M.

LÖW

Neben diesen Formen kanu mau nocli iu der sehr gestreiften Zone des
Hexaeders und des Pentagondodekaeders e (210) aus weBiger bestimmte Keflexe
auf die folgenden Pentagondodekaeder schlieBen
:

DIE ZEOLITHE DES GABBRO VOM JÜO-BACHE BEI SZVINICA
(KOM. KRASSÓ-SZüBÉNY. ÜNGARN).

—
Von

lm Mouate August 1910

Mit Fig.

i>3.

—

;:

Dr. Béla Mauritz.*

besuchte

ich

üi

Begleitung

unseres geehrten

berühmten
Punkte an der Donau im Komitate Ki'assó-Szörény. Unter andern sammelten wir aus dem Gabbro des Juc-Baches, wo das Gestein in einem groBeu

Prásideuton

Prof.

Schatabzik

P.

Steinbruche gut aufgeschlossen
weise ziehen

Kruste überzogen sind.
auf

dem

ist

es

Gestein

ist.

durch das

sich

ist

die

geologisch-petrographisch

Das Gestein

ist

voUstíindig frisch. Stellen-

Gestein gTöBere SpaJten, die mit einer weifieu

Die Kruste besteht aus mehreren Mineralien. Direkt

einerseits

mit Analzimkiústallen

eine

Kalkspatkruste aufgewaehsen, anderseits

einauder, meist

Die Analzimkristalle sind kleine,
Diameter erreichende Ikositetraeder sie sitzen diclit nebensind sie ineinandergewaohsen. x\n einigen vertieften Stellen

der Kluftwiinde,

in

ordentlieh

farblose

höchstens

',

í

überzogen.

mm

feine

;

kleinen

Höhlungen

Nadelu

sieht

man

auf

dem Analzim

auBer-

angewaehsen, die kleine Baseliéin formen.

Die Xiidelchen erreichen eine Lángé von höchstens 1 mm, sie sind aber
nur 10-12 ii dick. Die Fláohen sind gliinzend und reflektieren sehr gut;
unter dem Mikroskop sind die Kristalle vollstiindig durclisiohtig, somit be-

wahren

sie sich für die

vollstándig geeignet.

Níidelehen

aus

der sie auf
frei
ist

dem

goniometrische, optische und chemisclie Untersuchung

Die

optische

Untersuchung

zeigte sofrt, dafi ein jedes

zwei verscliiedenen Zeolithen besteht

;

die untere Hálfte, mit

angewaehsen sind, besteht aus Natroüth, die
herausstehende obere Hálfte ist MesoHth. Zwischen den beiden Zeolithen
Untergi'unde

keine regelmáBige Grenze.

Die Nádelchen werden
midenflachen

begrenzt.

Die

durch die Prismenfláchen {110} und die PyraPrismenfláchen

reflektieren gut
der Prismenwinkel wurde an 20 Ki-istallen gemessen und ergab sich 86 87°, im Mittelwerte 86°30', somit ist dieser Wert etwas abweichend von dem das Natrolitli
;

—

Vorgetragen in der Facbsitzuny der Ungarischen Geologischen Geselischaft
Márz, 1911.

*

am

1.

fúldlfini Közlöny. XLI. köt. 19il.
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DS

und Mesolith

(88°30')

Ursache

die

;

BÉLA MAURITZ

Abweichung

der

ist

vielleicht in der

abweichenden chemischeu Zusammensetzung zu suchen. Die Neigung der
Pjramidenfláchen zu Prismenflachen stimmt gut mit der des Mesolith überein
(100) (111)=64°40', obzwar dieser Winkel nur mit Hnlfe
:

:

des Mikroskopes zu bestimmen war.

Die optischen Verhiiltnisse sind die folgenden
1. Bei
dem Natrolith die Axenebene parallel der
Fláche (010), die positive spitze MittelHnie ist die kristallographiscbe c Axe. Die Brechuugsexponenten \\'urden nur
dureh Einbetten in stark brechende Flüssigkeiten bestimmt
:

:

a^ 1-478

und 7-=! •490;

Doppelbrechvmg stimmt un-

die

gefáhr mit der des Quarz überein.

Bei

2.

dem

Mesolith

die

ist

Eigenschaft die auBerordentlich
weil

;

a

= 0"0005

;

dieselbe ist

am

meisten

auffallende

schwache Doppelbrechung,
an den dünnen Nadeln nur

mit Hülfe der Gipsplatte erkennbar. Die BrechungsexponenPig. 23. Natrolith-

Mesolith-Nadel
aus

vom

dem Gabbro

ten habén die

Werte

ea.

1

'505

;

dieselben

wurden auch nur

mit Hülfe der stark brechenden FlüBigkeiten bestimmt. Die
feinen Nadelchen gelatinieren schnell mit Salzsáure, aus der

Lösung kristallisieren bei dem Eintrocknen Kochsalz^tti-feln.
WLrd der Lösung ein wenig Schwefelsaure zugegeben, dann
kristallisieren Gipskristalle heraus. AUe diese Keaktioneu bestátigen, daB die
Nadelchen Kieselsaure, Kaik und Nátron enthalten. Da die Grenze zwischen
Natrolith und Mesolith sich vollstandig regellos zeigt, ist es sehr wahrscheinJuc-Bache.

nach dem Kristallisieren des Natrolith die Kristalle einer Atzung
waren und bei dieser Gelegenheit die terminálén Flaehen der
Natrolithnádelchen aufgelöst wurden und auf die geátzteu Enden kristallisierte
dann der Mesolith.
hch,

daB

ausgesetzt

Der hier beschriebenen Mesolith-Nati'olith-Verwachsung áhnliche Bildungen beschrieb E. v. Görget * von dem Fundorte Friedrichstal bei Bensen
in der Náhe von Böhmisch-Leipa. Die Nadelchen sind hier gröBer 3-7
láng imd O'l -0'2 mm diek
das an dem Untergrund angewachsene Ende
:

mm

;

besteht aus Natrohth, an

dem mit

kristallographisch regelmáBiger Begi-enzung

Mesohth angewachsen ist und auf dem Mesolith ist wieder mit unregelmaBiger
Begrenzung Natrolith angewachsen.
Dieser Fundort ist der erste sicher bestimmte Mesolith-Fundort in

Ungam.
Budapest,

im Monate Január

1911.

Mineralog.-geol. Institut der tech-

nischen Hochschule.

1

E.

V.

Görgey

:

Übei-

Mitteilungen. XXVIII. 77.

Mesolith.

Tschermaks Mmeralogisch-petrographische

ANAÍ-YSE CHIMIQÜE D'ÜNE STILBITE ET D'ÜNE CHABASIE

TROUVÉES EN HONGRIE,
Pai-

:

Aladák ^'endl.

Les deus. miuóraux analysés

sönt

:

1.

La

basie,
et

dönt

les cristaux se

á grenat de la carriére

ma

basie k

ni inée

—

;

et 2.

la

Mont
cha-

nommóe

oSátorosn, prés

de

m'a

fait le plaisir

Somosujfalii

(comitat

mes remerciements

ici

de Tanaly^e en mettant cetté

cha-

dispositiou.

La chabasie
ferme

qiii

Koch

trouvent dans les cavités de l'andésite á ampliiliole

Nógrád), étudiée par M. F. Schatarzik. Je dois exprimer

á M. F. ScHAFABZiK

(desmin) du

stilbite

Csódi, des environs de Dunabogdány, décrite par M. A.

fut séparée des petits

du quartz

cristaux

—

qu'eUe

reu-

á l'aide de la liqueur de M. Thoulet. La quantité d'eau a été d átér-

par calcination.
Voici les résultats trouvés d'aprés les méthodes eu usage

Composition de

la stilbite

A'ffjO„

CaO
ALO,..

:

H,0.

„.

_
_

SíÖj _

ü-24%

„
_

_

...

8-11

.

16-01

«

traces

.

,_

_.

56-21

.

19-17

«

99-74%
Aiusi

Conslituants

ALADAE VENDL

196

Compositiou de

la

K^O ..
CaO

..

MgO

SiO., _

ehabasie

:

DATEN

ZIIR

KENNTNIS DEB SILIKATSOHMELZLÖSÜNGEN.
Von

Dr. C. Neubauee.

Die hier besehriebenen Versuche

habé ich im

Wien

Sommer 1909 im mine-

\vo ioh bei Herrn Prof.
DoBLTER pliysikalisch-chemische Mineralogie und die Methoden der Petrogenese studiert habé im Auftrage meines Chefs Herrn Professors Dr. Franz
ScHAFAEZiK. Es ist mír eine angenehme Pflicht beiden Herren meinen Dank
iiiiszusprechen, für ihre liebenswürdigen Unterstützimgen, welche sie mii- beim

lalogisehen Institiite der Universitát

Ausführen meiner Arbeit zu

teil

kommen

angestellt,

lielSen.

Die untersuchten Silikatschmelzlösungen bestanden aus der gegenseitigen
Lösung dreier Silikate. Die untersuchten Silikate sind
:

KAhSigOff,

85 CaMgSi^O^ + 1 5 CaFeSi._ Ü^
Diese

Silikate

Namen

kommen auch

Leuzit, Orthoklas

setzune dieser Silikate

Name

ist

.

als Minerale háuíig vor und sind unter den
und Diopsid bekannt. Die perzentuelle Zusammen-

folgende

:

198
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DATEN ZUR KENNTNIS DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN.

Endlich will ich noch bemerken, daB ich
Schmelzen mit 24 stündiger Abkühlungsdauer mit

199

bei der Beschreibung, die
«(f»,

die mit

32 stíindiger

mit «6o bezeichnet habé.

Vei'such.

I.

Das angewandte Gemisch bestand aus 70%

15% Diopsid uud
Zusammensetzung entspreeheuden Mischung von Chemikalien. Die Zusammensetzung der Schmeize
15%

ist

alsó

einer

aus

Leuzit,

dieser

:

SiO^

AL<\

FeO

CaO

MgO

K^O

56-49

1909

0-65

3-80

2-37

17-60

waren sehr viskos und erhielten im erstarrten Ziistande sehr

Die Schmelzen
viele Porén.

nur

beziehungsweise

Orthoklas,

kleine,

kristallen.

Diopsid

Schmeize ««» bestand zum gröBten Teile aus Glas und erhielt
nicht bestimmbare Mikrolithen, aufier einigen sehr Heinén Leuzit-

Die Schmeize

sind

«I.

ausgeschieden.

war dagegen besser kristallisiert. Leuzit und
Das erste Ausscheidungsprodukt bildet Leuzit,

bo

achteckige oder auch abgerundete Kristalle den gröBten Teil der
Schmeize bilden. Einschlüsse und Zwillingslamellen konnten nicht beobachtet

dessen

werden.

Der Diopsid, der das
vollstándig

Glas

au.sgebildete

ausgefíillt,

zweite

Ausscheidungsprodukt

Die

Ki'istalle.

welches zuletzt erstarrt

II.

darin

befindlichen

ist,

bildet

keine

Lücken sind mit

ist,

Versiicli.

60% Leuzit, 25% Augit und 15";(i Orthoklas.
waren ebenfaUs sehr záhflüssig, jedoch schon etwas weniger
viskos. Die mikroskopische Untersuchung der Schmeize «i)» bewies, daB das
erste Ausscheidungsprodukt wieder Leuzit ist, dessen schöne, gut ausgebildete
Die Mischung bestand aus

Die Schmelzen

und ziemlich groBe

Kristalle meistens Glaseinschlüsse enthalten. und an
welchen mit Hilfe des Gipsbláttchens auch die Zwillingslamellen sichtbar
sind. Der Diopsid und das Glas sind ganz áhnlich denen des I. Versuehes.

Bemerkcnswert

indem

daB bei dicsér Schmeize auch Diflferentiation auftrat,
der Schmeize mehr und gröBere Leuzitkristalle
in der unteren
einzelne kleinere Partién bestében

ist,

in der oberen Hálfte

gefnndeu

wurden

als

:

sogar fást ausschliefilich aus Leuzit.
Hálfte der Schmeize in gröBeren

Diopsid da /egén

ist

nur in der unteren

Mengen vorhanden. Das Glas

bildet sovpohl

auch in der an Leuzitkristallen ilrmercn Halfte nur
eiueu kleinen Teil der Schmeize.
in der leuzitreieheu,

als

300
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Vei'sucli.

Die bei diesem Versuche angewendete Mischung entspraeh für 42-5%
42-5% Diopsid und 15% Orthoklas. Diese Mischung war schon viel
leichter sohmelzbar als die früheren und auch die Viskositát der Schmelze
Leuzit,

war bedeuteud
worauf ich
Glas

ist

Beim Versuche

geringer.

voUkommen

Versuch

den

natürlich

durchsichtig

<ia»

und hellgrün

der

zersprang zuerst

unterbrechen mufite.
gefárbt.

Das

so

Ti egei,

erhaltene

Den Versuch

wieder-

im geschmolzenem

liolend erhielt ich eiue etwas grünliche Schmelze, die ich

Zustande leicht rühreu konnte. Die mikroskopische Untersuchung ergab auch
indem sich die Schmelze für ungenü-

in diesem Falle eiu negatives Resultat,

gend

kristalüsiert erwies.

Beim Wiederholen
ich eine dichte,

des Versuches mit lángerer Abkühlungsdauer erhielt

ziemlich

porenfreie

Schmelze,

-welche,

wie es sich bei

der

mikroskopischen Untersuchung zeigte, gut auskristallisiert war. Die Untersuchung ergab Leuzit, Diopsid und Glas. Die Menge des a.usgeschiedenen
Leuzits ist in dieser Schmelze schon betrachtlieh geringer. als in den vorher beschriebenen. Auch in der GröBe und in Güte der Ausbildung bleiben
die

Leuzitkristalle

dieser

denen

Leuzitkristalle

ist

des

zweiten

meistens

Versuches

abgerundet

zurück.

und nur

Der Durohsclmitt
selten

achteckig.

Besonders bemerkenswert ist, daB neben den Leuzitkristallen, die Glaseinvorhanden sind, in denen neben Glassehlüsse enthalten, auch solche
einschliissen auch Diopsideinschlüsse gefuuden wurden. Auffallend ist, daB
die Oberflache der Leuzitkristalle, welche

nur Glaseinschlüsse enthalten, etwas

Die Erklárung dieser interessanten Beobachtungen glaube ich
in den Folgenden gebén zu können. Im Verháltnis zum ternaren Eutektikum
da es auskristallisiert garnicht
ist Orthoklas in geringster Menge vorhanden,
korrodiert

ist.

Das Eutektikum Leuzit-Diopsid betrachtet ist wiederum
Leuzit im Übersehusse. was die zuerst ausgeschiedene und nur Glaseinschlüsse
enthaltonde Leuzitkristalle beweisen. Als im Laufe der Leuzitausscheidung
das Leuzit-Diopsid Eutektikum erreicht war. folgte nicht die Ausscheidung
des eutektischen Gemisohes von Leuzit und Diopsid, denu infolge der
Viskositát fand eine Verzögerung beim Einstellen des Gleichgewichtes statt
und die Leuzitausscheidung setzte sich tort. Dadurch entstand eine Ubersáttigimg der Schmelzlösung an Diopsid und als diese endhch aufgehoben
wurde, schieden die jetzt im Übersehusse vorhandenen Diopside aus. Die beim
raschen Ausscheiden der Diopside freigewordene Schmelzwarme hat die Oberflache der schon vorhandenen Leuzitkristalle korrodiert. Als durch Ausscheiden

gefunden wurde.

des Diopsides das Eutektikum wieder erreicht wurde, folgte endlich die
gemeinsame Ausscheidung von Leuzit und Diopsid. Die jetzt ausscheidenden
Leuzitkristalle konnten alsó Diopsidkristálchen einschlieBen und damit sind
die zwei verschiedenen

Generationen

korrodierte Oberflache

der

des

Leuzitkristalle

Leuzits erklárlich, ebenso auch die

DaB unter den
daB der Rest von

erster Generálion.

Ausscheidungen Orthoklas nicht aufgefunden wurde,

zeigt,

DATEN ZUE KENNTNIS DBR SILIKATSCHMELZLÖSONGEN.

dem gesammteu

Leuzit iind Diopsicl mit
nocli (las ternáre
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Orthoklas zu Glas erstarrt

ist,

bevor

Eutektikum erreicht war.

IV. Versuch.
Das angewandte Gemisch bestand aus 25% Leuzit, 60% Diopsid und
Es war leicht in den SclimelzfluB zu bringen und bildete
eine ziemlich leichtfliissige Schmelze. Die Schmelze ««» gUtt beim Abkühlen
im unteren, kühleren Teile des Ofens, erstarrte daher rasch und bildete nur

15%

Orthoklas.

Glas. Dieses

Glas

ist

aber

imdurchsichtig,

das Glas vollkommen

durchsichtig

starke Differentiation

zeigt,

indem

sich

im vorigen

nicht wie

Auffallend

war.

ist,

Falle,

und grünüch-gelbe

braune

wo

da6 dieses Glas eine
Streifen

abwechseln.

Die beim Versuch «b» erhaltene Schmelze
Farbe,

Wie

und
die

es

ist dicht,

die kristallinische Struktnr ist schon

mikroskopisehe

Schmelzlösung

die

Unters\ifhung

und auch weniger sind

begann

ergab,

Ausscheidung mit Leuzit,

Li

ihren

dieser

bei

aucli

dessen KristaUe

der vorigen Schmelze.

als in

.schen Eigenscliaften gleichen sie aber 'völlig

von grünlich-grauer

mit freiem Auge gut sichtbar.
aber

kleiner

mikroskopi-

der bisher besprochenen

deneu,

Schmelzen.

Die LeuzitkristaUe sind in Diopside eingeschlossen, derén Ausscheidimg
begonnen hat. Es laBt sich auch in diesem FaUe folgende Ausscheidungsfolge mit Sicherheit bestimmen Zuerst schied Leuzit aus, dann das

alsó spater

:

Gemenge von Leuzit und

eutektische

der

Schmelzlösung infolge

sich

der,

Diopsid,

bis

fortwalirend

endlieh

der letzte Eest

vergröBernden, Viskositát

glasig erstarrte.

Vei'such.

"V.

Beim Ausführen des Versuches «a» zersprang der Tiegel und lieferte
daher nur Glas, wahrend sich die Schmelze «í)i> als gut kristallisiert erwies.
Die hergestellte Schmelzlösung bestand aus 15% Leuzit, 70% Diopsid und
15%) Orthoklas. Das erlialtene Glas
sichtig.

Die

kristallisierte

Schmelze

ist
ist

grüulich-braun und in Splittern durch-

voUstándig porenfrei, von grüalich-grauer

Farbe. Li geschmolzenem Zustande war die Schmelzlösung sehr leichtflüssig.

Die mikroskopisehe Untersuchung des daraus hergesteUten Dünnschliffes
ergab sehr wicbtige Eesultate. Der Leuzit, der in allén bisherigen Schmelzen
das

erste

Ausscheidungsprodukt

der Diopsid

ist

entschieden

bildete,

zuerst

Die Kristalle des Diopsides erreichen

zum

eutektischen

Gemenge

ist

kommt

ausgeschieden
eine

ziemlich

aus

sparlich

vor

und

dieser Schmelzlösung.

GröBe von 5 mm. Im Vergleiche
Lösung der Diopsid im Über-

alsó in dieser

wahrend der Leuzit als eutektisches Gemenge mit Diopsid zusammen
Daher sind aUe LeuzitkristaUe in Gesellschaft kleinerer Diopside
zu finden. Die grofie Menge des Glases, im Vergleiche mit der Menge des
eutektischen Gemisches beweist, daB bald nach Erreichen des Eutektikum

schusse,

aussehied.

die Schmelze glasig erstarrte.

202

neubauer

d; c.

daB das Eutektikum Leuzit-Diop.sid,
von 15% Orthoklas, zwischen den Verhaltnissen 60 25 und
70 15 liegt, jedenfalls naher zum ersteren als zum letzteren, da beim
rV. Versuch nach Ausscheidung von wenig Leuzit das Eutektikum erreicht
wurde, wáhreud bei der Schmelze V das Eutektikum erst nach Ausscheiden

Es kann

alsó festgestellt werden,

bei Anwesenheit

:

:

von ziemlich

Diopsid

viel

erfolgte.

nur in selír unvollkommeuen Kiistallen auftrat,
sehr gute Kristalle, die von ausgeprágter ZonalSchmelze
biidet in dieser
struktur sind. Daraus können wir schliefien, daB die Kristallisation schon
Diopsid,

der bisher

bei einer relativ kleinen Übersáttigung anfing.''

i

Betraohten wir die Resultate der ausgefáhrteu Untersuchungen, so falit
alsogleich auf, daB aus den Schmelzlösungen von Leuzit, Diopsid und Orthoklas

nur die zwei ersten

Silikate ausgeschieden sind,

keinem

in

—

jede Sohmelzwegen seiner geriugen Menge
im Vergleiche zum ternaren Eutektikum
Menge vorhanden war, und daher den zuletzt auskristallisieren-

ich darin, daB der Orthoklas

lösung erhielt nur
in kleiuster

wáhrend Orthoklas

Die Ursaohe dieser Tatsache suche

Falle auskristallisiert vorgefunden wurde.

15%

Orthoklas

—

den Teil der Schmelze gebildet hatte, da seine Ausscheidung nur nach
Erreichen des ternaren Eutektikums anfangen hatte können. Durch die fortschreitende Kristallisation

wáhrend

Viskositát

die

des Leuzites und Diopsides vergröBerte sich fortund daher auch die Übersáttigung der Schmelze,

durch das Sinken der Temperatur, teils aber durch die gröBere Viskositát
der orthoklasreicheren Schmelzlösungen. Auf diese Weise erstarrte die Schmelzlösung zu Glas bevor noch das ternáre Eutektikum erreicht wurde.
Bei den ersten vier Versuchen war die Kristallisationsfolge Leuzit,
Leuzit und Diopsid, wáhrend der Rest zu Glas erstarrte. Beim fünften Verteils

:

suche fing die Ausscheidung mit Diopsid an, worauf das eutektische Gemisch
von Diopsid und Leuzit erfolgte, bis der Rest ebenfalls zu Glas erstarrt war.
Daraus konnte die ungefahre Lage des Leuzit-Diopsid Eutektikums festgestellt
werden. Beim dritten Versuche wurde die Ausscheidungsfolge durch die Übersáttigung
iiUe

der

Schmelzlösung etwas kompliziert, entspricht aber, ebenso wie

anderen, den physikalisch-chemisehen Gesetzen.

Schinelzpunktbestiiiiiniingen.
Bei meinen Versuchen

angewendet.

Den von mir

den Sitzungsber.
1909 beschrieben.

]u

k.

d.

habé

ich

benützten

Akad.

d.

Doelteks bewáhrte optischc Methode
Ki'istallisations-Mikroskop hat

Doelter

Wiss. in Wien, math.-naturw. KI. CXVItl.

DoELTBR hat seine zahkeiclien allgemein anerkannten Mineral-Schmelzpunktbestimmungen nach der optischen Methode ausgefahrt und gelangte zu
sehr guten íibereinstimmenden Eesultaten. i\nders verhalt sich die Sache bei
der UutersHchung von einem Gemische verschiedener Sihkate, da diese einen

'

VoGT,

J.

H. L.

:

Tscherm. min.-petr.

Mitt.

XXIV.

483.
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DATBN ZUR KENNTNIS DER SILIKATSCHMELZLÖSDNGEN.
charakteristischen Schmelzpuukt garnicht besitzen können.

Das Schmelzen des

Gemisehes fangt beim Schmolzi)uukte des niedrigst schmelzenden Minerals
an, und wird beendet bevor noch dor Schmelzpunkt des am schwersteu
scbmelzenden Minerals erveieht wird, da die sehon geschmolzenen Minerale
lösend auf die noch ungeschmolzenen einwirken. Dadnrcli wird Doelters

Behauptung

erklarlich,

daB der Schmelzpunkt einer Sihkatschmelzlösung das

arithmetische Mittel der Schmelzpunkte, der in der Schmelzlösung teilnehmeu-

den Komponenten ist. Ebenso finde ich ganz natiirlich, daB die Bestimmungen auf diese Weise ausgeführt, keine Schmelzpunkterniedrigung aufweisen
können.
Zu richtigen Eesultaten können wir nur dann gelangen, wenn nicht
die beim Sclimelzen, sondern die beim Erstarren aufti-etenden Erscheinungen
geprüft werden. Aueh Doelter und seine Sohnler habén beobachtet, daB die
Kristallisation bei einer niedrigeren Temperatur anfangt als das Schmelzen.
Zum Messen der Temperatur diente ein Le CHATELiERscher Pyromcter,
dessen Angaben durcli deu Schmelzpunkt des Goldes (1063° C. nach Holborn)
kontrolliert wurden. Die Ánderung der Temperatur geschah mit einem Widerstande auf der Weise, daB die Temperaturánderung ungefáhr 10° C. in der
Minute beti-ug, in der Nahe des Schmelzpunktes sogar nur 2° 3°.

—

1.

Vei'such.

Es wurde die Schmelze 11/) angewendet
1205° Die Kantén beginnen sich zu rundén.
1230° Eiuzelne Teile flicBen tropfenartig zusammen.
1260° Es bilden sich mehr und melír Tropfen.
1275° Der gröBte Teil ist geschmolzen.
1290° AUes vollkommen geschmolzen.
1290 1170° Abkühlung.
1170° Beginn der Ki-istaUisation.

1160° Die Erstarrung sehreitet vor.
1080° Die ganze Schmelze ist erstarrt, gröBtenteils

Das Schmelzen

fing alsó bei

glasig.

1205° an und war bei 1290° beendet. Die

Kristallisation hatte bei 1170° ihren

Anfang genommen.

2. V'Oi'.such.
Bei

diesem

Versuche

wurde

der

Schmelzpunkt

bestimmt. Der Verlauf des Versuelies war folgeuder

1195° Beginn des Schmelzens,
1210° Die Kantén sind abgerundet.
1230° Das Schmelzen sehreitet vor.

1250° Tropfenbildung.
1260° Fást alles ist geschmolzen.
1270° Alles

ist

geschmolzen.

:

der

Schmelze

IIIÍ/
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1130° Abkühlung. Die Schmelze

ist

ganz

flüssig.

1125° Beginn der Ausscheidung.
Bei 1040° C.

ist

schou aUes

Bei 1195° fing alsó das Sehmelzen an und war beendet
Ausscheidung begann bei 1125° C.

bei

1270°. Die

1125°

1040° Verlauf

der

Aiissclieidung.

erstarvt.

Versuch.

3.

Es wurde die Schmelze IVb angewendet
1190° Beginn des Schmelzens.
1210° Die Kantén siud abgerundet.
1230° Tropfeubildung.
1245° Gröfítenteils geschmolzen.
1255° AUes
1255°-

ist flüssig.

1090° Verlauf der Abkühlung.

Beginn der

10'.)0°

1090°

Kristallisatiou.

1015° Verlauf der

Kristallisation.

Ein Teil der

Schmelze

er-

starrt glasig.

1015° Alles

ist

fest.

Sehmelzen

begann alsó das

Bei diesem Versuche

bei

1190° und war

beendet bei 1255°. Die Kristallisation begann bei 1090° C.

4.

Es wm-de

die

Versuch.

Schmelze \b angewendet

1205° Die Kantén rundén sich

ab.

1225° Einzelne Tropfen bilden sich.
1235° Fást alles ist geschmolzen.
1245° Alles ist geschmolzen.

1245—1115° Abkühlung.
Aus der Schmelze sebeiden Diopsid-

1115° Beginn der Kristallisation.

anwachsen.

kristalle aus, die sehr rasch

1115°

— 1085°

Die Abkühlung in diesem

Temperaturintervalle dauerte

19 Miuuten. Die GröBe der in diesem Zeitraum sich bildenden Diopsidkristalle

wurde mit einem Okularmikrometer gemessen.
1050° Die Schmelze

ist

Das Sehmelzen geschah

ganz

erstarrt.

alsó

zwisehen

1205° und 1245°. Die Kristalli-

sation hatte bei 1115° angefangen.

DoELTER hat

die

Schmelzpuukte

der

Leuzit,

„

Orthoklas

_

_ _ _
„
_ „ _ _ _
„ _
,^

Diopsid
...

.._

angewen-

meineu Versucheu

bei

deten Mineralien folgend bestimmt (Tscherm. miu.-petr. Mitt. 1903)

,

...

1310°
1255°
1190°

:

DATEN ZÜR KENNTNIS DER SILIKATSCHMELZLÖSÜNOEN.
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Betrachten wir die Ergebnisse meiner Untersuchungen, mit Eücksicht
DoELTERs Bestimmuugen, so falit vor allém auf, daB der Anfang des
Schmelzens ungefáhr mit dem Schmelzpunkte des Orthoklases zusammenfallt,
auf

wáhrend das Beenden des Vorganges,
welche mehr oder weniger
entsprieht. Diese Tatsaehe

werden,

dafi bei

wüxde

treten

;

darf aber

Temperatur vor

sich geht,

Mittel der drei Schmelzpunkte

keinesvvegs als

Silikatschmelzlösungen

die

einer

bei

dem arithmetischen

Grund dafür angesehen

keine Schmelzpunkterniedrigung auf-

Erklárung dafür habé ich schon früher gégében. Ich bemerke

Schmelzpunkt des Orthoklases eigentlich garnicht in
können, da bei meinen Versuchen Orthoklas nicht
auskristallisiert ist und nur Glas bildete, das Glas aber in physikalischem
Sinne gar keinen Schmelzpunkt besitzt. Ich habé dies auch nur darum getan,
da ich vorausgesetzt habé, daB das Flüssigwerden des Orthoklasglases (nnr
diirch Verminderung der Viskositat und nicht durch Scbmelzen) ungefáhr
bei selber Temperatur vor sich geht als das Schmelzen.
Nelimeu wir aber anstatt des Schmelzungsvorganges, die Rristallisation
in Betracht, so bemerkeu wir allsogleich, daB ausnahmslos allé Gefrierpunkte
niedriger sind als die Sclimelzpunkte der Kompouenten. Da es nicht vorauszusetzen ist, daB die betráchtliohe Erniedrigung des Selimelzpimktes alléin
der Uberkühlung zuzuschreiben ist (umsoweniger, da Versuch IV nur einen
kleinen Uberkühlungsbeweis geliefert liat"), ist das ein neuer Beweis fiir
noch,

daB

Betraoht

ich

den

nehmen

hátte

die Schmelzpunktserniedriguug der Silikatschmelzlösungen.

und auch andere schon
Die

Schmelzpunkterniedrigung

tendsten und dies beweist auch, daB

náchsten

was

J.

H. L. Vogt

so oft ausgesprochen habén.

der

Schmelze lYb

am

bedeu-

ist

bei

die

Schmelzlösung dem Eutektikum

am

liegt.

Beim Beschreiben des Yersuehes 4 wurde schon crttáhut, daB das
Anwachsen der Diopsidki-istalle auffallend rasch geschah und ich dahor
Messungen gemacht habé um die Kristallisationsgeselnvindigkeit des Diopsides
Die GröBe der in 1!) Minuten auskristallisierten Diopside wurde
an 21 Kristallen mit Hilfe des Okularmikrometers bestimmt und für
19
festzustellen.

0'39
0-02

mm
mm

gefunden.

per

das

Minute

einer

Kinstallisationsgeschwindigkeít

entsprieht.

Diese

von

O'Ol

Kristallisationsgeschwindigkeit

—

ist

von Doelter bestimmten. Dies beweist nicht die
Unrichtigkeit Doelteks Augaben. sondern nur, daB unter günstigen Ver'20 mm Lilnge nicht in 300, sondern schon
háltnissen Augitkristalle von 10
in ungefáhr 20 Stunden auski'istallisieren können, was auch schon Vogt behauptet hat. Damit stimmt aucii iiberein, daB in der Schmelze IVl> Diopsidkristalle von 5
6 mm Lángé ausgeschieden sind, obwuhl die l-istallisatiou
nur in einem Teile der 32 stündigen Abkühlung stattgefunden habén kauu.
gerade die zehnfache

der

Budapest, 1910. Mineralog.-geolog. Institut der technischeu Hochscliule.
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7.

Dezember Í9i0.

1.

P. Treitz,

n. internat.

berichtet über die

im Sommer

Agrogeologenkonferenz.

19tO in Stockholm abgehaltene
In

derselben gelangten die Er-

gebnisBe der neueren Richtungen der Bodenuntersuchung zur Geltung und es ver-

bündeten sieh Lánder mit álinlichem geologischen Bau und gleiohem Klima um
die sowohl theoretisoh, als auch praktiseh, d. i. wirtschaftlieh wichtigen Fragen der
Bodenkunde nach einheitlichen Plánén anzufassen und die Eesultate der gemeinsamen Arbeit 1914 der III. Agrogeologenkonferenz in St.-Petersburg vorzulegen.
Die Fachleute der nordischen Lánder. Finnland, Scbweden, Norwegen, Dánemark,
Norddeutschland, Niederlande, England stcllen die erste Kommission dar. Die
zweite, aus den Agrogeologen von Ungarn-Kroatien, Böhmen, Máhren, Schlesien,
Galizien, Bukowina, Niederösterreich, Rumánien, Serbien und Südrufiland bestehend,
jst zur Zeit noeh im Entstehen begriffen. Zum Prásidenten der internationalen
Chemikersektion wurde Prof. A. v. Sigmond in Budapest erwáhlt. Sodann besprioht
Vortragender den geologischen Bau von Schweden und die schwedischen, sowie
norddeutschen Náhrbodentypen. Er hebt hervor, daB das Klima von Norddeutschland und Schweden von dem unseren bedeutend abweicht, dal3 sich fenier den
norddeutschen und schwedischen áhnliche Náhrböden bei uns nur im Hoehgebirge
finden. Die schwedische und deutsche Agrikultur kann uns keine Fingerzeige gebén,
in Ungarn muB man die für die Landwirtschaft wichtigen Fragen aus eigener Kraft,
ganz selbstándig lösen.
2.

Th. Koemos legt

eine neue Schildkrötenart aus dem Süfivor. Dieser Kaik ist auf Grund der darin vorkom-

wasserkalke vonSüttö

menden Resté von Rhinoceros

kommen

kannt, doch

darin

—

antiquitatis, Cervus elaplius als jung-pleistozán be-

wie sich jüngst zeigte

— aufier

Formen der

kálteren

nahe Verwandte heute im Süden Europas, sowie
in Nordafrika lében. Hierher gehören mehrere Schnecken, ferner Telphusa fhuialilis,
welcher Krebs von I. Lrenthby entdeckt wurde und schlieölich die vorgelegte
Schildkröte, die Vortragender zu Ehren des bedeutendsten Zoologen Ungarns
L. V. MÉHBLY Chtemmys Méhelyi benennt. Hierauf führt Kokmos aus, da die südliehen Formen des Kalkes von Süttö unter dem Schutze von Thermen aus dem

Klimazonen auch solche

vor, derén

subtropischen Pliozán zurückgebliebene Eelikte sind.
3.

schrift,

4.

vor.

M.

Lw spricht über

Myargirit von Nagybánya.

Siehe diese Zeit-

Bd. XL. Heft 11-12.
R/itnocerosschádel von Ujlót
Rh. Merckii, der Rest gelangte aus Sand-

O. Kadic schlieBUch legt einen wunderbaren

Es handelt

stein zutage.

sich wahrscheinlich

um
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líllO.

Th. Kormos sprach

1.

Pülgárdi

D.

übor die

pliozane Wirbeltierfanna von

(Siehe dieses Heft S. 171—189).

Fr. Schafarzik fragt, wie das gemeinsame

schirdener Lebensweise

zvi

erklaren

Vorkommen

der

Formen mit

ver-

ist.

Th. Kormos bemerkt hieiauf, dafi sich die Fauna eigentlich auf einem sekundáren pliozánen Fundort befindet und diirch Wasser in die Höhlungen gelangt ist.
Woher, das láBt sich heiite noch schwer feststellen, soviel ist jedoch sicher, daI3
die

Knoehen nicht weit

diirch

Wasser

befördert wurden, da sich an ihnen keine

Abgerolltheit zeigt.
V. Lóczy gibt seiner aufrichtigen í^-oude darüber Ausdruek, daB die Reichsseit der Zeit, wo Lóczy die erste Kundé von den
wabrend eines Jahres
in den Besitz einer so prachtigen, reichen, wohlgeordneton
Knochen brachte
Sammlung gelangte. Es wáre verfrüht sich jetzt mit der Frage befassen zu wollen,
wie die in Rede stehende Ablagerung entstand, anch will er daraus keine weitgreifenden Schlüsse ziehen und erwáhnt bloB, daí3 er bei Baltavár áhnliche Verháltuisse beobachtete, mit dem Unterschiede jedoch, dafi die Knochen dórt nicht
in Felsenhöhhingen vorkommen. Bei Baltavár erhebt sich die Böschung, in welcher
sich beim Einschnitt eines Weges die Knochen fanden, aus pleistozanem Schotter.

L.

—

anstalt

—

"1.
A. Vendl berichtete über die Ergebnisse der mineralogisch-petrographischen üntersiichungen an den von L. v. LóczY, bezw. P. Treitz erhaltenen 10 Sandproben. welche Sven Hédin 1899, 190U und 1901 ín der Wüste Takla-makan, am
Tarimtiusse. in der Gegend von Lop-nor und iu der Wüste Góbi in Asien sammelte.
Er stellte in den Sanden mchrere Minerale fest, die einesteils mineralogisch, anderes-

aber hinsichtlich der Herkunft der Sande iuteressant sind. In den Sanden
herrschen die Minerale des Grundgebirges vor, sozusagen akzessorisch treten auBerdem auch die für die Kontaktmetamorphen und pneumatolitischen Regionén eharak-

teils

teristischen JNIinerale auf. Die Arbeit

wurde im mineralogisch-geologischen

Institut

der techn. Hochschule in Budapest ausgeführt und erhielt Vortragender das Matériái

durch Vermittlung des Herrn Prof. Fb. Schafarzik. Die Arbeit wird demnachst
ihrem ganzen ümfange im Földtani Közlöny erscheineu.
4.

in

Janner i9H.

E. NoszKT spricht

über die Eruptivgesteine des Mátragebir-

g e s. Die Eruptivgesteine^des Mátragebirges lagern den untermediterranen Scliichten auf, unter denen am FuBe des E-lichen Mátragebirges áltere mergelige Schicliten

zutage

Schichten

treten,

erheben

die

sich

wahrscheinlich oberoligozün sind. Aus den oberoligozánen
einige karbonische SchoUen, die den W-Auslaufer des

Bükkgebirges bilden. Im W-lichen Mátragebirge wieder finden wir eine junge
welche zu Ende des unteren Mediterrans entstanden ist und durch obermediterrane und sarmatische Schichten ausgefüllt erscheint. Die Tuffe und Breccien
des Mátragebirges lagern auf Schliermergeln und werden durch Leithakalke bedeckt, so daB ihr Altér genau zu bestimmen ist. Die Schliermergel weisen jedoch
gegen E, bezw. S eine ganz andere Fazies auf, als im W, im Komitat Nógrád, wo

Bucht,

sie sich

lassen.

gein
auf.

auf Grund ihrer Fossilien gut mit

Hier treten

(mit

In

sie

námlich

Spongiennadeln),

den

in

dem

Form von

Schlicr von Ottnang parallelisieren

tonigen, auf Tiefsee

sowie von strandnahen

deutenden Mér-

Cardien- und Corbula-Sanden

Grundschichten des Mátragebirges ist die auf einer langen Strecke
Kohlé von Wichtigkeit, die áhnlich wie in Nógrád der unteren

ttufgeBchloBsene

MITTEILUNGEN

:208

A.

D.

FACHSITZUNGBK

D.

UNaAR. GBOLOO. GBSBLLSCHAFT.

Darüber finden sieh jedoch statt der HangendschicliNógrád lediglich die der tieferen Fazies entsprechenden tonigen Mérgei.
Die Kohlé ist schieferig und von minderer Qualitát, aufierdem falit sie steil gegen
das Gebirge ein und wird der Abbau auch durch Störungen sehr erscliwert.
Die Eruptiou sehritt mit einem machtigen Tuff- und Breccienregen, sowie
Lavaergüssen einher. Vermengt mit den Pyroxenandesittuffen finden sich weit
Kliyolitlituffscliicht auflagert.

ten von

Rhyolittuffe mit Pyroxenandesit-Lapilli, besonders im E-lichen (jedocli
auch im W-lichen Mátragebirge und auch diese werden durch Obermediterrau
überlagert. Die jüngste Ehyolitheruption aber findet sich im S-lichen Mátragebirge,
wo sie die Pyroxenandesite durchbricht und dieser Ausbruch kann mit den Rhyolitheruptionen des Bükkgebirges parallelisiert werden, die bekanntlich sarmatiscli
sind. Die Lavaströme und Tuffdecken siud gegen das Alföld geneigt und bedeeken
groBe Gebiete. Der Ausbruch entspricht im groBen Ganzén einer
E-lich gerichteten Vulkanreihe und erfolgte an Spalteu, die aus dieser Reihe gegen S streichen.
Kleinere Klüfte gibt es jedoch auch an der N-Seite. in welche das Magma ebenfalls eindraug, jedoch nicht zutage drang, soudern erst spáter durch die Erosion
aufgeschlossen wurde, Diese kluftausfüllenden Gánge und Gangsreste treten stellenweise in malerischen, aus wagerechteu Saulén bestehenden Wánden empor, welche
von den Archáologen als Mauern beti-achtet worden sind. Die Areháologen vernjuten
übrigens auch heute im XX. Jahrhundert noch auf jedem Berge Burgen und deuten alles alles als Menschenwerk. Die postvulkanischen Wirkungen oöenbareu sich
stellenweise in Vererzungou, feruer Kaoliuisierung und Alunitisierung bedeutender
wareu jenn geyserartigeu Erscheiuungeu, derén Spureu iu den mauuigfaltigeu verkiesehen Gesteinen und Hydroquarziten erhalten sind. Die SehluBakkorde der einst
80 bedeutenden vulkanischeu Tátigkeit sind heute die Kohleusáureeshalatioueii,
denen die verbreiteten Sáuerliuge («Csevice») ihr Daseiu verdauken.
L. V. LóczY bemerkt, daB sarmatische Konglomerate auch in der weiteren
Umgebuug vou Budapest, so bei Szokolyahuta in groBer Verbreitung auftreten. Im
verbreitet

W—

;

Bakony

tritt

der untermeditterane

Schotter auf, bei

Herend aber postmediterraner

Schotter mit Hölzeru. Sonstigio Fossilieu finden sich kauiu. Er fragt Vortragcndeu

ob es

ihm

gelang, das Altér genau fostzustellen.

ihm dies auf Grund von Fossilien nicht gelang.
Vortragendeu für seine fleiBige und ausführliche Arbeit
voUe Anerkennung, uur möchte er der Erklárung der beobachteten Dateu, bezw.
der Aneinauderknüpfung derselben einige Bemerkuugeu hiuzufügen. Vortrageuder
will die SE-lich von Nagyliátouy sich erhebenden und iu Form vou Kegeln auftretendeu stockartigen Pyroxenandesitmasseu, aus denen in radialer
Bichtung schmale Gestciusgánge ausgehen als einen L a k o 1 i t h auffasseu, was
jedoch mit dem Auftreten und der petrographischeu Beschafifenheit des gauzeu um
Nagybátony auftretenden Eruptivum nicht in Einldang gebracht werden kauu.
Wohl ist OS wahr, daB der bosagte Doppelkegol aus dichtem Andesit besteht, der
Kamm des S-lich von diesen sich erhebenden Agaavár jedoch weist bereits reichlich Lavaströme und Tuffe derselben Eruption, als u n v e r k e u u b a r e
Zeugen der Effusion und Explosion des Magmás. Kiirz, das ganze
besprochene Geliiet entspricht dem Rest eiues einheitlichen Stratovulkaus,
desseu zentrale Kraterausfüllungen gerade in den vorerwáhuteu Stöcken kcnntlich
siud. Der
E-lich streicliende Kamm des Agasvár bildet einen Schuitt des niáohtigen W-lichen Pyroxeuandesitausbruchcs der Mátraspitze, welche mit ihrem steileu
inneren (N-lichen) Abhang und ihrer sanften auBeren (S-lichen) Lehne an dou Mte
Sommá des Vesuvios orinnert. Der Agasvár besteht aus m e h r e r e n Láva- und
E. NoszKY erwidert, daB

Pr. Schafarzik

W—

zollt

MITTEILUNGEN

FACHSITZÜNGEN

D.

A.

D.

UNGAR. GEOLOG. GESBLL8CHAFT.

209

u T u f f s c h c li t e n. Er fand gelegoutlich
Lavaströme und zumindest í'üuf Tuffschieh30 m maehtig ist. In derselbeu Ausbildung düi-fte
tcn, dercu jedo oiiizelii etwa 15
umgebeu habeu,
der Mantel des Kegels den zentralen Kratci- auch im N, E und
doch wurde derselbe hier durch dio Erosiou l)preits bis auf das untermediterrane
Gruudgebirge abgetragen. Hier schneiden nuu die Plüsse ilire Bette ein und schlieBen
dadurch jené práchtigen Dykes auf, dic aus dem zentralen Teile des Vulkans ausstrablen. Das Gcsteiu derselben ist ebonso wie in andereu viilkanischen Gebirgen

ui c

li

u

r e r

z

w

i

s c

h en g

e

1

a g e r

t e

i

ciuer Exkursiou uiclit weniger als vier

—

W

(Euganeeu,

Cserhát

Átna,

meist

u. a.)

inhorizontale Saulén

abgesondert.

Freudé darüber Ausdruck, dafi Vortragender das Altér
des Pyroxenandesitausbruches, im Einklang mit deu Beobachtungen im Cserhát,
e b e n f a 1 1 s z w s c li e n das u n t e r e und o b e r e Mediterrán s t e 1 1 e n
SchlieBlicb

or

gibt

seiner

i

ko u u

t e.

0. Kadic berichtet übcr jené Grabungou, welche er im verfiossenen Sommer
dou Höhlen des Bükkgebirges veranstaltete- lm Laufe seiner Forschuugeu stieiS
er in der Puskaporosi-Höhle auf diluviale Artefakteu, die an jené aus der Szeletahöhle erinnern. Die Ausgrabung dieser Felsnische wird im kommenden Sommer
durc-li die Höhlenforschungskommission bosorgt werden.
Th. Kormos bcspricht die Fauna der Puskaporosi-Höhle. Dieselbe verweist

in

samt den Urmenschen vom N
Fauna fand weil. S. Both in
(Ion Höhlen von Oruzsin und Növi. Die Puskaporosi-Höhle bezeichnet alsó gegenwártig das S-lichste Vorkommen von Tuudrentiereu, von denen einzelne auch heute
noch in Ungaru lében, wáhrend die charakteristiscliesteu nur mohr in N-Siliirieu,
im Uralgebietc und Nordamorika vorkomnaen.

auf einstige Tundren im Bükkgebirge, auf welcheu
lierabgezogeue

'25.

E.

arktische

Tiere lebten. Eine áhnliche

Janner Í91L
HiLLEBRAND

über

liprichtet

in der B a 1 1 a H ö h 1 e des
menschen in Ungaru fanden sieh
in die

von

Hándc

Miskolcz

0.

Hbrmans

181)1

gelangten.

durchforseht,

die

den Fuud von

Urm

Bükkgebirges.

-

eiue

in

Form von

Seither
reiche

Die

e

n

s c

ersten

Artefakten bei

wurdcn

die

h eu kn och en
Spuren des UrMiskolcz, welche

Höhlen der Umgebung

Füllé von Palaolithen, Idsher jedoch

lieferten. Im Sommer 1ÍI09 schlofi sich Vortragender den
Forschuugeu 0. Kadic' an und machte Probegrabungen in den Höhlen in der Umgebung der S/.eletahöhh'. So gclangte er in die Balla-Höhle, die bei der Ortschaft
Répáshuta dr(>i Stnnden weit vou dor Szeletahöhle in 53 m Höhe über der Talsohle
liogt. Die Ausfüllung der Höhle l)esteht zu oberst aus braunem Humus, worunter
eine hellgelbe Tuffschicht folgt, welche die tiefste Bildung des AJluviums darstellt.
Die darunter folgeudou gelblichen, steintrümmerigen Lagen erwiescn sich nach
den nouesten üntersuchungeu
auf Grund der darin vorkommeuden Nagetiorfauna
ajs diluvial. Li dieser Schiclit fand Vortragender im Sommer 190!) in
vollkonímcn nugestörter Lageruug in 1 m 30 cm Tiefe Kindcrknochen. Im folgcnden Sommor veranstaltete 0. KadiÓ in der gegenüber liegeuden Puskaporosi-Höhle
Grabungen, in welcher Höhle sich dieselbe Nagetierschicht fand, u. zw. in ebeufalls
diluvial aussehendem gelbeu Tone, unter welchem aus einer áhnJichen Bildung
Palaiilithe von Solutréon-Tii)US zntago gelaugten. Th. Kormos, dor sich damals
gerailo mit Nagetieren befafito, liestimmto die Fauna dor Puskaporosi-Höhle als
diluvial. Vortragenden fiel hicrauf die Ahnlichkoit dieser Fauna mit joner aus dor
Balla-Höhle auf und schlofi er hieraus auf das diluviale Altér der Kinderknochen.
Vortragender besuchte hierauf in der Gesellschaft von 0. Kadic und Th. Kormos

keine MonBcheuknocheu

—

—

/ültltani huzlüHii.

XU.

I.t

1911.

l't
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Balla-Höhle neuerdings. Die Exkursion war von volleiu Erfolg gekröut, imlem
Kadic uiid Th. Kormos das diluviale Altér der Schicht lit'státigteu. Hierauf
Die Kuochen lagen in ganz
1.
deuten nach Vortragendem Iblgende ümstánde
ilie

aueli 0.

:

ungestörter Scbiclit.

Aueh

2.

die petrograpliische Beseliafl'enbeit der knochcufiibreu-

deu, gélben, steintrümmerigen Scbicbt soricbt

Diluvium.

fíir

3.

Das

diluviale Altér

der Begleitfauna, welcbe die Kinderknocben in 30 cm Mácbtigkeit bedeckte. 4. Der
Onistand, daB die vou 0. Kadic entdeckte Nagctierfaniia der Puskaporosi-Hoble,

—

kommt.

Was

die.

Balla-Höble

der

aus

welcbe mit jeuer

Kuocben

selbst

Jabr altén Kindes. Der Typus
beutigen Menscbeu, d. i. wir habén

ident

betrifft, so

derselbeu

ist,

mit Paláolitben zusaminen vor-

Kuochen

siud dies

eines ungefáhr

den Variationskreis des
es mit Homo sapiens zu tun, wie dies bei dem
oljerdiluvialen Altér der Scbicbt nicbt anders zu ervfarteu war. Jedenfalls ist es
interessant, daíl die Knocbeu eines so jungen ludividuums den Fossilisationsprozess
ein

eutfállt in

ausbielten.
0. Kadió l)omerkt, dafí er das den Knocben angebaftete Matériái sah und
dasselbe :nit der diluvialeu Scbicbt der Höble übereinstimmend fand. Auch zeigte
sich bei der spáteren Grabung entscbieden, dal3 die Knocben in einer ungestörteu

Scbicbt lagerten.
A. TöKoK drückt seiue Freudé darüber aus,
zu

Es

erreicben.

dafi es

nunmebr

gelang, das Ziel

keine alltágliche L'".r8cbeinung, dafi sich dórt,

ist

wo

Steingeráte

vorkomiucn, aucb Knocben fiuden. lm Laufe der Jabrtauseudc pflegt sicb dies jedocb
immerbin so auszugestalten, da ja dórt, wo lieute ein Wobnort ist, morgen allenfalls eine Begrábuisstátte scin kann. Der vorliegende Scbádel ist ein wabrer Scbatz

umsomcbr, als auch der ünterkiefer erbalteu ist. Dieser UnterTypus dar, als die Schádehlecke. Sehr wicbtig sind die
die steil aufsteigende Stirn des Homo sapiens und
Gegeusátze an dem Scbádel

der Antbropologie

kiefer stellt einen anderen

:

das Feblen des torus orbitális, forner der Unistand, dafi die Stirnlinic und Gesichtslinie nicbt gerade ist. Sebr interessant sind aucb die Scbenkelknocben, da sie von

deneu eines beutigen Kindes in nicbts abweicben. Interessant

ist

feruer der Kinn-

Typus aufweist, wie der Scbádel von
Mauer. Wicbtig wird das Studiuiu der lunenwandung des Schadels sein, das dasselbe aucb auf die lutelligenz Licbt werfen dürfte.
Th. Kormos giljt über die von ibm uutersucbte Fauna der Balla-Höble Aufklaruug. Es ist eine Tundrenfauna wie sie nicbt nur im obereu, sondern aucb im
Tinteren Pleistozán vorkommt. Er bestimmte Beste vom Renntier, Lagomys, Polarfuchs und der Ratfe, wovon zwei Arteu aucb bcutc uoeb lében. Die Fauna ist
weleber

ladeuflügel,

nicbt jenen

bestialen

entscbieden arktisch.
dafi sicb die Frage des diluvialeu Menscbeu immer
Schwalbe unterscbeidet man Homo düuvialis primifjeniun
und Homo düuvialis sapiens. Nacb Rutot ist der Scbádel von Gallé der álteste,
der hier vorgelegte aber ist junger als allé anderen. Nacb den Gesetzen ,der Pbylogenie sollte der álteste Scbádel die bestiaisten Merkmale aufweisen, docb bildet
der Scbádel von Gallé bierin eine Ausnabme, iudem dieser nicbt von Neandertaler,
Der anrücbige Scbádel vou Nagysáp
sondern von jüngerem Spyer Typus ist.
wurde von M. v. Hantken in typiscbem diluvialeu Löfi gefuuden, weleber aucll

A.

mebr

Török

legt

verwickelt.

noch dar,

Seit

—

nacb

V.

J.

Szabó unberiibrt

iudem man
schnall

i

in

fand.

nácbster

Nuu

liabeu

darf der Scbádel noch

walir.

Diese

Anuahme

erwies

sich

Nábe der Fuudstelle des Schadels im
wir

alicr

spáter als irrig,
Löfi eine Eiseu-

docb diluviale menscblicbe Resté. Eudgiltig

nicbt beurteilt werdcn, da ein Sáugliugsscbádel stets einen

etwas böbercu Typus aufweist

als ein

erwacbsener.
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s a

und
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D.

d e r

z

Wa

w

i

s c

s s e r

h

o

Ül]

de

u

k ap az

i

t

r

á

t

o x e r a f r p i e B ö d e n. Er legt dar, daB dip
p li y
Wnssoi'kapazitíit des Bodeus mit doni Gelialt an feiiioii Teileii (Toii -f- Hchlain
fein-

d (

Bo

s

d

11

s,

d.

1.

ü b e

r

i

I

+

ster Stauli)

liestándig

anwíichst. Docdi

ist

dipse

Zuuahmp

niclit prnportionell,

sou-

naph piuer zunehmpndeii, zur Halftp aber nacli einer
abnclimeuden Kcihe. Der Grund liierfür liegt dariu, daB zwar sowolil die feinen
Teile, als auch die gröberen Korner ihre eigene wasserbindende Fáhigkeit besitzen,
diese jedocli in holieni MaBp lippinfluBt wird, jp nach der mechanischen Zusainiupnsetzung des Bodens. Dip Erliöhung der Wasserkapazitat mit deii feinen Teileii
dcni richtet sich zur Hiilftp

kaim auf einpirischem Wege

leidit zusaniiuengestellt

werden, 8o daB alsó aus einer

weun die Gi'össe der Wasserkapazitat bekaunt ist, die mecliauiselip
Zusammensetzung in ihren grosseu Zügen abzulesen ist. Die Wasserkapazitat und
solchen Tabelle,

Kapillaritát

ist

Intensitát der

jedocli

etwas

selír

Sowie die Wasserkapazitat mit

verschicdenes.

zunimmt, so nimmt aueli die
Verdunstung mit der Zunahme der groben Teile nicht proportionell

an

Gelialt

tlpin

feinen

ab, die erstere ist stets

Teilen

nicht

geringer,

als

proportionoU
sie

verlialtnismáBig

sein

sollte,

die zweite

höher.

iiiiMier

Verdunstung eiue Talielle zuvolummáBige Wasserkapazitat) genügt, um mit für praktische Zwecke genügender Genauigkeit angplien zn
können, urii wie viel feucliterer Natúr der eine Boden ist, als der aiidpre. Als Endursache der Wasserkapazitat wird die mit der mechanischen Struktur zusaminenhangende Kapillaritát angenommen. Je gröBer die Kapillaritát ist, umso gröBer
dies ist wohl wahr; jedoch lediglich im Laboratórium,
ist dip Wasserkapazitat.
<la in der Natúr dip vollstáiidige Entfaltung der Wasserkapazitat
durch die lángNatürlieh

kann auch über

samnipiigestellt werden,

Siiiue

so

daB

Wasserdurchlássigkeit

die Intensitát der

eine einzige Date (die

verhindprt

wird.

Wáhrend der

Zeit,

die

zum

Auf-

saugen des Wassers nötig ist, verdunstet das an der Oberfláche stelieu gebliebene Wasser. In der Natúr ist demnacli die Kapazitát und Kapillaritát nicht
proportionell, ja letztero verhindert über einen gewissen Grad die Wassprkapazitá,
Boiidprii

ist

umso gröBpr

und kürzere oder lángere

in

je

Zeit

kürzerer

behalten

Zeit

sie

je

mehr Wasser aufnehmen

kann. Die gröBte Wasserkapazitat besitzt

iu der Natúr der selír fpinkörnige, sehr gleichmáBig geschichtete Saud,
uns der Flugsand. üiesp npgative Rolle der Wasserkapazitat ist die Ursache
der Phylloxerafreiheit einzplner Bödpii. Jeiie Saudböden, derén Porositát iu sehr
kurzer Zeit mit Wasser gánzlich ausgcfüllt werdpii können, sind frei von der Phyl.
loxpra. Die Phylloxpra ersáuft. sozusagpu im Wasser. Die Immuuitát des Bodens
steht alsó in geradem Verháltnis zu der natürlicheu Wasserkapazitat. Da aber die

alsó
bei

natüriiche Wasserkapazitat bei Saiiden mit der im Lalioratorium gewonnenen ident
ist (stets füllt er

so folgt

sich sofrt mit

gemáBeu Wasserkapazitat
M.

von

Wasser

an, bevor

noch etwas verdunsten könnte),

im Laboratórium auf Grund der volunisehr kurzer Zeit im vorhinein iiestimint werdpu kann.

iiaturgemáB. daB die Iiiiniunitát

Low

Vask

in

Ipgt einige seltene Minerale, daninter Szájbeiyit aus dpii

im Komitat Krassú-Szörény

Bergwerken

vor.
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li.

Von Ottó Hermán.*
Hochgeehrter Herr Prásident

!

Geehrte Versammlung

können nur Worte des Dankes
als mich die erst jüngst
ins Lében gerufene Höhlenforschungskommission zu ihrem Ehreiimitglied
erwáhlte. leh rechne mir dies selír hoch an von einer Korporation,
welche in heute noch ungewohnten Richtungen, für üngarn bahnl)rechend, der Aroháologie zu dienen, den ürsprung des Menscben zu
Meine ersten Worte an dieser

sein

jené Ehrung,

l'ür

ei-forscben

Herrn

mir

zuteil

wurde,

Reihe spreche ich aueh dem geehrten
Höhlenforscbungskommission meinen bestén
Begrüfiung meiner Wenigkeit hier vor dem Plénum

wünscht.

Prásidenten

die

Stelle

zweiter

In

der

Dank aus für die
der Versammlung und

auf die ich,

als schlichter

Maim

eigentlich gar

keinen Anspruch habé.

Es

sei

mir nun

gestattet an

trages zu schreiten. für den

tungen

hegt.

man

den Gegenstand meines heutigen Vor-

—

warten, werden sich ganz gewiss in
es leiten

mich

ich weifi es wohl

—

groBe Erwar-

meiuem Vortrage so viel ermancher Beziehung táuschen, denn

Diejenigen jedoch, die von
dabei

keine

persönlichen Motive, sondern lediglich das

Interessé der Wissenscbaft.
'

BRBCHT

Ich habé dieseii

frei

gehaltenen Vortrag, welchen mein Praktikant, K. Lam-

stenographierte, einigermaBen

versehen. Einer Vergeltung aller

ergánzt

und mit eiuem Literaturnachweise

im Jahre 1893 gegen mich

iu wissenschaftliehen

Versammhingen und in der Literatur gebrauchten Invectivcn, habé ich propter
bonum pacis entsagt. Die endgiltige Ausgestaltung der Frage hat mir ja ohnehiu
völlige

Geniigtuung gewiihrt.
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leh mulii fást 20 Jahre zurückfíreifen, auf die Zeit, als ich in der

ungarischen

kgl.

Naturwissensciiaftliclien

Gesellscliaft

zum

erstenmal

und jené paláolithischen Wei-kzeuge vorlegte, die in Miskolcz,
bei der Fundamentierung des Hauses von weil.
Bársony an der Szinva,
Vorschein
kamen
am FuBe des Avashegy zum
und die man niir, mit
Ausnabme von einem zum Geschenke machte.* Die Steinbeile machten
auf mich einen entschiedenen Eindruck, da sie -wirklich entschiedene
Typen darstellen. Sie wurden vielfacb publiziert, sind alsó allgemein
aiiftrat

,1.

bekannt,

gehen

so

Form nach
alter

erkannte

Ich

Paláolitbe

der

in

Besprecbung derselben nicht weitei- eindaB dies dem Matériái und der

ieb auf eine

dal'i

brauehe.

sind.

Geschicbte

sofrt,

Das Paláolithikum ist námlieb jenes Zeitin welcbem der Mensch nach der

der Erde,

heutigeu wissenschaftlichen Auffassung auf der Erde erschien. Die paláolithischen

wir

Steinwerkzeuge

damals

sie

nannten,

demnaoh

sind

die

áltesten

((Feuerstein» -Werkzeuge.

Werkzeuge, wie

Nach der Sitzung

sagten mir meine bestén Freunde, derén Ansichten ich sehr báutig in
«mein Vortrag wáre zwar sehr interessant gewesen.
Anspruch nahm
docli bátte ieb die Fachleute nicbt überzeugt. » Was habén sie denn
einzuwenden? Die Scbichte. in welcber sich die Gegenstánde fanden,
stimmt nicbt mit dem überein, was die Wissenschaft betreffs solcher
Funde bereits für ausscblaggebend nacbwies. Für mich hiefi dies nichts
anderes als «Nun gut, ich werde weiter forschen.)) Die Kundé der
Paláolitbe verbreitete sich rasch. Mein Vortrag und ein Teil der Bilder
wurde unter dem Titel "A miskolczi palseolith lelet» im ArcheobJgiai
Értesít abgedruckt (1893, Heft 1, S. 1—25). Prof. A. Török aber besprach den Fund in deutscher Sprache unter dem Titel
«Der paláolithische Fund aus Miskolcz und die Frage des diluvialen Menschen in
Ungarni) Török gab den paláolithischen Cbarakter der Gegenstánde zu,
:

:

hegte jedoch betreffs der Scbichte Zweifel.-

Wien ersuchte mich um einen
erschöpfenden Auszug der im Aichaeológiai Értesít erschienenen Arbeit,
sowie um Bilder. Die Studie erschien sodann auch in der Zeitschrift
Die anthropologische Gesellschaft in

dem Titel Der paláolitbische Fund von
mit vier Textillustrationen (Mitteilungen der Anthropologiscbeu
Gesellschaft in Wien. Bd. XXIII [Der neuen Folge Bd. XIIIl 1893,
dieser Gesellschaft, u. zw. unter

Miskolc

S.

;

;

77—82).

'

Vorlage

Ganz genau genommen kamen
aber

erfolgte

1803

unter

dem

szakócák (= die Steinbeile von Miakolcz
S. 170—181).

:

2 Ethnologische Mitteilungen aus

Gegenstánde 1891 zum Vorschein, die
Hermán Ottó: A miskolczi tüzkTermészettudományi Közlöny 1893, Helt 284,
die

Titel:

üngarn. Bd.

III.

Heft 1—3,

S.

1—24. 1893.

OTTÓ
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Bisher hatte meine Auffassung

betrefifs

dem kompetenten Forum

keinen

vor

ters

HERMÁN
der paláolithischen Charak-

Gegner.

berufenen

Jedocb

ümstand, daB eiue vornehme Wiener Gesellschaft meine
Arbeit publizierte, gab gewissen Köpfen zu denken und lieB darin das
bekannte djust nicht» Platz greifen. Und da sich nun dieses Trotzgefühl erbob, wurde sofrt auch publiziert und zwar nicht zuhause,
sondern in Wien, umsomehr, als man in Wien meinen Ansichten keinen
schon der

Widerspruch

Der

entgegensetzte.

Zum

Titel

des

Angriffes

folgender

ist

Fund von Miskolcz (Mitteilungen der antbropologischen Gesellschaft in Wien Bd. XXIII [Der neuen
Folge. Bd. Xnil 1893. Sitzungsberichte Nr. 3^4. S. 92—93). Wesentlich
beilot es in diesem Angriff, daB der Fund nicht in diluvialer Schiohte
Július

Halaváts

v.

für

die

lag.

die

:

paláolithischen

ausschlaggebend

Altersbestimmuug

auBerdem

wáre,

sollte auch der petrographischeC'') Cha raktér des Fundes
meiner Annahme widersprechen.
Dieser Angriff rief bei mir den EntschluB hervor. den Kampf auf-

zunehmen und denselben solange fortzusetzen,
geklárt sein wird. Welche Partei auch

unteriiege, oder ob auch

beidé

Falle

kommen

fallen,

es bleibt

sich

gleich,

in

Und wenn

Wissenschaft.

der

essé

jedeni

dies

bis die

wahr

ist,

Sache nicht

im

Inter-

stand es

nicht

liegt

so

voll-

es

minder im Interessé der Wissenschaft, dafi sich die unterliegemle Partei
je früher kompromittiere. Der Kampf begann alsó. Vor allém mufj ich
feststellen, daB je zurückhaltender sich das Ausland mir gegenüber
zeigte, umso entschiedener nahmen die kompetenten Fachkreise des
Inlandes Stellung gegen mich. Dies
einer

bloB

ich stelle

Abhandlung unter dem

Ergebnisse der üntersuchung erschienen

Titel

:

J.

Halaváts

háltnisse der Stadt Miskolcz. Földtani Közlöny Bd.

dies

((Auf

:

Die gcologischen Ver-

XXIV, 1894.

S.

S8— 92).

meinen Standpunkt entschieden verneinend,
aus folgenden Worten des Verfassers ganz klar hervorgeht:

Das Endergebnis war
wie

sein,

fest.

EntschluB war. Die

korrekter
als

Anklage

will keine

Zu dieser Zeit entschloB sich mein Gegner zu
genauen Aufnahme der Umgebung von Miskolcz. was ein völlig

die Tatsache

für

Grund meiner eigenen Beobachtungen kannich

es daher aussprechen, daB imGebiete der Stadt Miskolcz,
im Inundationsgebiete der SzinvanurSedimenteder
Je tztze
V r k m m e n u n d d a B \v e d e r unter d e s e n, n o c h
anderLehne des Avas eine Spur desDiluviums vorkommt. Existierte es dórt, so hat es die Erosion lángst
von dórt entfernt.
i

t

i

»

Auch von anderer

nahmen

Seite

wurden

Untersuchungen

durchgeführt, doeh stets gelaugte

Die Fachlíreise

stellten

sich

man

angestellt, Auf-

zu demselben Piesultate.

solcherart mir gegenüber nach

und
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naeh auf den Standpunkt waium ich mich eigentlich in die Fiagen
des Paláolithikums, in die Forschung nach den Spuren des Urmenschen
hineinmische, wo man mich doch bis dahin in anderen, ja in vielen
anderen Wissenszweigen kannte
Dieser Auffassung gegenüber liefi fsich meinerseits nichts zu machen.
da ich diese der Erledigung meiner regelIch hatte weder die Zeit
máfiigen Píiichten widmen mufíte
noch das unbedingt nötige Geld
:

—

—

zur Durchführung der nötigen Untersuchungen. AUdies lieB mich jedoch
nicht verzweifeln Aus der Vergangenheit schwebte mir abei- al8 Beispiel
BoüCHER DE Perthes vor, der Entdecker des Paláoliths aus dem Sommetale, der den Steinwerkzeugen und damit der Kenntnis der LebensumBtande des Urmenschen als erster den Weg bahnte, dem sozusagen die
ganze wissensehaftliche Welt gegenüber stand, von welcher dieser scharf!

Mann

sinnige

fást für

geistesschwach gezeicbnet wurde. Er hielt jedoch

stand und erlebte den Triumph seiner wissenschaftlicheu Überzeugung.

Die Zeit verging und

seit

Mensch

diluviale

—

den ersten Publikationen

wáhrend welcher Zeit ich nur
und in das Bükkgebirge kara. Die Lage ánderte
Ende des Jahrzehntes das vortreffliche Werk von
fást ein Jahrzehnt.

Európa

in

1S93

selten

— verstrieh

nach Miskolcz

sich jedoch,
Prof.

(Braunschweig

Hoeenes
1903)

als
:

zu

Der

erschien,

Fund von Miskolcz l)erücksichtigte, eine Ahbildung
desselben brachte und in welchem der Verfasser bemerkte, daB unter
den angeblichen paláolithischen Funden Ungarns derjenige, welcher von
welches auch den

Miskolcz stammt, ernste Beachtung verdient.

—

mich zur Ausdauer und
wenn auch in engem
der Forschung an. Mit (rewitóheit uahm
ich an, daJ?> sich mir friiher oder si^áter solche Beweise bieten werden,
vor denen die Gegenmeinung nicht ausweichen kann, da die Form des
ersten Fundes entschieden paliiolithisch war und da sich immer mehr
und mehr Beweise für die Originalitüt der Umgebung des Fundortes
Dies

eiferte

Eahmen

—

ergaben,

d.

zur Fortsetzung

i.

dafür,

der

dali

Fund

tatsáchlich

aus der

Umgebung

des

Avas stammt.

Und

dieser Beweis

wurde

in der Tat

gefunden

!

Freilich erst nach

zwölf langen Jahren. was zugleich bedeutet, da6 wir auf einem solchen
Gebiete

der

welchem

die

Wissenschaft,
gröBten,

auf

dem

gebildetesten

Gebiete der PaláoarchJiologie, auf

Nationen

unseres

Kontinents

in

im Sturme vordrangen und noch vordringen. und
wo wir uns hátten bestreben sollen
wenn auch auf unserem engeren
Gebiete
Bchritt zu haltén
zwölf Jahre hindu r eh still stanedlem Wetteifer

fást

—

—

:

dén! Die ürsachen dieses Stillstandes habé ich angeführt.
Und dann was war die Macht, was war jené Wunderkraft, welcbe
:

die vor zwölf

Jahren

ins

Stocken

geratene Angelegenheit neuerlich in
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Schwung

Nichts anderes, als die auf der Kraft der unmittel-

bracbteí'

Beobachtung

baren

daraus

fufiende,

folgende

Wah

ben wir!
Aus deiu schotterigen Boden des Friedhofes
beim Grábei-graben ein volkstümlieh als iinyilk»
blaugraues

netes,

eines Zeigefingers,

Cbalzedonwerkzeug zutage
ist fást zwei Finger breit,

h

r

i t

Nun,

!

am Avashegy

se-

gelangte

(-; Pfeilstein) bezeich-

Lángé
ringsum scharf, im
hat

dasselbe

;

e

spitz,

die

ganzen genommen klingenförmig.

Der Form nach ist es lorbeerbbittder Bezeichnung «k feuille de laurieru der fran-

förmig, entsijricht alsó

zösischen Fachleute. 8ein Matériái
ein

ist

blaulichgrauer Chalzedon, welcber

und im System des Avasberges

Halbedelstein jst

vor-

reichlich

kommt.

Da

entschiedene

diese

Diluvimu

vorkommt,

Urmenschen

dem Zeugnisse
eben

am

Werkzeugform stets nur im
Werkzeug des diluvialen
damit, daB der schotterige Boden

prábistoriscbe
paláolithisch,

war ich im reinen

ist,

des Friedhofes

alsó

am Avashegy

ein

bei Miskolcz, alsó der ganze Friedbof

des

Paláoliths

heftigsten

bestritten

diluvial

wurde,

nach

ist,
was von meinem Gegner
wodnrch diese Forsehung, die

berufen gewesen wáre eine Lücke in unseren wissenscbaftlichen Bestre-

bungen auszufüUen, zwölf Jahre hindurch
auch der nicht gewöhnliche Fali
Schichte von

dem Werkzeug

ein,

daíl

stehen muBte. Hier traf

still

nicht das diluviale Altér der

nachwies, dafí es ein Paláolith

ist,

sondern

umgekehrt, das paláolithisehe Werkzeug bestimmte den diluvialen Cha-

Da die Fublikation dieses ausschlaggebenden Fundes
und der sioh darán knüpfenden ümstánde im Inlande aus bekannten
Grundén nicht ojjportun erschien, publizierte ich denselben in Wien
unter f olgendem Titel
« Z u m S o 1 u t r é e n von M
s k o 1 c z » (Mitteirakter der Schichte.

i

:

Gesellschaft in Wien,

lungen

der

dritten

Folge Bd. VI mit vier Abbildungen

Anthropologischen

wnr auch sonst begründet, da ja auch der Angriff
ben Zeitschrift

BöoKH

fühlte

geologen Bergrat

es,

Th.

ich den F undort entschieden

Ackerbauminister,

I. v.

nung der Überprüfung
ansuchte.

auch

der
dics

Wien, in dersel-

kgl.

ungar. geologischen Eeichsanstalt

nun etwas getan werden mufi und
- unterstützt durch die Aneiferungen des Chef-

V.

riehtete

1906).

crfolgte.

Der damahge Direktor der
weil. 3.

in

XXXVI,
Und

Bd.

im Texte

Dies

wurde

dafi

v.

Szontagh

als diluvial

—

mit der Begründung,

dala

bezeichnete, an den damaligen

Darányi eine Eingabe, in welcher

er

um

Anord-

der stratigraphischen Verháltnisse von Miskolcz
u.

d.

Z.

72,228/IV. A. 2

dato

31.

August

1906

und auch die uötigen materiellen Hilfsmittel bewilhgt.
Direktor v. Böckh betraute den Geologen Dr. K. v. Papp, als den
gestattet

berufensten,

mit der Durchführung

der Untersuchungen.

Da

ich aber.
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davon

ausgelu-nd,

durcliforschte

sicht,

erhielt

Geologe

—

spáter,

bosten Eesultate zu erhoffen sind.

der Palaolithe die

botreff

alsó aucli

—

des Bükkgebirges
die icli von
im Mannesalter in entomologischer Hinder Erosion'am wenigsteus ausgesetzt waren, dórt

Hölilun

die

dafi

und

Jugt^nd auf kenuc,
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Dr. 0. Kadic

Höhlen der ümgebung

Auftrag. die

dt^n

meiner Anleitung schritt er auch

an die Avbeit,
Höhle des Bükkgebirges, die zur
Genieinde Hámor gebörige Szeleta zum Gegenstand eines eingebenden Studiums erwáblte.
Dr. K. V. Papp. dem icb für seine gründlicbc und unbefangene
l'ntcrsucbung biermit Dank sage, publizierte sodann die Eesultate in
fülgender Arbeit
«Die geologi seben VerliJiltnisse der üragebung von Miskolezi) mit Taf. IV Mitt. a. d. Jabrb. d. kgl. ungar.
geol. Anstalt, Bd. XVI, Hefl 3, S. 93—142. Diese Untersucbungen ergaben, mit neuen Paláolitbfunden unterstüzt, da6 mein Standpunkt ricbtig war, womit die Gegenbebauptung endgiltig fiel. K. v. Papp wies nacb.
dafi der Friedbof am Avasbegy diluvial ist, alsó den paláolitbiseben
zu orforschen

indom

;

er die

unter

bisher bekannte

gröiJtf

:

;

Cbarakter der Pfeilspitze

bestatigt, datí dieser

Friedbof in unmittelbarer

Nabe des ersteu Fundortes (des BÁESONYSchen Hauses) liegt dafi dieser
Fund unbedingt ein Paláolitli ist und durcb Erosion in das
Alluvium, aJso an sekundilre Lagerstatte, geschwemmt
w u r d e, woraus folgt, dafi mein Gegner das Diluvium nicbt
;

erkannte,

dafi

"Zum

der in meiner

alsó

Holutréem) betitelten Arbeit

Papp scblie(.!t sodann
Standpunkt der ricbtige isi. K.
seine Zusammenfassung unter dem Eindrucke des bestimmten Eesultates

verfocbteni'

\-.

mit folgenden Worten

:

«i'S

ist

die Hofl'nung

vorhanden,

dafi

man

bei

den Nacbgrabungen in den Höbleu des Bükkgebirges aucb die Knocben
des ürmenscben entdecken wird.

Erwartung sebeint

Diese
reste aus

wenn
so

der

Ballaböble

bei

sicb

in

Form

der neuesten Menscben-

Eépásbuta bereits

erfüllt

zu babén.

Und

Fund der strengen antbropologiscben Untersucbung standbalt.
erscbeint die Forscbung nach Paláolitben im Bükkgebirge gekrönt.
der

Dr. 0. Kadic

entsobloss

sicb

nacb

einigen

Versucben

endgiltig

und konnte sebon kurze Zeit nacb Beginn der
sistematiscben Nacbgrabungen masseubafte Knocbenreste des Höblenbaren und überaus scböne Serien von Pfeil- und Lanzenspitzen aufwei«Beitráge zur Frage des
sen. Der erste Bericbt erscbien unter dem Titel
diluvialen Menscben aus dem Szinvatale». (Földtani Közlöny Bd. XXXVII,
für

die

Szeletaböble

:

lí)07.

eine

8.

381

schöne

— 395).

So erwarb die

kgl.

Paláolitbsammlung und

ungar. goologiscbe Keicbsanstalt
so

wendete

s

merksamkeit der wissenscbaftlichen Welt
ten Kreises U n g a r n z u. Und als sicb der Staat vor

i

c

b d

i

e

A u f-

eines aus wei-

einer

weitereu
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materiellen ünterstützung der Nachgrabungen verschlofj, regte sich Borsod, das uralte Komitat der Geschlechter Palóczy, Szemere und brachte

das

Opfer aus

patriotiscliem

im Interessé seines guten
auch weit nach

Pflichtgefühl

Namens und seines Museums. Man kann weit gehen,
dem gebildeten Westen, ehe man desgleichen antrifft.

Nachdem der erste Abschnitt der Paláolithforscbung im Bükkgebirge
durch die Berichte der Geologen K. v. Papp und 0. Kadic eineu Abscbluö
íand, fafite ich die Ergebnisse in entsprechend illustrierten Abhandlungen
zusammen, derén Titel folgender ist « A b o r s o d i B ü k k ö s e m b e r e
(= Der Urmensch des Bükkgebirge.s im Komitate Borsod; Természet
tudományi Közlöny 190!S, Heft 470, S. 545—564), «Da8 Paláolithikum des Bükkgebirges in üngarn)) (Miskolcz. Szinvatal, die
Höhlen). Mit 8 Tafeln und 19 Abbildungen im Texte (Mitteilungen der
anthropologiseben Gesellschaft in Wien. Bd. XXXVIII. Dritte Folge.
Bd. VIII, 1908, S. 1—84). Dies war ein passender AbschluB.
Nun will ich mich nach einer anderen Eichtung wenden, da ich
noch etwas zu sagen habé.
Mir schrieben französische Forscher, daB unsere Ergebnisse betreffs
der PaláQlithe deshalb wertvoU sind, weil sie von einem weit eut:

legenen Punk te stammen.
es ja fást gar keine

Hieraus geht hervor,

Entfernungen mehr

giebt,

dafi

heute,

wo

das in Mitteleuropa gele-

üngarn dem gebildeten Westen noch immer weit entlegen ist.
Und wir woUen es getrost aussprechen der Westen kenut uns nicht,
ja was noch schlimmer ist: verkennt uns! T^nsere Feinde sorgen
dafür. Es ist freilich wahr, wir schulden noch viel solches, was nur
wir der Zivilisation liefern können und was uns richtig bekannt machen
gene

:

Denn

würde.
hatte

es gibt ja bei

Török

Prof. A.

sehr

Geologischen

ungarischen

uns

viel

recht,

«zwölfjahrige Stiilstánde.

als

ei

Gesellschaft,

-i

Deshalb

neulich in jener Sitzung der
in

welcher

die

Menschenreste

von Piepáshuta vorgeleg-l wurden, otwa folgendes sagte «Mit der Entdeckung von Menschenresten schuldete Üngarn der Kultur schon seit
:

langer

und

Zeit

daB dies nun

es

ist

eine groCartige,

Da
kann man

erfolgte.i)

aber

hicrin

weitgreifende Errungenschaft.

Frankreich

am

weitesten vor-

böffen, daB sich die Aufmerksamkeit nun
nach Üngarn wenden wird. Dies ist ein uns aus der
Urzeit überlieferter Nutzen, der uns dringend not tut.
Ich behaupte hier ganz ernstli.::h, dafi wir im Auslande einen er-

geschritten

endlich

ist,

ernstlich

schreckend

Ruf habén. Wir fühlen

schlechten

dies allé

und

in jeder

ist dies ein uralter Fluch, denn unsere Vorfahren
drangen einst in diesen Erdteil wie ein fremder Splitter in das Fleiseh
auch heute noch nicht Doch
und das Fleisch beruhigt sich nicht
alt,
kann daher nicht versprechen.
bin
schon
Ich
ich mufi ja schlieBen

Beziehung. Freilich,

;

—

!

!
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mich

dató ich

raifh

inni?)

meine

Höhlenforschungskominission betátigen werde. Ich
znrüekziehen nm auf anderem Gebiete zu vollenden, was

streni^o

in der

Pflicht

ist.

Von dem Gelnete
denn

sebeiden,

der Palaolithforsehung kann ich leichten Herzens

«adveniunt Juvenes. veteres eniigrate Coloni.

:

Generation mögé an

kraftstrotzende

und niöge

treten
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sic

die

bei den weiteren

der

Stelle

Die junge,

wankenden Gieise

palaolithischen Foischun,<>en der

und des Bükkgebirges eingedenk

Leh]-en von Miskolcz

»

sein.

Mau

darf

auch die Umgebung mul3 in
Betracht gezogen werden. Wühlen und graben sie nií^ht ohne Methode,
sich nioht

aondern
befolgte

den Fundort beschránken,

auf

wollen

man

:

sie

anwenden.

das

was 0. Kadic in der Szeletaböhle

mui3 das auszugrabende Terrain in Quadrate teilen und

so von Schichte zu Schiehte ausheben, damit die

Lage jedes einzelnen

Objektos festgestellt werde. Sonst verstummen die ökologischen Lehren
der blolj ausgeraubten Höhlen.

Das Endziel der Forschung darf nicht die Schafifung von einseitigen, künstlicben und gekünstelten Formsysteraen, sondern die Feststellung der Entwicklung und sámtlicher Lebensumstiinde des Urmenschen
im Laufe der Entwicklung der Natúr sein. Der Forscher mögé immer
auch auf das Wesen sámtlicher Bedürfnisse des Urmenschen bedacht
sein und mögé auch das in Betracht ziehen, was ihn diese lehren.
Hier

das

letzte

Beisi^iel

die

Abhange der wunderbaren

einem

an

:

Hámor

Schlucht des Szinvabaches bei

beíindet sich eine Nische. welche

Klaram der Schlucht erkerfiinuig beherrscht. Ich ersuchte

er mögi' in dieser

mu6.

Die

Nische

nachforschen,

da

es dórt

und

die

Paláolithe

Probeforschung

erfolgte

worauf Dr. Kadic bemerkte

ni e

:

i

n

e

Dr. Kadic,

gebén

Paliiolithe

kamen

zutage,

A h n u n g habé mich nicht

getauscht.
Mich

leitete

keine Ahnung, sondern

jedoch

rung, welche sich folgendermaCen gestaltete

solchen

Stelle

Reihe

in erster

gemáfi den Wechsel des Wildes.

am

Wildwechsel; übeidies

Speer des Urmenschen
dingt

erreichen konnte

ist

-láger
Ji'ne

und

dei-

deshalb

logische Schluíüfolge-

Urmeusch war an

bosetzte

als solcher

einer

natur-

Felsnische aber befindet sich genau

es eine Stelle,

das Wild
:

:

infolge der

wáblte

muBte man dórt handgreifliche Spuren
nur noch

er

wo der Pfeil, ja sogar der
Enge der Schlucht unbediese Nische imd deshalb

finden.

Bitten. Ich bitté den geehiten
Kommission fiir nieiue Wahl meinen
bestén Dank übermitteln zu woUen und empfange auch der geehrte
Herr Prásident selbst meinen Dank
Die Jugend mögé ans Wm-k gehen und wenn jemand, so bin ich
es,
der ibnen voUen Erfolg wünscht. l^nd indem sie um den Erfolg
Schliefilich

Prásidenten,

lialic

ich

dem Plénum

der
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sie dem Interessé der ungarischen Wissenschaft und
damit der Kultur Ungarns, dessen Zukunft eingedenk sein, da es unser

kámpfen, mögen

—

—

Ungarn sind
dem

die wir

Pflicht

Eeihe dieser zu dienen.

in erster

ist,

ungarischen Originaltext.)

(Übersetzt aus

EINE NEUE HÖHLE IN DER GEMARKUNG DER GEMEINDE

EAJNORÁGL (KOM. NYITRA.)
Von

:

Frau Baronin Leopold Wattenwíl.

V

Nordwestlich von der Gemeinde
StraBe nach

B

Brenova in

gerader Linie je

r e z

o v

Fajnoráci. Am
Wege kaum 200

ungefáhr

a,

km

Ende

östlichen

m

7

e r

entfernt
dieser

ragén ziemlieli

weit,

b ó (Komitat Nyitra), entlang der

in der Mitte des

Weges, von Verbó und

befindet

sich

die

Gemeinde

kleinen Gemeinde, nördlich

steile

Felsen

vom

empor, von welchen

uus die Öflfmiug der Höhle schon von weitem entgegengáhnt. Die Felswánde
bestében aus Kalksteiu der mittlereu Trias und gehöreu der ladinisclien Stufe
an.
ist

Die ladinische

Stufe,

derén

Name von dem Stamm

der Ladiner herstammt.

besonders in den südlichen Alpen schön anzutreffen,

wo

sie

in der Faeies

des Wettersteiner Kalkes und Dolomites besonders gut entwickelt

ist.

In den

Kleinen K a r p a t e n ist dieser Kalkstein unter dem Namen W e 1 1 e rlinger Kalkstein bekannt und wurde nocli neuerdings für kretaziscli
li

Auf der im Jahre 1863 von den Wiener Geologen Haube, Stache
und WoLF aufgenommenen und im MaBstabe 1 144,000 herausgegebenen
geologischen Karte der Umgebung von Nagyszombat und G a 1 g ó c z

gehalten.

:

ist

dieser

Kalkstein

noch

als

Kreide angehörig ausgeschieden worden.

der

Der Wetterlinger Kalkstein und Dolomitzug zieht in dieser Gegend von Jablonicz in uordöstlicher Kiclitung und endet oberhalb der Höhle an der Anhöhe. Die Höhle befindet sich sonach fást am nordöstlichen Ende dieses
Zuges. In der Nahe nördlich und südlich sind eozane Bildungen entwickelt.
Die Höhle selbst, soweit es bisher bekannt ist, befindet sich im h e 11 g r a u e n

bankigen mitteltriadisclien Kalkstein.
Der Haupteingang der Höhle ist ziemlich weit, so daB jedermann
bequem hineingehen kann. Gegenüber dem Eingang befindet sich eine kleine
Nische ohne weitere Fortsetzung man tindet hier höchstens Spalten. Links
;

erblicken wir zwei Gangé, welche jedoch eingestürtzt sind, so da6

ergriinden kann

indessen

etwas

und wie weit

kleine

Person

Öffnung.

am

sie

Öffnung

Diese

Bauclie

man

nicht

nach innen reichen. Eechts selien wir

rutscliend

ist

ziemlich eng, so dafí eine

kaum durohkriechen könnte

wir aber diese enge Öffnung durchkroclien habén, folgt ein ungefiihr
Méter langer Gang, welchen jedermann aufrecht gehend passieren kann.

sobald
aclit

eine

stiirkere

ob
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Am

Ende des

Die Breite

desselben

betriigt

ebenfalls

imgefahr einen Méter.

Gauges befindet sich abermals eine kleine Offnung, aus welcher hunderte von
Fledermitusen heraiisfliegen und dann wieder in einem darunter befindlichen

Eaume verschwindeu. Diese schachtförmige enge Vertiefung ist
Den Boden dieses Abgnmdes erreichend steben wir wieder
einem kleinen horizontalen Loch, in welches man nocb viel schwerer

sohaclitförmigen
ungefiibr 10

vor

m

tief.

einer sebr sehlaukeu Person pas-

hineinkrieeben kanu. Dieses kann uur von
siert

werdeu.

zwei Personen

Hinter

dem Loch

betiudet sich eine kleine Nische, in welcher

bequem aufrecht steben können.

blicken wir wieder

Am

Boden der Nische

abwiirts führende Offnung,

nach

eino

Wohin

er-

welche von einem

kann uicht ergrünHöhle zahlreioh zu íinden.
Wasser ist in dieser Höhle nirgeuds zu sehen, obzwar die Wiinde zu jeder
man
Zeit mehr oder weniger feucht sind. Lehm kommt am Boden uicht vor
tindct hier bloB Felsen und Trümmerwerk. Diese Höhle gebört demzufolge
zu deu jüngeren Höbleu, bei welcheu das Kegenwasser aiiöer der mechauischen
Wirkung in den geriiumigen Giingen, in den engeren Spalten auch nocb
chemisch, das Gestein auflösend, wirkte. Die weitere Ausfüllung, sowie die
Entwicklung von Tropfsteinbildungcn in der Höhle ist vielleicbt folgenden
grofieo Steiublock bedockt

ist.

det werden. Kleinere Spalten

diese t)£fnung führt,

sind iu der ganzen

;

Jahrhundertou vorbehalteu.
Die Bevölkerung nennt diese Höhle

lm

Oplentova.

Béreiébe dor Naturforschung gebört auch die Erforscbuug der Höhlen

zu den schwierigsteu Aufgaben. Es heisst cin guter Tourist zu sein und aiiBer-

dem muB

derjenige, der sich mit derartigen

gemi'iuen

einen gewissen

Porschungen abgeben will, im allbesitzeu. Frau Baronin Leopold
Wattenwxl gebört zu jenen, die ihr ganze.s Lében hiudurch auBer ihrer Tiitigkeit im Ki'eise der Familie auch für die Beobachtung und Erforschung der
Natúr Zeit gefuudeu hat. Sie hat auch die oben erwiihnte Höhle entdeckt. begangen und beschrieben. Indem der Name Oplentova fást unaussprechbar ist
und aucii für sich selbst keine Bedeutung hat, babé ich mioii eutschlossen
diese Höhle nach dem Taufnahmen der Eutdeckerin Idahohle zu benenuen.
Hinu

fiir

Natúr

Heinmch Hükusitzky.

KOMMISSIONSANGELEGENHEITEN.
Auszug aus (lem Protokoll der Höhlenforschungskomniission íler
Untiariselien Geolo(|ischeii Gesellscliaft vom 16. Dezember 1910.
Sieumeth. Referent: Dr. Oitokar Kadic. Ann d Emerich Gábriel Békey, Else Gotz, Heinrich Horusitzky, Dr. Karl
Jordán, Frau Ottokár Kadic, Dr. Lüdwig Márton, Theodor Pitter, Dr. Gábriel
Strömpl und Gborg Varsha.
Prasident eröffnet die Sitzung und ersucht die Mitglieder Gborg Vargha
und Emkrich Gábriel Békey znr Beglaubigung des Protokolls.
1. Eeferent verliest den Text des Protokolls vom 1.5. November 1910. Naeh
den Bemerkungen seitens des Mitglicdes Heinrich Hordsitzky und des Vizeprasidenten Dr. Karl Jordán, sowie der Antwort des Prásidenten wird das obengenannte ProOttó
tokoll beglaubigt. 2. E e f e r e n t bespricht die eingetroffene Korrespondenz.

Px-ásident: Karl

we

s e

:

—

Hermán, Direktor der
die

kgl. ung.

Wahl zum Ehrenmitglied.

Ornithologischen Zentrale bedankt sich brieflich für
In der Tat sieht er gro/je Auszeichnung, aber auch

seiner Bestrebungen, er ist béreit mit Freudé so viel zu tun, als
noeh möglich ist. Die Ziele der Kommission hált er aus wissenschaftlichem Standpunkte aus für wichtig, denn dies ist die einzige Art, welche dem Aufwühlen und
Begrat. Professor Dr. Franz
der Plünderuug der Höhlen den Weg versperrt.
ScHAFARziK bedankt sich in einer Zuschrift für die Wahl zum Ehrenmitglied.
Uuiversitatsprofessor, Direktor Dr. Lddvíig v. Lóczy bedankt sich in einer Zuschrift
für die Wahl zum Ehrenmitglied. Es vpird ihm das grofie Ziel der Kommission
Kgl. Rat, Vizedirektor Dr. Thomas Szontagh
immer am Herzen gelegen sein.
bedankt sich ebenfalls für die Wahl zum Ehrenmitglied. Er wünscht die Tátigkeit
der Kommission mögé zu Gunsten des Vaterlandes und der Wissenschaft, sowie
zur Erweiterung uuserer Kenntnisse dienen. — Berginspektor Emil Myskowszky
berichtet, daB er wegen zu grofier Inanspruchnahme die Erforschung der Höhlen
des Mecsekgebirges vorláufig nicht unternehmen könnte, sollte jedoeh Jemand von
der Kommission dórt arbeiten, so wird er denselben mit Freudé unterstützen.

Rschtfertigung

—

—

—

—

Die Kommission nimmt den Inhalt der mitgeteilten Briefe zur Kenntnis. 3. Referent macht den Vorschlag die Kommission soll eine Sammlung von photographischen Negativen und Diapositiven der einzelnen Höhlen und Höhlengebieten
grundén. Der Vorschlag wird von der Kommission angenommen. 4. Referent
legt die bisher eingetroffenen photographischeu Aufuahmen, photographischen Negatíve und Diapositive vor. 5. Mitglied Georg Vargha hált seinen Vortrag «Die

Novihuhle am Meeresstrande
Höhle im Sommer
gegen Növi 1 km weit
die

1910.

entfernt,

befindet

An der östlichen Seite der Doline führt eine spaltenherab in den mittleren Teil der Höhle, von da aus gelangt
dureh eine kleine Öffnung in die grofie Halle, derén Wande ziemlich schöne

in einer Doline verborgen.

förmige Öffnung

man

in Kroatien». Vortragender besuchte
sich von der Kapelle Sv. Lucija
unmittelbar neben der Landesstrafie Novi-Selce,

Letztere

steil

EOHMISSIONSANOELBGENHBITEN.
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Die AusbiUlung der Höhle geschah im Senonkalkstein, in
Eichtung der Sehichtung. Den Boden der groBen Halle bedeckt eine dicke
Guauoablagerung, welche von den hier wohnenden Pledermausen herstammt.
6. Mitglied Heinrich Horusitzky besprach
einige Höhlen der Kleinen Kárpátban.
Es sind dies die Höhle Nagy kemence und I d a b ö h I e in der Gemarkung
der Grmeinde Verbó, sowie die Höhle der J ú k e r Quelle, im Komitate Nyitra.
Dann vveiter die K o ni ji e r e k h ö h 1 e bei Felsödiós, die Höhle Bagoly lyuk
bei Alsüdiós und endlich der Baziner Höhlen fi ul3 im Komitate Pozsony.
Tropfsteine schmücken.

dtT

Nachdem

nichts weiteres vorliegt schliefit der Prasident die Sitzung.

Aiiszud aus deni Protokoll der llöhieiiforschuugskoninii.ssion der
Ungarischeii Geologisclieii (lesellschaft vom 3. Jauuar 1911.

Prasident: Kakl

w

Siegmeth.

Referent:

Dr.

Ottokár Kadic.

An-

Eügen Hillebrand, Frau Ottokak Kadió, Dr. Theodor Kormos,
Dr. FuANZ PÁVAY V. Vájna, Paul Koknel Scholtz, Prau Paul Kornél Scholtz
und Tihamér Szaffka.
Prasident eröffnet die Sitzung und ersueht die Mitglieder Dr. Eugen
Hillebrand und Tihamér Szaffka zur Beglaubigung des Protokolls.
verliest den Text des Protokolls vom 16. Dezember 1910
1. Referent
welcher seiteus der Kommission beglaubigt wird. 2. Referent legt den von
Ottó Hermán der Kommission geschenkten Sonderabdruck «Das Artefakt von
01onec"und was dazu gehört» vor dann eine photographische Aufnahme
der Höhle Disznó lyuk bei Pozsoga, welche das Mitglied Franz Pávay v. Vájna
der Kommission geschenkt hat. Die Kommission votiert den Spendern Dank.
3. Referent inacht
den Vorschlag, die Kommission soll von nun an jedes bee s e

n d

:

Dr.

;

dem AusschuB der üngarischen Geologischen Gesellschaft vordamit letzterer von den Angelegenheiten der Kommission jederzeit informiert werden soll. Der Vorschlag wird von der Kommission angeuommen.
4. Prasident meldet, daB der AusschuB der Ungarischen Geologischeu Gesellglaubigte Protokoll
legen,

schaft

dem

K Honorar votiert hat. Es
Prasident macht den Vorschlag

Referenten der Kommission 100

Freudé zur Kenntnis genommen.

5.

wird mit
die

Kom-

mission mögé zwei Mitglieder entsenden, die die Kassa, die Rechnungen und die
Schrifton prüfen soUen. Die Kommission ersueht zu diesem Zweck die Mitglieder
Paul Koknel Scholtz und Franz Pávay v. Vájna. 6. Referent legt den Jahres-

Kommission zur Kenntnis nimmt. Der Berieht wird
demnáchst in ganzen Umfange in deu «Mitteilungen» erscheinen. 7. Padl Kornél
ycHOLTZ halt seinen Vortrag •Besprechung der Remete hegy höhle bei
P e s t h i d e g k u t». Die Kommission nimmt den Vortrag mit Beifall zur Kenntnis
und beschliet unter Führung des Mitgliedes Paul Kornél Scholtz die Bemetehegyhöhle zu besuchen. Der Vortrag wird in ganzem Umfange in den «Mitteilungen»
erscheinen. 8. Referent Dr. Ottokár Kadic halt seinen Vortrag nResultate der
Versuchsgrabung in der Puskaporoser Felsnischeo. Die Kommission nimmt den Vortrag ohne Diskussion zur Kenntnis. Dir Vortrag wird in
ganzem Umfange in den «Mitteilungen» erscheinen.
bericht für 1910 vor, welchen die

Nachdem

nichts weiteres vorliegt schliefít der Prasident die Sitzung.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviseli
1910—1912.

az

évi

idközben.

FüNKTIüNAPvE DEK ÜNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Prásident)

:

Schapakzik Ferenc

megyetemen

dr.,

az ásvány-földtan ny.

m.
r.

kir.

bányatanácsos, a

tanára, a Magy.

kir.

József-

Tud. Akadémia

levelez tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja.

Másodelnök (Vizeprásident) Iolói Szontagh Tamás dr., kii-ályi tanácsos
m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.
:

Els

és

titkár (I. Sekretár) Papp Ivároly dr., m. kir. osztálygeológus.
Másodtitkár (II. Sekretár) Yogl Viktor dr., m. kir. ü. oszt. geológus.
Pénztáros (Eassier) Ascher Antal, megyetemi quaestor.
:

:

:

A

választmány tagjai (AusschuBmitglieder)
/.

A Budapesten

lakó tiszteletbeli tagok

(In Budapest wolinhafte Ehrenmitqlieder.)
1.

Semsei Semsey Andor
tag, nagybirtokos,

2.

3.

4.

dr., a

Szent István-rend középkeresztese, frendiházi

a m. kir. Földtani Intézet

tb.

igazgatója.

PuszTASZENTGYRGYi és Tetétleni Darányi Ignác dx., V. b. t. t., nyug.
m. kir. földmívelésügyi miniszter és országgylési képvisel.
Sárvábi és Felsvidéki gróf Széchenyi Béla. v. b. t. t.. frendiházi tag,
m. kir. koronar.

KocH Antal dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára,
a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja.
U. Választott tagok
(Gewahlte Mitglieder.)

2.

Feanzenad Ágoston dr., nemzeti múzeumi igazgat ór, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja.
Hordsitzkt Henrik, m. kir. osztálygeológus.

3.

Ilosvay Lajos

1.

4.

dr., m. kir. udvari tanácsos, megyetemi ny. r. tanár, országgylési képvisel és a kir. Természettudományi Társulat ftitkára.
Kalecsinszky Sándop. dr., m. kir. fvegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja.

5.

Krenneb

J.

Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár
miízeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja^

és nemzeti
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6.

Lóczi LóczY Lajos

igazgatója

Intézet

egyetemi uy.

dr., tud.

tanár

r.

magyar

a

s

Földtani

kir.

a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, és a Magyar

;

Földrajzi Társaság elnöke.

lU.

LöBENTHEV Imre dr.. egyetemi uy. rk. tápár, a M. T. Akad. levelez tagja.
Mauritz Bélí dr., tud. -egyetemi magántanár.
Pálfy Mók dr., m. kir. fögeológus.
Telegdi 1!oth L.wos, m. k. fbányatanácsos-fögeológus, a III. oszt. Vas-

11.

Treitz Péter, m.

12.

ZiMÁNYi Károly

7.
8.
9.

koronarend lovagja.
kir.

fögeológus.

nemzeti múzeumi r, a M. Tud. Akadémia

dr.,

FÖLDTANI TAKSÜLAT

i ]\!A(íYARHONr

tagja.

lev.

JOZSEF-EMLEK-

SZAJ]0

ÉRMÉVEL KrrÜXTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.
VEiiZEICHNIS DEE MIT DEK SZ.^Ó-MEDAILLE ] )EE ÜNGAEJSCHEN

GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHiNETEN AEBEITEN.
1900.

Adatok az íz a völgy fels szakasza geológiai viszonyainak s m e r e t é e z, különös tekintettel az ottani
petróleum tartalmi! lerakodásokra.
A liároraszék megyei Sós mez és kör nyékének geológiai viszonyai, különös tekintettel az ottani petróleum tartalmú lerakodásokra. Mindkettt írta Bckh János
i

li

;

megjelent a

kir.

ra.

Földtani Intézet Evkönyvének X.

Buda-

kötetében,

pesten 1894- és 189.5-ben.
1903.

])

Geologie des T

e

i

s t r

a

Ii'la

t

i

dr.

g

r a

p h

i

s c

li

('

r

Uhlig Viktor;

naturwisscnschaftlichen
schaften

Wien

in

T

á

e

t

i 1

r

ag e b ir g e s.
Tektonik

11.

Einleitung und

I.

d

e s

T

megjelent a Denkschriften
Klasse

LXIV.

és

der

kaiserlicheu

LXVIII.

á

t

der

r a

g

e

b

r

i

g

e

s.

mathematiscli-

Akademie der WissenWienben 1897 és

köteteiben,

1900-ban.
1-900.

I.

A

s z

o vá

t

a

meleg

i

és forró

konyhasós tavakról,

mint

természetes höakkumulátorokról. ü. Meleg sóstavak és höakkumulátorok
elállításáról.

XXXI.
1909.

Die Kre

i

d e

(Pétervárader)
jelent a

Irta

Kalecsinszky Sándor

;

megjelent a

Földtani

Közlöny

kötetében, Budapesten 1901-ben.

(H y p

e rs e

Gebirges

no

n-)

Fauna

(Fruska-Gora).

de

s

Peterwarde

Irta dr.

Pethö Gyula

;

Palsontographica LII. kötetében, Stuttgart, 1906-ban.

Földtani Köilünu. XLl. kvt. 1911.

15

i

u

e r

meg-

Md

Szerkeszti üzenetek.
A Magyavhoui

Füldtani

Társulat választuiánya

litlO

április hó tí-án tartott

szerz ugyanazt a inimkáját,
amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai
vagy külföldi szakfolj'óiratbau is kiadja.
Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmányülésén kimondotta, liugy iiem

nak

szívesen látja azt,

ezt a határozatát figyelembe venni,

s

a

lia

esetleges kívánságaikat

munkájuk benyuj-

velem közölni szíveskedjenek.
Ugyancsak a választmány f. évi május hó í-i ülésén engemet arra utasított,
hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerz határozott kívánságára készíttessek.
A killönlenjomatok költsége 50 példányonkint és ívenkínt .5 korona; a feliratos
boríték ára pedi" külou térítend meg. Egyebekben a társulat választmányának a
tásalior

régi határozatai érvényesek.

Az

írói

oldalas

10

díj

nyomtatott ívenkínt eredeti dolgozatért ÜU

korona,

nyelv fordítást 5(1, s a német
nyelvt 4U koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-á tartott választmányi ülés
természetesen csak a két
határozata értelmében a két ivnél hosszabb munkának
íven fölül lev résznek — nyomdai költsége a szerz 130 K-t kitev tiszteletdíjából

ismertetésért

.ÖO

korona. Az angol, francia vagy olasz

—

edezendö.

Minden zavar kikerülése
iratot,

céljából ajánlatos,

mint a fordítást pontos kelettel lássa
Végül felkérem a Földtani Közlöny

tiszta ív i)apirosün,

s

hogy a szerz úgy az eredeti kéz-

el.

munkatársait, hogy kézirataikat

tisztelt

csak az egyik' oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetui szives

kedjenek, ugy azonban, hogy azon a korrigálásokra
B

is

inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl

kezeti javítást el

nem

maradjon hely ezt annyival
betoldást vagy mondatszer;

fogadok.

Kelt Budapesten, 1911 február hó

r2.")-én.

híjiji

Kdroltj dr.

eltötitkár.

ííiir ijefl.

Der Ausschufi sprach
gerne

síeht,

wenn der

selben Uinfange

auch

Keniitiiisnabine.

in der Sítzung

Verf.

in einer

eine

Arbeit

anderen

am
die

6.

April 1910 aus,

dal.í

im Földtani Közlöny

Zeitschrift

publiziert.

cr es iiicht

erschien,

ím

Es werden deshalb

t. ^litarlieiter höflichst ersucht, díesen BeschluB beachten zu wollen.
Separatabdrücke werden furtan nur auf ausgesprocheneu Wunsch des Verassers verl'ertigt, u. zw. auf Kosten des Verfassers. Prois der Separatabdrücke Ti K

die p.

und pro Bogén. Die Herstellungskosten eines allenfalls gewünschten Titelam ümschlage sind besonders zu vergüten.
Das Honorar betriigt bei Oríginalarbeiten 60 K, bei Kcferaten .50 K pro
Bogén. Englische, französische oder italíeuísche Übersetzungen werden mit 50 K,
deutsche mit 40 K pro Hogen honoriert. Für Arbeiteu, die luehr als zwei Bogén
umfassen, werden die Druckkosten des die zwei Bogén iiburschreitenden Tnílcs aus
dem 120 K betragenden Honorar des Verfassers in Abzug gebracht.
Budapest, den "20. Február 1911.
Dr. K. V. Papp

á 50 St.

aufdruckes

erster Sekretár.

