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Irta

—

A

:

Lóczt Lajos
27

— 38.

ábrával.

dr.

—

Bevezet.
Abból az alkalomból, hogy a m. Idr. pénzügj'miniszterram szá1911. évi április havában Böckh Hugó dr., Böhm Fekenc, Vitális
István dr. és Vnutskó Feeenc urakkal a Kárpátok-aljáuak petróleum

mára

Romániában

telepein

helyszíni

vizsgálatokat

végeztem,

idszernek

hogy újabb megfigyeléseimmel együtt leközöljem az

látom,

1896. években

írt

szakvéleményeimet

is,

1893. ós

amelyeket hazai vállalatok szá-

mára adtam. Ekkortájt még semmiféle nagyobbszabású petróleumkút
volt Eomániában s idei utazásaimban megelégedéssel láttam, hogy
ma Prahova és Buzeu megyékben a leggazdagabb petróleumot adó kutak
azokon a vonulatokon vannak, amelyeket én"már az 1893 1896. évek
között kijelöltem. Ugyanis Meazec Lajos bukaresti tanár úrnak, a román

nem

—

királyi

geológiai

intézet

igazgatójának 'szíves

kalauzolásával

az

idén

viszontláttam mindazokat a helyeket, amiket másfél évtizeddel ezeltt két

ízben bejártam s meggyzdtem, hogy a Kárpátok alján Prahova és
Buzeu megyék területén hasonló rétegekben s ugyanolyan facies lerakódásokban van a petróleum, mint amely rétegek és lerakódások az Erdélyrészi Medencében is megvannak.
A következkben az 1893. és 1896-ban adott szakvéleményeimet
minden változtatás nélkül bocsátom közre s ezekután közlöm újabb
;

f.
év április hó 8-a és 24-e között Eomániában, illetleg az Erdélyrészi Medencében szereztem. Ezen vizsgálataim

tapasztalataimat, amelyeket

alajjján a

részi

cének

romániai petróleum -terület rétegeit összehasonlítom az Erdély-

Medence harmadkorú
8

rétegeivel,

s

végezetül az Erdélyrészi Meden-

hegykörnyezetének geomorfológiai arculatáról fogok elmélkedni.
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I.

A Prahova-völgy

EESZ.

e zsosz

petróleum-kútjai és a Provica

környékén

latolt

nyomok.

(1893 április hó 16-áu Bukarestben kelt szakvéleményem.)

Horváth Gyula úr felszólítására 1893 április 14. és 15. napján a
Provica folyó középs szakasza mentén elforduló petróleum- vidéket
néztem meg. Miután a Kampina, Putorosu és Magureni de

szusz közötti területet földtanilag futólagosan megvizsgáltam, a petróleumot tartalmazó rétegek földtani helyzetérl világos képet nyertem,
amelynek vázlatát a következkben adom. A talált kövületek s a jól
feltárt rétegek] települése

után

itélve

a

Provica-völgye

a

Szultanu-

hegytl D-re redzött harmadkori vidék. A fels krétarétegek felett a
miocén sorozat, amelyet szarmatakorú mészk és vastag homok- és agyagrétegek képviselnek, három Ny K-i csapású redbe gyrdött.
E tetöalakú redk D-i szárnyai meredekebben dlnek, mint az

—

északiak,

és

a

meredeken

dl

homok

és agyagrétegek tartalmazzák a

És pedig nyilvánvaló, hogy Kampina, Magureni és
nincsenek ugyanabban a csapásirányban. Valószínleg F. Dra-

petróleumot.

Bajkoj

ganeasza

és

Putorosu sem esnek
A Prahova és

draganeasi) kutak vonalába.

a

Kampina-magureni

(gura-

Provica környéken tehát nagy

petroleummezknek semmiben sem marad mögötte. A Galíciában és a Kárpátok küls oldalán
mindenütt (Moldvaország, Sósmez, Háromszék megyében) szerzett föld-

petroleumterület terjed

tani tapasztalatok,

dul

el,

mely a

amelyek szerint

el legnagyobb mennyiségben,

galíciai

a.

kárpáti petróleum mindig ott for-

ahol a rétegek tetszeren települnek

szemléldéseim alapján itt is beigazolódtak. Ebbl
teljes bizonyossággal következik, hogy a petróleum nem csak a tlem
meglátogatott helyeken, valamint azokon a pontokon fordul el, melyeket a román kír. országos felvételek geológiai térképének XVI-ik lapján
(27. ábra) tüntettem fel, hanem fúrásokkal a környéknek számos más
pontján is megtalálható. A rétegek megzavart települése miatt egyelre nem lehet megállapítani, hogy hol várhatók a legkiadósabb
fúrások.
Csak igen alapos és részletes földtani felvétel szolgáltathatna adatot arra nézve, hogy a leggazdagabb telepek az ismert természetes petróleumforrások közelében, vagy más távolabbes pontokon is
találhatók-e. Egyébként Coquand H. értekezése (Sur les gítes de pétrole
de la Valachie stb. Bull. de la soc. geol. de Erance 2. sorozat, XXIV.

(antiklinalist alkotnak),

;

köt.,

505. old. 1867), valamint a

román

geológiai

bizottság

évkönyvei
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(Annuaire du bureau géologique)
rétegek az erdélyi

alpesek

is

egész

hogy a miocén

eléggé bizonyítják,

déli

lejtje
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mentén, Tirgu-Zsiluluitól

Buzeuig sok helyütt petróleumot tartalmaznak.
A bejártam petróleum-elfordulások bányászatának jövedelmezségérl nem nj'ilatkozbatom, mert erre nézve nincsenek adataim. Mindazonáltal állithatom, hogy

nem

volt.

A

tervszer

bányászkodás

legtöbb munkálat sekély akna, és

tem nem alkalmas ponton
rablógazdálkodást

ztek

elhelyezett

még

e

vidéken

draganeasai

telepen

Horváth Gyitla úr ama

eddig.

jon a szóban lev petróleumterületnek, csak

eddigelé

a szép, bár szerinis

csak

kérdésére, váj-

kis részén is jó

eredmények

várhatók-e, legyen szabad megjegyeznem, hogy tekintettel arra a körül-

ményre, hogy a gazdag,

de

kiterjedésében

még

ismeretlen

petróleum-

pontos földtani és bányászati vizsgálatokkal és ezeken alapuló
drága mélyfúrásokkal (próbafúrásokkal) kellene kikutatni, határozottan
területet

ajánlanám, hogy a kutatások ne csak

mert az elégtelen feltárások

még

közeles,

meg nem

miatt

szerzett

kisebb

területre

szorítkozzanak,

elre nem mondható meg, vájjon
pontokon is nem lehetne-e jobb es

több petróleumot tartalmazó rétegeket fetárui.

Az

itt

közölt jegyzeteket helyszíni feljegyzéseim alapján áhítottam

össze. Eészletes jelentésemet

szes

Budapestre való visszatérésem után az ösz-

megszerezhet adatok bevonásával fogom megírni.

II.

RÉSZ.

Kantpina környékének petróleum zónái.
(1893 május

hó 1-én BudapeBten

kelt Bzakvéleményero.)

Horváth Gyula országgylési képvisel úr felszólítására az 1893. ev
április havának közepén több napot tölték Eomániában, a Prahova kerületben (zsudec), hogy a Kampina környékbeli petróleumkutak vidékét
tanulmányozzam és geológiai tapasztalataim alapján az ottani petróleumelfordulás felett véleményt mondjak. Horváth Gytjla képvisel úr társaságában Predeál felöl érkeztem Kampinára és Bukarest felé utaztam
haza. Kirándulásaim egész ideje alatt es, illetleg nagy havazás nehezítette megfigyeléseimet. Miután Kampina körül a Prahova balján a
fürdtelep közelében lév kutakat (7), melyekbl élénken folyt az olajmerítés, meglátogattam,

mélység

a városka és a fürdtelep közti álHtólag 223

befejezetlen fúrást és a Doftana völgyében

lev gazdag

m

kutak-

hoz vezet út középtáján leásott akna gorcát tekintettem meg. Azután
Poiaua helységen keresztül a Provica völgyébe és onnét a Cantacuzen
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nev

petróleumfinomító telepére

ség régi aszfaltgyüjtö aknáihoz látogattam

Provica

és

Magureni de szusz

Gura-Draganeasi

ejtettük

a

cuzENu

herceg

birtokán

Visszajövet

el.

s

Mind

körülöttük

e

hely-

Kampinához a

közötti petróleumkutakat

völgyszorulatban.

fekszenek

utaztunk.

lev Puturosu

Draganeasáról a Krivovu-völgy északi elágazásában

is

helyek

útba-

Canti-

petróleumtermeléB

a

jelenleg szünetel.

Megfigyeléseim, melyek

alapján

véleményemet formulázhatom, a

következk
A nagyesés Doflana és a Prahova összefolyásában mintegy
60 70 m magasságban a folyók alluviuma felett egy háromszöglet sikság terül el; a tömösi hágó fell lefutó vizek régi (diluviális) terrásza
:

—

ez.

Kampina a terraszlapnak nyugati részén

fekszik. (27. ábra.)

A városka déh végén, néhány 100 méternyire a terrász nyugati
peremétl egy fúrótorony (I) van, melyben állítólag 223 m-re fúrtak be
anélkül, hogy meríthet petróleumra akadtak volna a fúrólyukban.
A fúrószerszámok és a fúróakna azonban világosan tanúsítja, hogy a
petroleumnyomokat ért. útjában. Keletre vagy kelet-dél-keletre a
egy másik
fúrástól a Doftana melletti számos kútakua közelében
elfödött aknához vezettek. Ennek csupán gorcát tekintettem meg. Mind
a fúi'óioronynál, amelynek helye Gachica nevet visel, mind pedig az
fúi'ó

akna körül a felhozott

elfödött

agyagban

láttam; a fúrótorony körül pedig

a

Délnyugatra a Gaehica-fúrástól

rítva.

fürdintézete

csinos

ép

palásagyagot

és

sok

sókivirágzással

fúróiszaj)

Hernya

földbirtokos

a terrasz peremén fekszik.

A

gipszet
volt

kastélya

boés

felfogott ásvány-

tszomszédságában a 60 méternyi terraszfal egész magasságában,
a Prahova kavicsmedrében is hét aknakút van; egy fúi-ást ottét emkor is kezdettek. Sötétbarna szín petróleumot mentettek ezen
aknából. A kutak feldúcolását szurokszer anyaggal láttam bevonva.
Ezen aknák körül több helyt láttam a terrász altalaját feltárva. A nem
nagy, mindössze néhány méternyi vastagságú kavicstakaró alatt, mely a
terrasz lapját elborítja, 20
30°-kal délnek hajló agyagtelepekkel váltavizek

st még

—

kozó agyagos homok és laza homokk képezik a kutak környékét. Draganeasa felé utazva, Kampina vasúti állomása mellett, Pojána falunál
hagytuk el a Prahova völgyét. Az állomással szemben a balparti terrasz
különösen

mokk)

szépen

van

feltárva.

Az agyag-

és

homokrétegek

(laza ho-

a terrászfalban egy kis boltozatot képeznek (28. ábra). Poianától

mintegy 200 m magasra kapaszkodik az út azon hegyhátra, mely a
Prahova völgyét a vele egyközleg futó Provica völgyétl elválasztja.
Provica
belül
nál.

10

A

felé

— 12

nyugati ereszked valamivel kevesebb
Provica körülm-rel magasabb fekvés, mint a Prahova völgye Kampiná-

a

hegyháton átvezet út csúszó talajon

;

visz át,

sárgásszürke me-

391

A ROMÁNIAI PETRÓLEUM-TERÜLET ÉS AZ EEDBLVRBSZI MEDENCE.

homokkövei ós gip.szdarabokkal ez út mellett több helyen találkoztam Poiaua felett Pilide szerint szarmata mészkö-köfejtök vannak.
szeí3

;

A

rétegdölés lankásan déh. Alsó-Provica

tovább nyugotra tartva

falutól

a következ nyugati hegyháton fekszik a Draganeasa petróleumbányatelep
és finomító gyár. A hegyhát Puturosu és Valea lunga helységek vizeit
választja
zött

Provicától

a

el

Omu

fekv La

hegyhát a Tömösi és Tölcsvári hágók kö-

e

;

m

2500

a

hegy

a

meljT.-öl

délnek

le.
És Provica
mély benyergelése van,

kuhnináló csúcsról nyúlik

Puturosu között a Szultanu csonkitott kúpja

Draganeasa

alatt

felé

ismét

Sr

fölemelkedik.

erdségek borítják a hegyhát Puturosu^felli oldalát, a hegyvidék észak-

nak változatos képekben emelkedik a Bucsecsre és a Fogarasi havasokra.

U.

Draganeasa és Puturosu
környékén délnek [hajló kemény, kövüleProvica,

bvelked homok

tekben

mészklapokat

láttam,

Provica között
is

^^ri^xy^x^^^

egy

út

az

helyen

mellett

^

"•

28 ábra. Boltozatos rétegállás

szürke és kékes agyagot és vékony

követ,

S.

^

'^^^V^'^^^^^^P^

homok-

és laza

/

Kampina

és

mellett.

gipszpadokat

észrevettem. Északrajazonban Fels-Provicán túl a Szultanu oldalában

északi réteghajlást szemléltem.

A

frissen hullott

hó a

rétegfejek vonalait

élesen feltüntette.

Draganeasa rendezett és jól felszerelt gyártelepe jelenleg teljesen
Finomítói és rezervoárjai most is imponálóan hatnak a láto-

szituetel.

gatóra.

Eaktáraiban

a

fúrásokhoz,

fúrólyukak

a

kiesövezéséhez

és

a

petróleum vezetéséhez nagy mennyiség anyag és szer van felhalmozva.
Mhelyei is jól el vannak látva gépekkel és szerszámokkal. A telep a
Provica és Prahova közötti hegyháton keresztül egy létez csvezetékkel szolgáltathatja Kampina vasúti állomásra a kész olajat. Draganeasa

mintegy 220 méternyire
körülötte

az

els

fúrás

fúrásból a Sospiri

leum

és sokáig a

m-nyire

egy

64 m-bl

nevbl

patakban

aszfaltos

Kampina

fekszik

folt

213

m

folyt le.

körül

út
út

A

teli

Értesüléseim

petróleumot.

szerint

Az egyik

mélységbl magasra szökött a petróA gyárhelyiségtöl délre néhány száz
gázbugyogás

délnek hajló homloktelepek között apró

Barbot)

felett.

szolgáltatott

van, ugyanitt lankásan

kagylókkal

{Congeria siinplex

meszes lapok mutatkoznak. Nyugatfelé a völgyben leszálló

mellett

pedig

DNy- felé

sr

agyag

is

látható.

A

gázbugyogás

erdségek között Puturosu helység

völgybe jutva közvetlenül a helység

felett

elterül

helyétl

felé

száll

tisztáson

az
alá.

számos,

legalább 30 kútakna és aszfaltforrás van, amelyek vizén földolaj és kát-

hordókban szállítják
tova. A fadúcolással burkolt kutakon kívül a Draganeasára vezet oldalárokban is számos helyen bugyog föl a földolaj és a gáz (szénhidrogén).

rány úszik

;

ezekbl a kátrányt kádakba szedik

és
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d;

Ezen árok

lefolyó rizén szivárványszínekben játszik

a

vele

leszivárgó

petróleum.

A

Draganeasa körüli petróleumot tartalmazó rétegek az

kövületek szerint [Congeria simplex Baebot, C.

sqamusum

Cardiuni aff

Kampina

itt

talált

rliomboidea Höen.,

aff.

Desh.) a pontusi emelethez tartoznak.

még a Gura DraEzek a völgy megszorulásának jobb
oldalán ott vannak, ahonnét már Magureni de szusz fels házait megi^illanthatni. A lejtn fölfelé több elhagyott akna van, melyek egyikében
egy éjszaka alatt állítólag 150 veder (3000 kgr) petróleum gjTÍlt össze.
visszatérben a Provica völgyben

felé

ganesti kutakhoz

ellátogattunk.

is

Kampina

Provica és Gura Draganesti közt a Draganeasa és
vezeték átvonulásának helye körül
fel

A

a völgy fenekén és legalább

1

közti

cs-

szarmata meszkrétegek bukkannak

km

hosszaságban kisérik a völgyet.

bennök lev kövületek (Tapes grer/aria Paetsch,
Ervilia podoUca Eichw.) határozottan megállapítják. E mészkövek a
völgy talpa fölé nem nagy magasságig terjednek, a fölöttük fekv homok
és laza agyagos homokktelepekkel együtt egy lapos boltozatot képez30° hajlású szárnyában vannak a legutóbb említett
nek, melynek déli 25
petróleumkutak. Észak felé Gura Draganesti és Provica közt ezen kis
geológiai korukat a

—

boltozat északi szárnya hirtelen egy

megy

hajlású telepedésbe

Ugy

telepei esnek.

gyrdés, amelyet
rétegfekvésben

szk

szinklinálison át ismét a déli

melynek területére Draganeasa petróleumhogy a szarmata rétegekhez kötött réteg-

át,

látszik,

a völgy fenekén egy szinkhnáHs

felismertem,

Draganeasa körül

és

egy antiklinális

már nem

hegyháton

a

mutatkozik, amennyiben ott csupán déli hajlású rétegzést figyeltem meg.

Az azonban

kétségtelen,

terrászfalon

láthatóval

hogy a Gura-Draganesti boltozat a kampinai
valamint, hogy az itteni szarmata
mészk a Poiana fölötti kfejtk szarmata rétegeivel azonos.'' Ezt megersíti az a körülmény is, hogy a rétegek csapása a Provica völgyben
és

Kampina

körül azonos,

gek feküjében

hogy ez az

összefügg,

öt

Provica

bezáró

és

—

20 Va'' között változik. A szarmata rétePoiana közt gipsz is elfordul: valószín,

19''

agyagi-etegekkel

együtt a sósagyaghoz

amelyet Pilide C. D.^, valamint Paul C. M.''

is,

már

tartozik,

a mélyebb neogéu-

Szultanu hegy
vékony szalagját

kor;i mediterrán emeletbe soroznak. Provicától északi-a a

déU lejtjén a fels-krétakorú kárpáthomokkönek
is kijelöli

a romániai átnézeti

hogy a petróleum források

*

Pilide C. D.

k. k. Geol.

:

és

geológiai

térkép

XVI.

Ober das Neogen-Becken nördlich von
i.

h.

3 Paul C. M. Verh.

132—133.
d. k. k.

lapja.

Nevezetes,

kutak azon antiklináhs boltozat déli szár-

Eeiehsanstalt Wien, 1877. XXVII. 135.

2 Pilide C. D.

egv^

1.

1.

B. A. Wien, 1881. 93.

1.

Plojesci.

Jahib.

der
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nyában fekszenek, mely a

nem

a völgy

hanem

talpán,

a

Továbbá

tengelyét.

felé

hogy a legbvebb

is,

Draganeasa

délre Provica és

irányban Kampina

kiemelend azon körülmény
szolgáltató kutak

hegytl

Sziiltanu

körül nyújtja kelet-nyugati

393

és legjobb petróleumot

közbees Draganeasa

hegj'hát magaslatán voltak. Puturosu és Gui-a Draganeasa körül inkább

Ha

kátrányos kutak vannak.
a

doftana-telegai

fekv
jük,

Deaghicenü

Paul,

sótelepeket

gipszes sós agyagot a mediterrán

úgy

a Doftana,

Kampina

emeletbe

Puturosu közti

s

tartozónak

19''

—

ezek

kétségtelenül

E

—

mediterrán, szarmata pontusi

legfelsbbíkében,

a

— 20''

mind

klinálisban a harmadkori, neogén rétegsorozatnak,
lete

nyomán a
tlük nyugatra

Pilide

és

csapásában

ezek

az

és

*

kéjjviselve

pontusi

tekinthet-

csapású

három eme-

a

A

van.

anti-

emeletben

petróleum
foglaltatik.

pontusi rétegek kevésbbé vannak megzavarva, mint a feküjökben

szarmatamész

és

A Kampina

sér.

XXIV.

t.

alatti gipszes

körüli petróleumterületet

lev

agyag.

más sok

jeles geológus

meg-

Coíjuand H.

:

de petrole de la Valachie. Bull. Soc. Geol. de Francé

les gites

Mem.

inkább az ez

Ezek közül kiemelem a következ publikációkat

látogatta.

Sur

még

p. 5, et

552.

Capellini

;

:

Giacimenti petroleiferei di Valachia

18GS pag. 323.; Fichs E.

Bologna

dell'Acad.

:

II.

Saeasin

et

:

Notes

sur les sources de petrole de Campina. Arch.

TEELE

Über

:

k.

94

—95

Jahrb.

bibi. Genf 1873; FoetGegend zu Bukarest und der siebenbürg. Grenze. Verh.

G. E. A. 1870.,

k.

d.

p.

die

d.

;

TiETZE E.

G. R. A.

:

209-210; Paul:

Verh.

G. R. A. 1881.

d. k. k.

Notizen über die Gegend zu Plojesci

XXXIH.

1883.

p.

u.

Campina.

380—395.

Ezek közül Coqitand, Foetterle, Tietze és Paul munkáit vehettem figyelembe. Ezen kutatók közül egyik sem tanulmányozhatta a
petróleumelöfordulás egész területét behatóan. Jegyzeteik konkrét geológiai

adatokban épen

nem bvelkedk

és látogatásaik

egyes birtoko-

az

sok területére szorítkoztak.
Összefoglalva

valamennyi adatot, ezekbl

tl E-ra a Déli-Kárpátok lejtjén
leumvonal van. Az els Baikoi,
lalja

magában, mindezek egy

10—12 km-re ezektl

kiviláglik,

hogy

Plojest-

a neogén rétegek területén két

petró-

Kotoi és Koübassi helyek kútjait fog-

K — Ny-i

csapásirányba esnek.

E-ra Doftana, Kampina,

— 20

ganasea és Puturosu petroleumkútjai egy második, 18

ságú petróleumvonulatot jelölnek meg. Mindkét

II.

Mintegy

Gura Draganeasi, Drahelyen

a

km

hosszú-

petróleum

a

neogén pontusi emelet homok, agyagos homok- és agyag-rétegei közt
fordul el. Kampinától délre utazva világosan láttam, hogy a Kampinaboltozat déh szárnya Magureni helység táján 6°-os déli dléssel végz1
1

:

Draghicenü:

800,000 Jahrb.

d.

k.

Erláut.
k.

g.

der

R. A.

geol.

Übersichtskarte

XL. 1890;

417.

1.

d.

Königr.

Rumanien

Dt

394

LÓCZT LAJOS

csakhamar 10°-O8 északi dlésben hajlanak M.
A legfelsbb rétegek Coteni Parosi, illetleg Magureni de zsosz táján
ismét 24 40° déli dlésben látszanak és a hegység déli peremét szoldik és a puntusi rétegek

—

körüh síkságon. Ezen

gáltatják a Plojest

déli

dlés

rétegek között fek-

szik Baikoi és Kolibasi petróleum vonala. Tapasztalataimhoz

CoQUAND, Paul, Tietze

stb.

közleményeit,

hozzávéve

hogy

kétségtelennek tartom,

Kampina körül jövedelmez petróleumtermelésrekedvezö terület kínálkozik.

Tekintve

szefügg geológiai megfigyelések

e

fúi-ások és

peíróleummerítések

is

azt,

hogy rendszeres

ösz-

és

vidékrl nincsenek,

st

az eddigi kút-

annyira nélkülözik

a

tervszerséget,

hogy egyenesen rablómvelésnek mondhatók, a petróleum elfordulások
^'°^^

''ZT

C

^^rnpm
Hernua Kastély ésjurdó

NNW

-.3,^^

I

,,0

Pranoi/a vöioye

29. ábra.

becsérl

és kiterjedésérl exakt

azonban

szat

Kampina-környé kének geológiai szelvénye.

a

legjobb

alapon nyilatkoznom

reményekkel

kecsegtet.

nem

A

lehet.

Különösen

lát-

kedvez

hogy Kampina körül, valamint Tietze
vonalon is, az eddigi petróleumtermeboltozatok közelében, és pedig ezeknek déli meredekebb

körülménynek mutatkozik

az,

leírásai szerint a Baikoi-Kolibassi
lés

antiklinális

el.
A PAUL-tól* felismert és közlött szabály,
melynél fogva Galíciában a petróleum és ozokerit elfordulása a réteg-

szárnyában helyezkedik

érvényesül. Ugyancsak Paul tapaszhogy az ezutáni kutatások a mostani fúrások közelében az ezektl délre fekv 500
1000 m-nyi távolságú

boltozatokhoz van kötve, tehát

itt

is

talatai szerint bízvást az ajánlható,

—

területen folytattassanak.

A

kampinai fúrás sikertelenségét ezen utóbbi szabály

magyarázza.

ség

ábra.)

(29.

fúrás ugyanis a

fürd

utalnak
1

Paul

a

C.

petróleumréteget

csak magasabb

fúrás petróleum-nyomai.

M.

:

Jahrb. G. R. A. 1881.

vol.

vétség

m mély-

25— 40°

szintben

Nyilvánvaló,

XXXI.

elleni

melletti 139

aknától északra esik és így az ezen aknában megütött

kal déhiek hajló
Ei're

Ezen

fok-

érhette

hogy a 223

138—139.

p.

el.

m

395
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mélységig lejutott fúrás további folytatása az aknával
leumteleptit többé

nem

érheti

Kampina

el.

elért

körül azon

gazdag petró-

területet

tartom

alkalmasnak a petróleumfúrások sikerére, amely a Hernya-kastély és a
doftanvölgyi petroleumkutak közötti egyenes vonaltól délre fekszik.*
petroleumtermelés

Egy nagyobbszabású
jövje
mindenekeltt egy alapos

hogy

érdekében azt ajánlhatom,

Egy

ilyen

munka

alapján

szóbanforgó
fölvétel

ennek
vidékrl

készüljön

el.

csupán hozzávetleges biztossággal

lehet

a

és mélységét meghatározni.

jóreménységü kutak helyét

III.

A Kampina

geológiai

figyelmes

és

megalapításához

egész

az

EESZ.

mellett tervezett petróleum-fúrólyukak
helyzetei és kilátásai.

(A Magyar Petróleumtermel és Finomító Eészvénytársulatnak

189()

október 10-én

adott szakvéleményem.)

Az 1896 év október hó

6

— 9.

Weiss Miksa

között

di:

petróleumipar

részvénytársasági tag és ügyvéd úr társaságában a részvénytársaság meg-

Eomániába utaztam, hogy véleményt mondjak egy tervezett
petróleumfúrás helyének reményteljes voltáról és hogy az ezutáni

bízásából
új

elreláthatólag

fúrások

legelnyösebb helyeit kijelöljem

a

társaságnak

területén.

Az 1893. év tavaszán csak nagyon
petroleumkutak környékét

finomabb geológiai

;

észlelést

feltárásokból akkor csupán

az

futólag járhattam be a kampinai

akkortájt

lehetetlenné
délre hajló

bekövetkezett
tette.

ers havazás

a

Minthogy a meglátható
szerezhettem tiido-

rétegállásról

mást és minthogy az I. számú fúrólyuk 213 m állítólagos mélységig
eredménytelennek mutatkozott, a Hernya-féle területet ítéltem a doftanai
és prahovai fúrókutak közt olyannak, amely megszerzésre alkalmas. Az
akkori tapasztalatok szerint

mondhattam

az

I.

számii

fúrástól

délre

a különben gazdagnak tartott kampinai

fekv

területet

petróleumterületen

olyannak, melyen a biztos petróleumtermelést elreláthattam. Minthogy
azonban ezen telkek a termelés számára már le voltak foglalva, a hoz1

Ezt

a

Kampina helységtl délkeletre, az I. és Il.-vel
lev dülöút jelzi, a fekete pontokkal jelzett fúrótornyok

vonalat a 27. ábrán

jelzett furópontoktól délre

Bomana

van jelenleg a Steaua
társulat temérdek fúrótornya.
ábra annyiban érdekes, mert a késbbi nagyszámú kutatások és fúrások a szelvény helyességét teljesen igazolták (L. Arbeiten der mit dem Stúdium
der Petroleum Begionen betrauten Commission, Bukarest, 1904 Pag. 83.)

között. Itt

A

29.
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fekv

zajuk legközelebb
a

— amelyek

telkek

Ezt

birtokába.

kitnnek mondhatom. Az

alapján

számú

a

*

felé,

fekszenek

—

mostani taj^asztalataim

területet

útnak északi szélén készült

említett

három mélységi rétegés a 337. méterbl adott kisebb mennyiség olajat, míg342 méternyi fúrásvégrl naponkint kétszer ers gáz-

két év óta a II.

bl a 255., 313.
nem a jelenlegi

a Hernya-kastélytól kelet

vezet kocsiútt j1 északra

peti-óleumgyárhoz

doftanai

kerültek a társaság

el

LÓCZY LAJOS

D!

mely

fúrólyuk,

állítólag

fejldés kíséretében Idszökö, összesen másfél vaggon parafinos, de kénbidrogéntól

tiszta

métertl a fúrás
ségekben

A

petróleumot

szolgáltatott.

meggyzdtem,

aljáig átnézve,

homokból

linóm

többé-kevésbbé

A

fúrási próbákat

szállott

fel

a

193

a

hogy a megjelölt

mély-

petróleum.

négy ízben láttam kiöml állapotban. Miután ez alkaloma Doftana völgyét is meglátogattam a sóbányákig, a kampinai

fih-ólyukat

mal

i:)etróleumterület

geológiai

viszonyairól

is

pontos

ismereteket

szerez-

hettem.

Kampina környékén

az emhtett kocsiút, amely a Hernya-féle kas-

télytól a petróleumfinomító-gyárhoz

nagyjelentség

gyakorlatilag

harmadkori rétegeket az észak

felé

jelöli

vezet,

vonalat,

meg

mely a déke

körülbelül

azt a

— 30°

dl

28

-al

38°-os hajlású rétegektl elválasztja.

Ezen keletnyugati irányba csapó vonal tehát egy boltozatos rétegáUás
(antikhnális) tengelye. Általános

hogy az

leten,

antiklinális

tapasztalás

valamennyi j^ptróleumterü-

vonalak mentén szolgáltatnak a fúrások

leg-

kisebb viszonylagos mélységbl legtöbb olajat. Azok a kismélységü kutak
és fúrólyukak,

melyek a fürdtelep körül

és a

Doftana völgyében,

meg

homok-

összeköt vonal mentén
olajat. Ezek a homokrétegek a Doftana balján
szakadásban kibukkannak és csekély mennyiségben kiszivárgó
újabban készültek, szintén

e két telepet

padokból szolgáltatják az
feltárt

petróleum-, paraffin-,

ösvény egy

jjallón a

meg

aszfalt-tartalommal bírnak. Ott, hol a gyalog-

Doftana patakon átvezet, merev

nak hajló homokrétegek

alatt

homokkben

észak-

szintén petróleum szivárog el. Mindezen

természetes petróleumfeltárások és felszíni elfordulások csekélj' jelenta II. számú fúrólyuk 342 m mélységébl felszálló forráshoz
Minden valószínség szerint az ennél magasabban fekv petróleumtelepek lencsés impregnációk, melyek a harmadkori rétegek magasabb színtjeibe, a mélyen fekv eredeti földolaj -telepekbl szálltak fel.
A II. fúrólyuk nagyon közel fekszik az antiklinális tengelyhez és
biztos mutatóul szolgál arra nézve, hogy az emiitett kocsiút közelében

ségek

képest.

mélyesztessenek

le

a többi tervezett fúi-ólyukak

is.

Ezen nézetem értelmében tökéletesen helyeslem, hogy a
•

A

"27.

ábrán Kampina

viv NyDNy — KÉK. irányú

alatt

dülöút.

I.,

II.

és

a pontokkal jelzett

II.

számú

fúrások között

398

Loczy lajos

Dí

m

távolságban az említett kocsiúttól
200
északra 20 m-re fúrassék egy harmadik lynk. Egy másik pontot ezen
fúrólyuktól

keletre

mintegy

tervezett fúrástól északra a társaság telkének északi határán jelöltem ki.

A

hogy ezzel a területen lemélyeszthet

fúrást abból az okból ajánlom,

kutak számáról és melységérl biztos adatok szereztessenek. Abban nincsen kétségem különben, hogy a megszerzett teleknek akármelyik pontján

minden 350 m-nél mélyebb fúrás. De abból a körülménybl, hogy Kampinán a II. sz. fúrólyuk 342 m mélységébl felszálló
petróleum ugyanazon harmadkori neogénkorú homokban foglaltatik, mint

jó sikerrel fog járni

a kismólység és felszíni petróleumforrások, azt vagyok hajlandó gyaní-

hogy a paraffinban bvelked legmélyebb petróleumforrás sem az
eredeti petróleumot szolgáltató rétegben van, hanem még nagyobb mély-

tani,

ségben keresend. Nagyon ajánlom

ezért,

hogy a

olyan átmérnél kezdessék meg, hogy legalább 600

bennük a
II. számú

magától

fúrást lemélyeszteni és

fúrólyuk,

ha

esetleg

tervezett két fúrólyiik

— 700 m-nyii-e lehessen

érthetnek tekintem, hogy a
megsznik, avagy

petróleumszolgálata

megfogy, azonnal tovább fúrassék.

A

fúrásra

alkalmas

területek

gyarapítására

a

Doftana-völgynek

mindkét oldalát az átkel ösvény gyaloghídjától lefelé a balparti
földcsuszamlásig, valamint a Prahova balján, a fürdépületek és a

friss

tár-

saság irodája közti lejtt ajánlom.

Eomániában sidktl fogva ismerik
kereken

még

a múlt század közepén

is

a földi kátrányt, amelyet sze-

kocsikencsnekhordtak hozzánk

s

amfnek (ipak^urai), földszurok volt a neve; 1750-ben Eaicevich utazó
emlékezik meg elször a romániai «híg bitumenrl".
Úgy 1893-ban, mint 1896-ban a Valea lunga-völgyben, Puturosu
falvinál még láttam olyan kezdetleges kutakat, amelyekbl a nép a kátrányt lajtokba merítette.
el,

A

kezdetleges petróleumkutakat járgánnyal látják

amelyet áUattal vontatnak.

Ilyen

járgánnyal

hajtott petróleumkutat

a 30. ábrán láthatunk Pojána vidékérl, Vrajitoarea

IV.

A
(A m.

A

kir.

meUl.

EÉSZ.

romániai petróleiimterület.

pénzügyminisztérium részére 1911 május havában adott jelentésem.)

prahovamegyebeh petróleumvidéket régóta ismerem. Elsízben

1893-ban, mint néhai Horváth G-ídla országgylési kéjjvisel szakértje

jártam Kampina környékéfi. Akkortájt
kezelt

ott

még

aknákból birkabr-tömlkkel merítették

csak kismélységü, kézzel
a

petróleumot.

A

napi
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termelés 5\i vaggon, az egész évre számítva 19,000 tonna volt. A petróleumtermelésre alkalmas vonalakat már az akkori fogyatékos feltárásokból

fölismertem és kijelöltem két antiklináüst a Provica- és Doftanetz-völgyek
között
száz

;

amelyen

azt,

meg

ma Kampina,

közelebb

Plojesthez

8

is,

két

fúrás

Kampinán

Eészvénytársaság megbízásából

Petróleiimipar

a

fúrások helyét jelöltem
zett

környékén

amelyen jelenleg szintén bven fizet
1896-ban másodízben jártam lenn szakért-

fekvt

fúrások adják a földolajat.
ként

Pojeni, Telega, Busztenari

száz fúrótorony emelkedik, valamint a Baikoi és Moreni közötti

Ekkor már régibb javaslataim

ki.

a

szolgáltatta

társaságnak

a

új

szerint elhelye-

Harmadízben

földolajat.

1900-ban egyetemi hallgatóimmal látogattam meg Kampinát, amikor már
JIkazec kollégám fogadott. A Magyar Kereskedelmi Bank bírta akkor
petróleumteriiletét és én gyönyörséggel láttam,
hogy pontosan a tlem kijelölt keskeny antiklinális pasztán emelkednek
azok a fúrótornyok, amelyek kútjai napjainkban is a legállandóbban szol-

Kampina leggazdagabb

gáltatják a földolajat. 1907-ben a III. nemzetközi petróleumkongresszusnak

MKAZEctöl vezetett kirándulásán negyedízben látogattam meg Kampinát
és távolabbi környékét. Az idei tavaszon pedig immár ötödízben voltam

Románia gazdag petróleumterm

vidékein.

tlem

1908-ban Kampinán a

romá-

fölismert helyeken 234,860 tonna volt a termelés, tehát az egész
niai

kolaj-mennyiségnek,

vagyis

tonnának

1.1.50,2.54

valamivel

mint 20 "o -a. A romániai összes termelés 1896-ban még
tonna volt s ma már a galíciait is megközelíti.

AJ

csak

több

80,000

\ romániai

petróleumtei-ület réteíjeinek összeiiasoiilítása az
erdélyrészi medence neoüénkorú rélefjeivet.

Amikor Wekerle Sándor,

a pénzügyminisztérium vezetésével

meg-

Sándor államtitkár urak 1907-ben
hogy a káliumsók utáni kutatás módjára vonatkozólag
1907 június és szeptember hónapban tájéjavaslatot adjak be, kétízben
bízott miniszterelnök, illetleg Popovics
felszólítottak,

:

kozódás céljából beutaztam

az

Erdélyrészi

Mindjárt

Medencét.

feltnt

nekem, hogy a medence közepén nem olyan egyszeren tekn módjára
települtek a rétegek, amint azt az eddigi, különben

sokból tudni véltük,

metrikusan

fei-de

hanem

északnyugat-délkeleti

antiklinálisokban helyezkednek

1907. évi június hó 29-én

kelt

antiklinális vonulatot

zártkutatmányi területek

lefoglalását javasoltam

Azt

is

régebbrl

ismerek

több,

szóltam

jelöltem

már ezen

ki,

ametyeken

földigáz- és petróleum-

érintettem jelentésemben,
is

asszi-

jelentésemben pedig a

kelt

Medence közepén három

nyugati peremén

redkben, st

el.

jelentésemben

megfigyelésemrl, 1909. évi július hó 14-én

kutatások céljából.

lelkiismeretes leírá-

hogy a medence

srbben

álló antikhnális
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nem ugyanegy

végigterjedését

alapján azt sejtem, hogy az antiklinális

kor dómszerüleg fölemelked

redkb]

kuUsszák módjára helyezkednek

el

látom,

övek
állnak,

redönek

antiklinális

hanem megfigyeléseim
rövidebb,

hosszabb, oly-

amelyek egymás mellett

és szinkhnális teknökkel

váltakoznak

Vagy másként mondva: az antikünáhs
boltozatok csapásirányban ersen hullámosak.
BöcKH Hugó dr. fiskolai tanár ür 1910. évi tanulmányaival* igazolta az antikünálisokra vonatkozó megfigyeléseimet és kimutatta, hogy
az Erdélyrészi Medencének Küküllö és Szamos közti részében még nagyobb számmal vannak az antiklináüs vonulatok, mint azt én orientáló
utaimon sejtettem, továbbá fölismerni vélte, hogy a nagy folyóvölgyek
közelében a vonulatok S formájú hajladozásokat is mutatnak. Böckh
HuGÓval 1910. évi október és november havában további fúrópontok

tengelyeik

csapás

irányában.

beutazva a tle

és munkatársaitól a nyár folyanagy megelégedéssel tapasztaltam,
hogy az antikhnálisok mentén mennyi természetes gázömlést találtak.
Még nagyobb meglepetéssel szolgáltak a Böckh Hugó kollégámtól fölfedezett meredek és zrzavaros rétegállások, amelyekben hasonmását
ismertem fel azoknak a sajátságos redöalakzatoknak, amelyekrl Meazec
szólt elször, átdöf redknek (Plis diapirs, Dm-chspiessung) nevezve
azokat. Eomániában 1907-ben Mkazec vezetése mellett láttam ket elször. Leírásuk azokban a nagyon becses tanulmányokban található meg,
amelyeket Mkazec a romániai kormány megbízásából 1903-ban és a
következ években közzétett.^ Ezekben a jelentésekben a romániai kárpátalji neogéu
rétegek
amelyek régiója a ksótesteket és a földolajtelepeket magában foglalja
jobban vannak megismertetve, mint valamennyi más európai petróleumvidékéi. Az átdöf redboltozatok olyan
helyeken mutatkoznak, ahol az antikhnálisok a mélységben utóbb ható
oldalnyomások következtében a lankásan hajló fedrétegeket meredek
kijelölése végett ismét

mán

tüzetesebben

bejárt

területeket,

—

—

rétegállással áttzik, átbuknak, jóval fiatalabb rétegekkel kerülnek érint-

ülnek másnem környezetben (a 31.
nagysármási I. számú mélyfúrás rétegdölósei

kezésbe vagy izolált magvakként

ábra

1

—

3.

rajzai).

A

—

ról.

—

* Böckh H.
Böhm F. Az erdélyi medence földgázt tartalmazó antiklinálisaiKiadja a magyar királyi pénzügyminisztérium, Budapest. 1911.
- Arbeiten der mit den Petróleum-Regionén betrauten Commission. Bukarest,

1904.

1—104.

szavazott

meg

oldal.

ezen

:

1
1.000,000 mérték térképpel. A román kormány 25,000 frankot
munka eltanulmányainak támogatására. — Mrazec Über die
:

:

Bildung des rumánisehen Petroleum; Compte Rend du Congrés International du
pétrole. Troisieme session Buearest, 1907. 80— 134. oldal.
Meazec Les gisements
du pétrole: L'Industrie du Petrole en Roumanie. Buearest, 1910. 1 74. oldal.
Az utolsó közlemény nemsokára magyarul is meg fog jelenni.

—

:

—

A EOMANIAI PETUOLEUM-TERULET ES ENNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA STB.

amelyek
tek

—

fent színesek,

ÖÜO m mélység
átdöf red

a Mkazec szerinti

Mrazec tanulmányai

szerint a ndiapir»

a gazdag petróleumtelepek és pedig
agyagos, márgás

homokk)

ott,

felé

45^
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hajlásúakká növeked-

Eomániában
redk szomszédságában vannak
ahol a redk likacsos (homok,

jelenlétét

sejtetik.

rétegekre borulnak reá.

(vagy

mez-

ségi) rétegcsoportnak a dáciai (fels pontusi) és a levantéi emeletre,

Bajkoi

Ilyen ráfekvése van a sótestet tartalmazó

mediterrán

"i;^^-_.

p

Átdöf redboltozatok.

31. ábra.
4.

A romániai

ségi rétegek)

;

1

sz

szarmaciai rétegek
/

petróleumbányáiban
fúrták

meg

—

(a 31.

ott a pliocén

Az

átdöfés

;

;

—

í"

magyarázata.
mediterrán sósagyag (mez-

keletkezésének
s.

p pontusi rétegek

;

d dáciai (fels pontusi)

levantéi rétegek.

ábra

4. rajza).

A

mediterrán rétegeken keresztül

emeletek laza homokjában raktározott petróleumot.

Eomániában Mrazec

megvilágításai szerint a mediteri-ánkorú sófor-

— amely az erdélyrészi

mációban

3.

Bajkoi-petróleumbánya szelvénye

a

máramarosi sós agyaggal, illetleg a
egyids képzdmény
van a
bitumenek szülhelye. Altalános tapasztalat, hogy a ksó, aszfalt és
a földi gázok szorosan egybetartozó kéijzdmények azokon a területeken,
ahol nagyobb mennyiségben termelik a földolajat. A romániai mediterrán
rétegekben a mieinknél is nagyobb számmal vannak sótestek. Mkazec;
és Teiszevrb W.* 57 sótestet sorolnak fel a Kárpátok romániai aljáról.

mezségi

*

és

rétegekkel tökéletesen azonos és

—

Aper9u géologique s. I. formations saliféres et les gisements de
Moniteur des intérets petroliféres roumains 1902.

Eoumanie

:

Földtani Közlöny. XLI. kot. Í91t.

27

sel

en
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Újabban mindinkább valószinvé válik, hogy a romániai, st talán a
galíciai bitumenek származási helye a mediterrán sóformációban van és
a só keletkezésével kapcsolatos. Maguk a sótömegek nem tartalmaznak
ugyan petróleumot, hanem csak földi gázt és kátrányos kiválásokat, a
sótesteket körülvev sóagyagban azonban már széltében vannak földolajnyomok. Ezek azonban az agyagos kzetekben nem gylhettek össze
nagy tömegekbe nincs is a mediterrán rétegekben sehol jövedelmez
termelés. A mediterrán sósagyaggal a diapir redkben érintkez fiatalabb
homokok és márgás rétegek, amelyekbe a földolaj diffúzió és az összeráncolás következtében eredhelyérl átvándorolt, bven tartalmazzák a
földolajat. Ott, ahol régibb rétegek: oligocén homokkövek jöttek a rámint
tolódás következtében érintkezésbe a mediterrán sóformációval
;

—

Bustenari gazdag, azonban most már kimerülben lev petróleumbányái-

ban

—

ezek az idsebb rétegek tartalmazzák az átmigrált petróleumot

Bustenarin

egy elszakadt

azok a petróleumforrások,

Mrazec L.

oligocénmagból termelik.

amelyek

kárpáti

a

homokknek,

l^aleogén (eocén, oligocén) flisnek övében vannak, szintén a

gekbl erednek
átmigrált

és a szélesen

utólagos

reájuk

boruló

idsebb

bitumen felhalmozódásokból

szerint

vagyis

miocén

a

réte-

likacsos rétegekbe

fakadnak.

A

galíciai

petróleumtelepek természetét ez a felfogás egészen új világításba helyezi.

A

keletgaliciai fölöttébb zavaros telepedést

Meazec magyarázatával

jobban megértheini, mint az osztrák geológusok leírásai és különösen a
lengyel Szajnocha * professzor nem régen megjelent közleménye alapján,

mely

ellene szól

ugyan Mbazec felfogásának, azonban

a tektonikai

váz-

latban hasonló képet ad ahhoz, melyet Mrazec nyújtott a déli Moldvai
Kárpátokról, Tarlan,

Sósmez, Putna vidékérl.

A

Kárpátok alján végignyúló sóformációt tekintve a bitumenek
termhelyéül, ebben azért nem gylhetett össze nagyobb tömegekben és
fészkekben a földolaj, mert a kzetek

ebben a vastag rétegkomplexusban túlnyomóan agyagok. Ezért csak földi gázokban bvelkedik a sóformáció, földolaj ellenben, termelhet mennyiségben, nincs benne felhalmozva. Nyomokban azonban széltében tartalmazza a földolajat és a
kátrányt a sós agyag, st a sói estek körül valóságos burokban helyezkednek el ezek a nyomok. (Olhof, Aureole). A sósagyag feküjében lév menihies kovás palák, mint bitument termk, szintén a sóformációhoz tartoznak, ekként ez az

olígocéntl

kezdve

a

szarmáciai

emeletig terjed,

tehát a fels ohgocént és a neogent foglalja magában. Mívelésre alkal-

mas földolaj felhalmozódások a rátolodott takarókban ós
redk mellett vannak. A Kárpátok összegyürdésével járó
1

Das Erdölvorkommon in Galicien im
10. Berlin— Wien 1911 3. old.

VI. Jahrg. No.

Liclite nener

az

átdöf

tektonikai

Erfahrnugen Petroleum
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mozgások idézték el a petróleum migrációját az anjraközetekböl a
melyebb vagy fiatalabb, likacsosabb közetü rétegekbe. Ez az átvánclorMh oit nyilatkozott legersebben, ahol a Kárpátok küls szegélyén egy

Petróleum kitörús a bajkoji sóstó partján.
TÁRSA becs budapesti cég rapid rendszer íVirása.

Hi. ábra.

Trauzl

és

—

perifériális depresszió mellett a legfiatalabb

Eomániában a Dimbovica
geket is redkbe gyrték.

történtek.

Ezek

Itt

legjövedelmezbb petróleumbányászkodás is. A ráncpotróleumrégióban is érintette a neogén rétegeket, azon-

és egyszersmind a

vetés a galiciai

gyrdések

Buzeu folyók között még a levantei rétevan a legtöbb sótest, a legtöbb diapir red

és a

iOí

D!
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ban úgylátszik nem olyan mértékben,

A

gélyén.

mint a Kárpátok

petróleumvidék a déli

galíciai

Nagyon figyelemreméltó az

hogy Eomániában

a bizonyosság,

gyrnek

ban a petróleumrégiók a kárpáti

délkeleti sze-

rokon természet.

moldvaival

és Galíciá-

szakaszaiban

olyan

vannak,

a régi kristályos tömegek és a variszkusi rögök hiányoznak,

amelyekbl

továbbá figyelmet érdemel

az

hogy Magyarországon Eperjes-Sóvár

is,

vidékén és Máraraarosban a Kárpátok bels szegélyén végignyúló neogéu
sóformáció

a

medence temérdek
régió közé

szemközt terül

galíciaival

Erceshegység

krétakorú

nyugatról és keletrl a székelyföldi kréta

mokk

közbe

fogják

elnyulásai

és

medence neogénjét.

a

Böckh Hugó tanulmányai

erdélyrészi

neogén-

mintegy közbeesik a két

sótestével és sóskútjával

az erdélyrészi

;

Az

el.

paleogénkorú

A

flis-

homokköve

kárpáti

ho-

kárpáti

antikliuálisok

felismert

szerint a keleti és njmgati perem-

hegység csapásirányait követik.

A

petróleum

és

román kormány, a
lehetvé

kutatást

földigáz

alapján kell folytatnunk.

Követend

midn

ezen

szemléldések

általános

példával járt

ell

tekintetben

e

Meazec L. professzornak egységes

a

vizsgálatait

aki alig öt év lefolyása alatt példanélküli mintaszerüség-

tette,

romániai petróleumrégiókat. Misem

gel ismertette a

a kiváló geológiai miinkát annál a körülménynél,

1904

jának megkezdésétl

— 1905-ig

a romániai

dicséri

jobban

ezt

hogy Meazec munká-

petroleumtermelés

ösz-

szesége 494.658 tonnáról 1,150,354 tonnára emelkedett.

Sem
korú

a romániai,

sem pedig

lerakodások rétegeit

nem

az erdélyrészi neogén (miocén-pUocón)

ismerjük

még

elég tüzetesen ahhoz,

hogy

véglegesen megállapított rétegpárhuzamosításaírói ezidszerint szó lehessen.

Az Erdélyrészí Medencében az
mezségi (Schlíer)

alsó

—

rodi, hidalmási,

neogénkorú

vannak, mint a szarmáciai, pontusi és pliocén
elfordulásáról

még

elterjedésükrl és

—

rétegek szintjeirl

aquitaniai,

bvebb

szintekrl

;

az

kó-

adataink

utóbbiak

hogy biztos tudomásunk van, azonban
a mélyebb neogénhez (mezségi rétegekhez) való viszo-

nyukról ismereteink

csak épen

még vajmi

fogyatékosak.

Eomániában ellenkezleg
míg a fiata-

a sóformáció és ennek határairól van nagy bizonytalanság,

labb rétegek bséges fossziliák alapján nagy részletességgel vannak szin-

mint

tezve,

:

szarmáciai, meociai,

pontusi,

dáciai,

levanteí

(kandesi)

Az Erdélyrészi Medencében eddig
teknszer, többnyíre vízszintes fekvéseknek tudtuk. Ilyeneknek irta le
ket KocH Antal dr. az
jeles munkájában, amelyben az Erdélyrészi
Medence harmadkori képzdményeit tüzetesen ismertette.'' A sótömegek
körül tapasztalt zavarodásokat Koch Antal a tömegnagyobbodás okozta
a neogénrétegeket

rétegek.

'

Az Erdélyrészi Medenoze harmadkori képzdményei

Budapest 1900.

II.

tábla.

II.

szabályos

Neogén csoport^

a
-a

o
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tulajdonította. Szabályosnak tanítottam én is 30 éven keresz-

megyetemi és egyetemi katedráimon az Erdélyrészi Medencét és a
domszer felduzzadásait Posepny nyomán irtam le, aki a só-

sótestek

formációnak felbukkanását a sóknak tnlajdonította.^ Egyébként azonban
Torda vidékérl olyan redöt ír le, amely mai felfogasunk szerint egy

átdöf

és ferdére hajolt diapir

deken

álló

diszlokációs

aszfaltuyomok

is

rednek

típusát mutatja, amelynek mere-

vonala mellett

ég

gázok

meg

ijetróleum,

és

mutatkoznak. Szól a Szászrégen, Marosvécs, Görgény-

szentimre és Besztercze közötti rétegzavartságról

is.

Most az én els megfigyeléseim, még inkább pedig az 1910. évi
nyáron Böckh Hugó fiskolai tanár úrnak és társainak gondos munkájából tudjuk, hogy a Mezségen tehát a Medence közepén is az antiklinális vonulatok párvonalas rajokban nyúlnak végig a neogén rétegekben. Az sem lehet többé kétséges, hogy nem a sótestek okozták ezeket>
hanem a Kárpátok gyrdését követ j)hocénkorú ráncolás emelte fel
átdöf, vagy

ben
tíkus

és

dómszer

boltozatokban a sótesteket. Legföljebb a sótestek-

azok közvetlen szomszédságában a sósagyagban

gyrdéseket

lehet a sótesteknek tulajdonítani.

is

látható khao-

Azonban

sem

ezeket

nyomásának, hanem a kioldott só helyébe nyomuló
földes anyagnak kell betudni és annak, hogy a merev sótömegek köri,
mint valami idegen test körül, amelyet a mélységbl magukkal ragada tömegszajjorulat

tak,

ban

a plasztikus agyagrétegek összevissza gyüredeznek.

mindig

messzire

elnyúló

elmondottak nyilvánvalóvá

antikhnális

teszik,

hogy

a

A

tengelyeken

romániai

sótestek azon-

Az

vannak.

neogénrétegek

a

Tatros folyótól a Dimbovicáig a sótömegeknek és a leggazdagabb petró-

leum területeknek régiójában hasonló fácieskifejldést mutatnak, mint az
erdélyrészi medence
sót és földigázokat bven tartalmazó rétegkomplexuma. Az Erdélyi Medence antiklinális g3'üredezettsége is homológ
természet a romániaival. Miután úgyszólván mindenütt törvényszerséggel van a petróleum a földi gázhoz és a sóhoz kötve,

ható gondolat minden okoskodó
niai

hasonnem
'

fben

rétegek között a

Studien aus

dem

Salinengebiet

só,

az,

el

nem

fojt-

hogy ha a szomszédos romá-

a földigáz

-

és a földolaj olyan

Siebenbürgens. Jahrbuch

der

k.

k.

b-

Gcol.

Reíehsanstalt. 17. köt. 502—503. old.
- A romániai petróleuruterületeken a földigáz több helyen kiömlik, Dragareasán Dumbovica moUékén, Kolibason, Kampinán, Bustenarin, Baikojon nagy gázrezervoárokat csapoltak meg petróleumfurás közben és a kisüvöltö gáz áramlása

több belyen megakasztotta a továbbfúrást. Andéasin Ramnicu Sarat közelében örök
tüzek i'focuri nestinsen vannak (Coucou-Stavastescu N.
Sur le gazé naturelle,
:

Cougrés International du pétrole C. R.). A Buzeu völgyében pedig nagy nevezetességüek az 50 km hosszan egy antililinális mentén elhelyezked földigáz táplálta fortyogok (ferbatori), iszapvulkánok (Paklele niiki si mari). Amazok Berka az
III.

34.

Romána társulat
Kampina mellett.

ábra. Petróleimi kitörés a Steaua

65.

süámú fúrásából 1905-ben,
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ven megvannak, miért nincs eddig az Erdélyrészi Medencében a són és
a földigázon kivül a földolaj is számottev mennyiségben konstatálva?

nem

Vájjon

a természetes feltárások hiánya

st

csonysága-e az oka annak, hogy olyan kevés,

viszonylagos

és

ala-

medence közepén

a

semmi nyoma sincs a földolaj szivárgásoknak?
Az Erdélyi Medencében 100 150, legföljebb 200 m magasak a
gerincek és tetk a völgyek talpa felett és a széles taljjú Szamos
Maros Kisküküllö- és Oltvölgye vastagon van alluviummal, meg a lan-

—

—

kás hegyoldalak diluviális agyaggal elfödve.

nem

aránylag

sok helyen kerül szembe.

újabb geológiai

idben alluviummal

Meg nem

Dyen régen

bolygatott altalaj
a

leg-

és szubaerikus lerakodásokkal

újra

feltárt

és

eltakart altalajban a petróleum és kátránj' oxidálódott és elpárolgott.

Romániában

a nagy eséssel lesiet folyók mindenütt mélyítik völvölgyekbl meredek hegyoldalak emelkednek 200 — 300 méter
viszonylagos magassága mellékgerincekig. Ujabbkori lerakódás alig takarja az ersen árkolt térszint, amelyen az élénk denudáció a friss

gyeiket, a

altalajt igen

sok helyen

feltárja.

A

természetes feltárások

tehát

Eomá-

niában sokkal kedvezbbek a petróleum kiszivárgásokra, mint az Erdély-

Medencében.
Ujabban fiatal harmadkori rétegekben raktározott petróleumtelepeket sok helyen jövedelmez mívelés alá vettek. Az Apenninek északi
részi

északi

Japán

Kaukázusban, Hátsóindiában,

Jáván

lejtjén

(Emiliában),

földigáz és

nyíltak

ksó

meg

partvidékén

nyugati
stb.

fiatal

társaságában, vagy legalább

(Echigo),

a

harmadkori rétegek közt

ersen

sós víz kíséretében

a földolaj források.

Elméletileg ép olyan nagy valószínséggel kell a petróleum jelenlétére,
mint a káliumsókra következtetnünk az elzártnak ismert Erdélyrészi Medencében.

A

petróleum hiányát az elegenden likacsos kzetek hiánya, vagy
A káliumsók hiá-

a régen bekövetkezett elmállás, elpárolgás okozhatja.

Amíg
fekv
kzetéig
neogénrétegek

nyát pedig a régen végbement kioldás és kiáztatás idézhette el.

mélyfúrásokkal a medence több helyen a

utóbbiak Policiori és Becsiu községek területén vannak (Teisseyre W. (iDie
Schlammvulkane von Berca Beciu; III. Congrés internat (du petrole Compte-rendu)
Alkalmunk volt dr. Scliulze geológus vezetése alatt Mrazec szives intézkedéseivel a Buzeu völgybeli iszapvulkánokat meglátogatni. Alacsony nyergeken állítólag meociaiC?) rétegekbl álló antiklinális boltozatokon vannak és kiterjedésükkel,
valamint számukkal a szicíliai alakulásokkal versenyeznek, ha ugyan azokat felül
nem múlják. Én csak a Kaltanizetta város környékén lev iszapvulkánokat láttam
Sziciliában. Ezek a romániaiaknál jóval kisebbszerek. Nagy meglepetéssel láttuk,
hogy ugyanannak az antiklinálisnak magasabb nyergein, amelyen az iszapvulkánok

vannak, Bercan és Beciun fúrótornyok emelkednek. Tehát a földigázok és
olaj nem zárják ki egymást.

a

fold-

A ROMÁNIAI PETRÓLEUM-TERÜLET ÉS AZ ERDÉLYEÉSZI MEDENCE.

nem lesz fúrva, sem a petróleum, sem
nem lehet. Eddig úgyszólván semminem

át

dence altalajáról.

m

780

mély)

A

még

a kaliumsók hiányáról szólni

nem

Ítéletünk

két nagysármási fúrás (az

sz.

I.

Hogy milyen arányúnak

be.

tásoknak, amelyektl eredményt várhatunk, azt

lehet

627,

a

át

kell lennie a

romániai

a

me-

a

1116^

sem tzte

a mediterránrétegek fels részét

sóformációba sem hatolt

409

és

és

sz.

a

kuta-

német-

mégannyi sikertelen mélyfúrás sem lanamíg valamely hasznos földalatti termék

országi példák bizonyítják, ahol
kasztja

a

kutatási

kedvet,

megtalálására, a legkisebb elméleti valószínség

meg nem dl.

íme Fels-Elzászban 1904-töl 1908-ig 100-nál több (köztük tíz
a 100 m-nél mélyebb és kett 1000 métert meghaladó) mélyfúrást, végeztek, amíg a káliumsóteleiíeket Mühlhausen közelében oligocénkorúrétegek között meglelték.
telep

szivós kitartásnak egy

amelyet Wittelsheimnál

a jutabna,*

volt

A

1

Vs m-es és egy 5 m-es

700

m

mély aknával

bányásznak.

B)

Szemléldések

és gondolatok az Erdélyrészi Medencének
és hegykörnyezetének geomorfológiai arculatáról.

Nem

tartom felesleges kísérletnek

medencében

felismert

azt,

hogy az erdélyrészi neogén

réteggyürdést a környez hegyvidékek geomor-

fológiájával összevessem és az egész keletmagyarországi régiót egységes

szempontból vizsgáljam.
mindenesetre

látókörbl

nem

A

káliumsó,

annyira

helyi

petróleum és

tapasztalatokkal,

földigáz

keresését

mintsem szélesebb

kell irányítanunk.

Abból a bizonyosságból indulok

ki,

hogy az Erdélyrészi Medencé-

Kárpátok küls délkeleti sarkán pliocénkorú réteggyrdések
vannak, amelyeknek antíklinális redi a Keleti Kárpátok és az Erdélyi

ben

és a

Érchegység flisbl

álló ráncvetésével közel párhuzamosak.
Ekként az egész Erdélyi Medence, az Erceshegységj és a Keleti
Kárpátok íiis-övével együtt ugyanabba a geoszinklinális régióba tartozik.

gyrdések a cenoman kor végétl a pliocén idk végéig tarazonban nem mindenütt egyszerre, amennyiben az Erceshegységben cenománkorú gyrdés és posztkrétakorú vagy alsó eocénbeli rátolódás az autochton gosau rétegekre, jellemzi a tektonikai mozgásokat,
amelyek után a középeocéntl kezdve a kolozsvár^bánfiyhunyadi vidéken
Ebben

a

tottak,

* FöRSTER B.
Ergebnisse der üntersuchung der Bohrproben aus Tiefbohrungen im Oligoeán in Ober-Elsass Mitth. der geol. Landesanstalt von Elsass-Lothriugen. Bd. VH. Heft 1. 1909. 127—132. old. A múlt hónapban a Mülhaiisen vidékén
:

;

lev wittelsheimi Amália védnev káliumsóbányát meglátogattam. Tapasztalataimat
legközelebb ugyancsak a Földtani Közlönyben fogom közölni.

K
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Gyulafehérvárnál és Nagyszebentl

paleogén rétegek, mintegy
a fiatal neogén

kezdve

délre

gyrdésekkel szemben. A

délkelet

való

felé

szintes

fekvésben maradtak a

másodrend autochton
idbeli

Keleti

telepedést képviselve

Kárpátokban a ceíiomantól

vándorlással

a

ráncvetési

folyamat

belülrl kifelé a pliocénkor végéig tartott; így Kandesti halomvidékén
még a pliocénkorú Elephas antiquust és E. meridionálist tartalmazó
kavics is résztvett a redzésben. Mintha keleten a paleogén rétegkomplexusok

a

hegyráncolódás

következtében a neogénrétegekre rátolódtak

volna. A tágasabb értelemben vett Biharhegység, a Pojana Euszka és a
Szeben kudsiri hegység széles fensíkokban bvelked variszkusi hegytönkök, amelyekben a hegygyrdés régen, már a mezozoikum közepén

—

megsznt. Ezeket a hegytömegeket a fels kréta foszlányai szintes helyzetben környezik. Az erdélyrészi paleogén rétegek is szintesen fekszenek
a Bihar északi rögein és faciesük a nyugatmagyarországi paleogén réte-

gekétl merben különböz. A litoralis koralUgén nummulitos mészk,
amely a túladunai röghegységekben olyan nagy eltérj edes, az erdélyrészi hasonkorú lerakodásokból hiányzik. A fels paleogén (ohgocén)
rétegek

homokk-

és

gipsztelepei

és

a

Gryphaea Eszter házyi

osztrigának tömegesen található héjraaradványai mindiukább a messze
keleten, a Tiensán és Fecghána hegyvidékekbl ismert paleogén rétegekkel

hozzák az erdélyieket nagyobb rokonságba, mintsem a túladunaiakkal.

Mintha a paleogén idejében elválasztó gát lett volna az erdélyi és a
nagy magyar medence tengervize között, amely a fauna közvetlen elkeveredését is megakadályozta. A rétegek facieszbeli különbsége a neogén
lerakódásokban is fennáll. Nagyon nevezetes jelenség, hogy az erdélyrészi medence északi és északnyugati részeiben nagy elterjedés paleogén
és alsó

neogén rétegek az alsó mediterránkorúaknak (burdigaliens)

vett

hídalmási rétegekig sokkal kevésbbé vannak redzve és megzavarva, mint
a medence közepét elfoglaló fiatalabb neogén rétegek. A sóformáció

képzdésével egyidejleg Erdélyben nagyobb intenzitású sivatagbeli
potok uralkodhattak, amelyek hatása
gása közben kivált.

A

mediterránkorú sótelepek keletkezése után mély

depresszió támadhatott, amelyben vízszint ingadozások közben az 5

m

álla-

alatt a tengeri só a sikérviz elpárol-

vastagságot képvisel fels mediterrán,

mezségi

— 600

és szarmáciai létegek

Az eusztatikus vízszint-ingadozások a pliocén korig tartottak,
mert száraz periódusoknak is nyoma van a gipsz- és hgnit-telepekben,
a törmelékkúpok természetével bíró kavicstelepekben és édesvízi közbetelepedésekbeu. Nagyobbrészt azonban vízzel volt borítva a medence és
lerakódtak.

fenekén a túlnyomó besülyedési ciklusok alatt 1000 m-nél vastagabb réteg

neogén idben. Dyen megújuló geoszinklinális hatásoknak
hogy a vastag lágy neogén rétegek a posthumus gyrdési folyamatok közben jobban megráncolódtak, mint a medence perealakult

a

tulaj donitható,

r

E
35. ábra.

A

Keleti Kárpátok

bels

és

G

H

j

küls övének geomorfológiai

K
térképe.

Mayyarázal.
A. Kégibli (részben variszkuszi hegytönkök, és pedig: 1. tátravidéki; 2. máramaros bukovinai moldvai 3. bibarvidéki 4. krassószörényi és déli kárpátok-

—

beli

;

5.

—

;

;

dobrudsai hegytönkök.)

B. Krétakorú kárpáti homokk (flis), juramészk-szirtekkel és diabázzal.
Paleogén rétegek az Erdélyrészi Medencében.
D. Paleogén rétegek Borsodban.
E. Paleogén kárpáti homokk (flis).
F. Neogénkorú trachit- s andezit-vidékek.
G. Neogénkorú, meg nem gyrt rétegek a Nagy Magyar Medencében

C

Bukovina Moldvában.
a mezségi
//. Neogénkorú rétegek

Bomániában
/.

faciesben,

az

Erdélyrészi Medencében,

és Galíciában.

Sótestek zónái és petróleumkutak.

K. Sótestek.
L. Petróleumkutak.
I.

és

Kelctgaliciai, II. Piomániai petróleumterület.
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1>S

mének

harmadkori medencének közle-

paleogénje. Yolt-e az erdélyrészi

kedése a környez, vele egykorú tengerrészekkel ? A paleogén lerakódások
nj'ugatázsiai, Perzsia és a Tiensán felé nyiló vizközlekedésre utalnak.
A neogén sósagyag es sótelepek Romániában, Keletgaliciában, a Kárpátok bels. Sáros-, zemjjlén-, ung-, bereg-, máramarosmegyékbeli alján
azonos képzdmények, amelyek, ha sivatag periódusban keletkeztek, vizi
kapcsolatot

nem

tételeznek

A

föl.

mediterránkorú lerakódásoktól

fels

volt a Kárpátok két
azonban a fiatalabb mediterrán
korban összeköttetés az Erdélyrészi medence és a Kárpátok küls oldalait

kezdve,

pliocénig

a

ismét

általános

oldalán a vízzel való elborítás

;

csapkodó vizek között, ezt a kérdést
erdélyrészi

és

között eddig

a

nem

elterjedésit

volt-e

még nem

romániai,

bukovinai,

sikerült

összefüggést

Sárosig terjed neogén

között kapcsolat volt, amelyet
tettek fölismerbetetlenné.

Valószínbb,

találni.

sóformációi

késbb

kárpátalji

Kárpátok bels oldalának, Mára-

Erdélyrészi medence és az északkeleti

marostól

Az
neogén
hogy az

sikerült megoldani.

keletgaliciai,

között

Azon körülmény, hogy

hegyek
mozgások

a Láposi

tiatalabbkorú tektonikai
a Kárpátok

gyrjének

keleti felét kíséri a só- és petróleumformáció, a Nagy Magyar
Medencében ellenben ennek nyoma nincs, azt a gondolatot kelti bennem, hogy az a gát, amely a paleogén korban a magyarországi és

csupán

nyugateurópai eocéntengert

az

még

a

táján

a mediterrán

magas

korban

térszín

is

alakjában

vulkánosság megnyilatkozásával
fiatala,bb

erdélyrészitl és turánitól

fennállott

sülyedt

és
alá.

csak

elterül azonos sóformációnak elkülönítését, ha

valószínséggel

Az egyenltlen mérték hazánk
kialakulásában ugyancsak

a

a

fiatalabb

nem

Vájjon

földkéreg-mozgásoknak tulajdonítani

de legalább csatornákon

elválasztotta,

mai Nagy Magyar Alföld nyírségi része
andezit

kell-e

ilyen

Kárpátok két oldalán

nem

is

egész hosszában,

föltételezhet egybefüggésébl.

keleti

szembetn. A

hegykoszorújának tektonikai

Biharhegység, a Pojana-Ruszka

és a Szeben-kudsü-i hegj^ség kiterjedt fennlapályaikkal, valamint szintes

mezozoikum környezetükkel az öregség jellegét viselik morfológiájukban.
Ezekkel szemben a Retyezát, a Fogarasi-havasok, a radnai és az
északmoldvai havasok merész csúcsaikkal, mélyen csipkézett tarajukkal
egészen más vonulattal emelkednek föl. Amazokat a középeurópai variszkusi tönkhegységekkel

(Rumfgebirge), az utóbbiakat az Alpok ki-istályos

Legjobban szembeöthk a közöttük való
nagy különbség, ha Nagyszeben vidékérl ugyanazon körképben szemhegyláncaival hasonlítjuk össze

léljük a

Szebení-havasok

sima,

széles

i)rofilját,

a

vöröstoronyi szoros

másik oldalán fölemelked féss tarajú Fogarasi-havasok merész körvonalaival. A fiatalság élénk típusa van az utóbbin, a szebeni kristályos
hegység nyugodt öregségével szemben. Az Éi-eeshegység krétakorú flisöve
a benne lév diabász- és melafir-tömegekkel és kisebb-nagyobb júramész

00

(U

>1

n

(^
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szintjeivel

még

megfejtetlen problémaként terül

medence nyugati jieremén,

az erdélyrészi neogén

el

medencének délnyugati

a

öblét a Hegyes-

Pojana-Euszka hegységek közé kísérvén. Ennek a krétakorú
övezetnek hasonmása messze keleten a bukovinai, északmoldvai és

Drócsa
flis
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és a

székelyföldi

zdése

havasokban van

;

alatt leterjed a baróti,

a krétakorú

flis

a Hargita

délkeleti

vég-

bodoki és homoród-udvarhelyi hegységekig

és az Oltnak alrórákosi áttörésén túl, a persányi hegységben a brassói,

Az Erdélyi Erceshegység és a
Keleti Kárpátok bels flis övezete minden vonásukban azonos és homológ
természetek. A Bihar tömegét kisér kárpáli homokk-vonulat az erdélyrészi neogén medence nyugati és nyugatdelnyugati hegyes peremét még
a Keleti Kárjjátokhoz tartozónak utalja. Ekként az erdélyi neogén metömösi, predeáli hegyekig

nyomozható.

dence olyaténként szerepel, mint a kárpáti láncolatok közötti depresszió
amelyet délrl és északról többé

kitöltése,

már nem

a Kárpátok

gyür-

Hasonló helyzetük
Prahovamegyékben, ahol
amelynek küls peremén

dési rendszerébe tartozó hegyalakulások határohiak.

van a romániai neogén rétegeknek Buzeu-

és

egy kárpátalji depresszióban foglalnak helyet,

a Dobrudsa variszkusi rögje foglal helyet.
Ez az általános morfológiai kép, a romániai ós erdélyrészi neogén
öveket

a

közbees kárpáti

homokk

láncolatokkal együtt, össze-

(flis)

tartozó geoszinklinális régióba foglalja egybe.

Piomáuiában ezt a régiót a petróleumbség, nálunk a földi gázok
a ksó mind a két helyen egyenlen nagy elterje-

gyakorisága jellemzi

;

megvannak-e a két neogén övben, az még
nyilt kérdés. Eomániában még nem keresték
az Erdélyrészi medencében
is alig, hogy megkezddött a kutatásuk.
Az erdélyrószi és romániai kárpáti szakasztól a galiciai és északkelet magyarországi sem különbözik lényegben. A galiciai petróleum- és

dés. Vájjon

a

káliumsók

is

;

ksó-régió az osztrák geológusok, különösen Szajnocha

S.

krakói egye-

temi professzor idézett legutolsó eladása szerint a romániaitól

—

— amint

azt Meazec jellemezte
nem különbözik. A máramaros-sárosi sót term
neogénrl alig van geológiai adatunk. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi is

tüzetes vizsgálat alá

nyeivel

veend

egybehasonlítandó.

és

a

galiciai

Északkeleti

oldal

hasonkorii

Kárpáljainkban

képzdmé-

sem szabad a

reményt jövedelmez petróleumtermelésre még feladnunk.
A kutatásnak azonban nem a részletekben, miként eddig történt,
kell kimerülnie, hanem az egész nagy régióra ki kell terjeszkednie és
az általános kép megvilágításával kell elkezddnie.

A magas pénzügyi kormánynak feladata, hogy Eománia példáját követve, a petróleu m-, föld igáz- és káliumsóbány ászát föllendülése érdekében nemcsak az Erdélyrészi Medence, hanem az Északkeleti Kárpátok elméletileg re-
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niényteljes

vidékeinek
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bányageológiai tanulmányozását

tüzetes

elha-

is

tározza.

Ide iktatom azi
Erdélyrészi

a

véleményt,

amelyet Mkazec professzor

medencében közösen megtett

kirándulásaink

úr az

hatása

alatt

velünk közölt
<il.

Az önöktl kinyomozott

jól

föhsmerték,

intenzitása

átdöf

(diai^ir)

azok után, amiket

latok hiányában, általában

ponton elég nagynak
a redömagok,

az

áttolódtak.

Az átbuktatást

szinklináhsok asszimetrikus volta
fölismert

nyugati

jelenség,

vagy

áthajlás,

Ennek

2.

a

jelenségnek

munká-

tüzetesebb feltárási
;

azonban néhány

Miként önök igen helyesen fölismertek,
az egész boltozat, át vannak buktatva,

3.

st gyakran maga

elsk hozzá

redk.
láttam,

meghatározhatatlan

véve

látszik.

nagy jjontossággal megjelölt
miként azt önök nagyon

és olyan

medencében,

redözési vonalak az erdélyrészi

illetleg

nPhenoméne

az

antiklinálisokat elválasztó

(Marosvölgy)

d'appeb)

sejteti. 4. Az önöktl
mint valami reflektált

is

áttolódás,

tekinthet,

amit

vagy

az

medence nyugaton való sülyedése, avagy nyugat felöl ható
alsó nyomás idézett el. 5. Valamennyi tlem látott esetben a redk
magját a sóformáció (mezségi rétegek) szolgáltatja; kutatásaim szerint
ez Romániában
és valószínleg Galíciában is
a földolajnak f
termkzete (anyakzet). A sótestek, mint aííéle ((idegen testek", lágy
mezségi rétegkomíjlexusban ékek gyanánt szerepelnek. (>. Az én eddigi
erdélyrészi

—

—

-

tapasztalataim szerint a tiszta
tokat

nem

tartalmaznak,

sóból

sótestek folyékony szénhidrá-

álló

gáznemekben azonban bvelkedhetnek.

Ellen-

ben a tisztátalan sótelejiek, különösen pedig azok, amelyeklien a só
inkább cementként van jelen, a földolajuak gyakran valódi anyakzetein
lehetnek. Ilyennek látszik elttem a vízaknai eset. A szürke sófácies, ha

benne vastagabb sókiválások hiányoznak, rendesen gazdag

gáznem szén7. A mun-

hidrátokban, vagy pedig gyönge földolajnyomokat tartalmaz.

kába veend kutatások kétfélék

:

a)

Olyanok,

amelyek

a

szóbanforgó

vidékek tektonikáját az esetleges telepek szempontjából megvilágítsák és

amelyekkel egyszersmind földolaj-nyomokat

Az els

is

keresni

kell.

b) Mélységi

körülményekhez
mért, kézzel mélyeszteti aknák és fúrások a másodikhoz természetesen
mélyfúrások alkalmazandók. 8. Akármilyen természetek legyenek is a
kutatások.

vizsgálati feladatokra

a

célhoz

és

;

kutatások, ezek a sótestek alámerülésén és azoknak oldalain történjenek.
Lehetleg az áthajló és áttolódási oldalak választandók a kutatások
helyéül. Ahol nagyobb mérték áttolódások vannak, a mélykutatások a
sótest peremét is .áttzhetik. Föl nem tárt boltozatokban és pedig ezeknek legmagasabb pontjain is történhetnek esetleg fúrások, hogy a soformácioban magában is kutassák.

Ujabb idben a tektonikai föltevések

új

irányba tereldtek. Bekteand

K
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LuGEON voltak az elsk, akik az Aljjok tektonikáját
nagy áttolódásokkal, messzirl egymásra tolt fácieszekkel kezdték magyarázni. Az áttolt rögtakarók teóriáját UhligV.' alkalmazta
a Karikátokra, ühlig a Kárjjátok íiis-régiójábau két nagy áttolódási
takarót, a szubbeszkidi és a beszkidi takarót jelölte meg. Az els a

M., ScHAKDT H.

Szudétek autochton tömegére és a morva-galiciai neogénre nagy szélességben ráborul, a második pedig a Szubbeszkid takarón ül. A Magas Tátra
és a Kárpátok kristályos magjai a i^ienini és a magas meg a szubtátrai
takarók következnek egymásra; végre a Magyar középhegység takarója,

mint

az utóbbiakat lepi

legifjabb,

A

romániai

el.

geológusok Meazec éc Mdnteanu-Muegoci a keleti és

Kárpátokban ühlig elméletével megegyezöleg szintén két takarót
flis övben
a szubkárpáti oligocén-eocén takarót és ezen

déli

tételeznek föl a

az uzi takarót,

:

amelyre a Cozia gneisz takarója borulna

reá.

Meazec,

Eeinhaedt elmélete szerint a Cozia gneisz nemcsak a
paláinak, hanem a Bucses körüh flisnek is
takarója. Mkazec^ azt véli, hogy az erdélyi medence neogén rétegei a

PoPESZKU VoiTEST,

és

Fogaras-hegység kristályos
Cozia gneiszen ülnek.

Nem

van a helye, hogy ezeket a magasröpt elméleteket, amelyekkel romániai kollegáink a Kárpátok szövevényes szerkezetét magyaitt

rázni törekednek, tüzetesen bírálgassuk.

Az elméletek újak

hogy sok tévedés rejlik bennük
mert új világításban vizsgálják
bizonyára elbb vezetnek bennünket a valóság

és bizonyos,

;

mindazonáltal nagyon figyelemreméltók,

hegyeink tektonikáját

és

megismeréséhez, mint az eddigi tektonikai szemléldések.

A

messzebbrl

jött

takarók

geológiában gyümölcsöz
csoportokkal,

st

kiistályos

Sziléziában, Galíciában és

hoz

volt.

áttolódások

és

Fiatalabb

elmélete

a

gyakorlati

képzdményeknek idsebb

réteg-

tömegekkel való eltakarásának fölismerése

Romániában máris nem egy

sikeres kutatás-

vezetett.

Ezen elméletek hatása alatt tartom szükségesnek, hogy az ErdélyMedence neogén és paleogén rétegei az alaphegységig keresztülfárassanak, megtudandó, hogy mi van a medence rétegei alatt.
A sóstestek és környékük khaotikus gyüredezettsége mindezideig
nincs megfejtve, nemcsak az Erdélyrészí medencében, hanem másutt sem.
Még az északnémetországi kálisótelepek tüzetesen ismert tektonikája sem
adott teljesen elfogadható magyarázatot a sóban lev ráncolódások eredetérl. Pedig gyakorlatilag is fontos az, hogy az Erdélyrészi medence

részi

* Über die Tektonik der Karpathen
SitzuDgsberichte der Akad. der Wíbb.
Wien, Math. naturw. Klasse Bd. CXVI. 1907. 873 (3), 982 (112).
2 Les gisements de pétrole, 79. oldal.
;

in

földtani Közlöny. XLl. köt. i9ÍJ.
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sótesteinek környékét tüzetes kutatásokkal megismerjük.

A

németországi

permi-, és a felselszászi oiigocénkorú kálisótelepek az erdélyrészi neogén

medencéhez nagyon hasonló régiókban vannak.* Lachmann az északnémetországi sótömegek szerkezetérl legújabban írott cikkeiben ^ az
általánosan elfogadott tektonikai magyarázatokkal szemben a sótestek
felgyrödésére ismét a kémiai-fizikai autoplasztikus eredet mellett érvel.

C)

a

Javaslatok.

Az elmondottakban összefoglalt tapasztalatok és szemléldések után
következ javaslatokat terjesztem a pénzügyminiszter úr elé az erdély-

részi

kutatásokra vonatkozólag

Miután beigazoltam, hogy az erdélyrészi, a romániai, valamint a
és sárosi neogén rétegek sót és petróleumot tartalmazó
lerakódásokkal azonos jellegek, komoly figyelmet érdemel a petróleummáramarosi

38. ábra. Ajánlott

keresés ügye az Erdélyi

A

kutatás

aknák a sótestek megvizsgálására.

Medencében

és az Északkeleti

elzetes geológiai vizsgálattal induljon

meg

Kárpátok

alján.

és a káliumsó-

keresés címe alatt történjék, amelyre Máramarostól Sárosmegyéig a Kár-

pátok alján szintén van remény.

A

kutatásnak két irányban kellene folynia

Az Erdólyrészi Medence közepén

1.

az

melyik szinklinális területén nagy mélységre

eddigi

terv

szerint, vala-

számított fúrások szüksé-

annak megismerésére, hogy milyen rétegek vesznek még részt a
a mezségi rétegeken kívül a medence kitöltésében. A káhumsók jelenlétének eldöntésére szolgálnának ezek a mélyfúrások. Ugyancsak ilyen
mélyfúiásokat ajánlok az Északkeleti Kárpátok alján is, különösen "Sóvári)
környékén. Ezek a fúrások vésvel és magfvirásokkal történjenek.

gesek,

1

Deutsehlands Kalibergbau. Festschrift Z. X. Alig. Bergmannstage in Eisenach,
Lachmann R. Der Salzaufrieb. Geopliysikalische Studien über den

Berlin 1907., é&

:

Bau der Salzmassen Norddeutschlands. Sonderabruck
.Jg.

a.

d.

Zeitscbrilt «Kali»

IV

1911.
-

Lachmann: Monatsberichte der

113-116.

deiitsehen

Geol.

Gesellschaft

1910.

Pag.
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Az

2.

erdélyrészi sótestek kerületén

kisebb

aknákkal

(40

— 50

fúrásokkal vizsgáltassék a sódómok köpenye. Az aknák az
tengelyben és arra merlegesen helyezendök el.

és kézi
kliuális

A
A

3.

tartani.

fúrásokat és aknázást folyvást
kirendeltség mérnökei annyira

teendkkel, hogy lehetetlenség nekik

a

geológiai
el

m)

anti-

felügyelet alatt kell

vannak halmozva igazgatási

kutatásokat

rendszeresen figye-

lemmel kisérni. Óhajtandó volna, hogy még egy fúrótechnikában járatos,
geológiai kéjjzettségü egyén alkalmaztatnék a kirendeltségen, akinek
kizárólag a kutatás próbáinak vizsgálata és a fúrások

nak számontartása volna a

A

4.

valamint

káliumsó,

veszélye van annak, hogy vízzel

nem

el

a

anélkül,

nyomulása
a

vízzel

nehezen küzd.
a

Ezért

magas hegyekre

A

elfuUasztás

is

nagy

káliumsó-telep

kioldódik, azaz

már meglelt

A

víznek be-

földolaj kiemel-

A

eredményt meghiusítja.
veszélyével

azt

petróleum-

különösen Eomániában

szeretik ott a fúrótornyokat a hegyoldalakra és

helyezni, ahol a völgy talajvizei

nem

veszélyeztetik a

nagy tapasztalású fúrótechnikus figyelmét
Nagyon nyomatékosan ajánlom a pénzügyminiszter úrnak, hogy

fúrásokat.
igényli.

kérjen

a

megfúrásánál

hogy tudomást vennének a jelenlétérl.

való

adatai-

réteget ér útjában a fúrás, amelyet

a petróleumtelepek fölé pedig a

ke.dését lehetetlenné teszi, vagyis az

kutatás

földolaj -telepek

teli

zárva, a további fúrásnál

átfúrják,

geológiai

feladata.

föl

vizeizárás kérdése

a fúrások irányításában tanácsadásra egy nagytapasztalású te-

hogy megismerje az erdélyrészi
medencének a fúrásokból elkerül rétegpróbáit, a talajvíznek és a mékintélyt.

Látogatásának

célja az volna,

lyebb víztartóknak természetét és mozgását.

A jelentkez gázoknak nagyobb mennyiségben

5.

sét

is

szükségesnek tartom,

tartalmaznak-e

benzin-

A

vagy

való

elemzé-

annak nyomozására, hogy a gázok nem
kátránynyomokat,

amibl

a

petróleumra

is nagyobb tömegben a helyEnnek a kihasználatlan kincsnek legyen meg
haszna, hogy a tudománynak szolgáljon adatokkal. A kis-

lehet reménykedni.

kissármási gázömlést

színén kellene elemezni.
legalább az a

kellene látni a kiömlést, hmérsékletet és levegmszerekkel.
6. Javasolom továbbá a magas pénzügyminisztérittmnak, hogy a
következ évben a Kárpátok gyrjére és az Északkeleti Kárpátok aljára
is terjessze ki a bányageológiai vizsgálatokat, hogy ott az tíjabb tapasztalatok világossága mellett a petróleumkutatás újra megkezddhessék.
Ezen jelent sem befejeztével még csak azt kívánom, vajha a tudományos kutatások útmutatása mellett hazánk mielbb kihasználhatná a

sármási gázkutat

nyomást

el

regisztráló

Kárpátok kincseit

:

a földi gázt, petróleumot

Kelt Budapesten,

1911 május hó

s

a kálisót.

l!2-én.
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:

—
A

m.

A

II. táblával.

—

Földtani Intézet gyjteményében

kii'.

dr.

már

évekkel ezeltt lekötötte

amely felírása szevéletlen
Minthogy
a
úgy akarta,
rint a (isüttöi düuviális mésztufából »
közé, a
steknös-maradvány
kerüljön
kezem
számos
a
hogy ebben az évben
a figyelmemet

egy igénytelennek

látszó kis tekns-páncél,

került el.

süttöi kövületet is közelebbi vizsgálat alá vettem.

A

tárgyhoz

mellékelt

eredeti

cédula

«Sittelbruch»-ból

(Esztergom m.)

sütti

tanúsága

származik

szerint ez

s

a

példány a

néhai Hofmann Károly

fgeológus révén, 1883-ban vétel útján került a Földtani Intézet gyjteményébe.
Különösebb érdekességet kölcsönzött a vizsgálatnak az a körülmény, hogy
a

magyarországi

pleisztocénkorú

fennsík mésztufájából származó
a Földtani

Intézet

s

mészkövekbl

—

az

Óbuda-újlaki (kiscelli)

részben a Nemzeti Múzeumban, részben pedig

gyjteményében

látható

Enuis orhicularis L.

páncélokon

—

teknösmaradvány ezideig nem ismeretes.
LRENTHEY Imre 1896-ban a süttöi édesvízi mészkben egy délvidéki
rákot talált.* Ez a rák a Tclphusa fhivüdilis Latr., amelynek az ismeretes
legészakibb elfordulása jelenleg Dalmáciában van. Ugyancsak Dalmáciában él
egy mediterrán teknösfaj is a CJemnnjs caspica nvulata Val..- amely ezenkí\TÍl csak Görögországban, a Ion-szigeteken. Törökországban. Kréta és Cyprus
szigetén, Kisázsiában és Syriábau fordul el. míg a törzsalak {Clcmmys caspica Gm.) nyugati Perzsiából Angorából és Mesopotámiából ismeretes.*
kívül

:

Telphusa ftuviaUlis Latr. sütti elfordulását, közelállónak
annak a lehetsége, hogy a sütti teknösmaradvány, amely a Magyarországban manapság is honos teknsöktl (Eniys orhicularis L. és Testudo
Ismerve a

látszott

graeca L.) élesen

valamely CícHmr;/s-fajtól származtatható. Mintliogy

eltér,

ez-

* LRENTHEY Imre
Palseontologíaí tanulmányok a liarmadkorú rákok körébl. M. Tud. Akad. Math. és Term. Közi. XXVII. k.2. sz. 136—137. 1. VIII. t. 7. L
2 Kormos Tivadar: A pleisztocén és íjostpleisztocén klímaváltozások bizonyítékai Magyarországon. M. kír. Földt. Int. népsz. kiadv. II. köt. 3. füz. 66. 1. 1910.
* F. SiEBENROCK
Synopsís der rezenten Scbildkröten. Zool. Jahrbücher
Suppl. 10. Heft 3. Jena 1909. p. 479-480.
:

:
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nem

ideig toküó'sökkel
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ítéletében

múzeumi igazgató-r

nemzeti

dr.

N.

nem

bíztam, felkér-

a

urat,

csúszómászók

egyik legavatottabb ismerjét, hogy legyen tanácsával segítségemre. Az

szíves

teknösmaradvány F. Siebenrock úrhoz, a wieni
udvari múzeum réhez került felülvizsgálás végett, aki 1910 februárius

közvetítésével azután a kérdéses
cs.

kir.

Méhely tanár úrhoz

19-én

intézett levelében

arról ekként nyilatkozik:

mir gesendete Fragment einer Schildkrötenschale aus dem Pleistozán Ungarus scheint mit ziemlicher Sicherlieit einem Individuum der Gattung
Clemiiiys Wagl. anzugehören und von einer noch unbeschriebenen
Art zu stammen. Die zum Vergleiche in Betracht kommenden fossilen Arten
würen Clrmmys sarmatica Pukschke
Cl. Gandn/i Dbpéret
Cl. precaspica
DE Stefano und Cl. guntiana Roger.s
A süttöi édesvízi mészköböl más gerinces állatok csontjai is kerültek el.
A kir. Földtani Intézet gyjteményében ennek a mészknek az emls-faunáját
«l)as

:

;

;

Equus sp. és Sus sp. képmelyek a fiatalabb pleisztocén-rétegekre

Rliinoceros a7itiqiiitath Blmb., Cei'vus elapltus L..
viselik,

olyan fajok,

azaz egytöl-egyig

jellemzk.

A

puliatestek

közül

gyakori egy Melanopsis
az Adriai-

szerint

és a

s

csak

néhány

csigafaj

köbelei fordulnak el. Igen

egy kistermet Pomatia, utóbbi minden valószínség

mellékén

Földközi-tenger

él

P. cincta

Mull. rokon-

ságából.

Ha
ötlik

leg

kevert

ezt a sajátságos,

a Clemmys, a Tclplmsa

faunát figyelembe vesszük, azonnal szembe-

a P.

s

cincta

alakkörébe tartozó, délvidéki

idegenszer helyzete a pleisztocén második

csiga

felére

jel-

jellemz gerinces

állatok között.

Ennek a kérdésnek
Tudjuk ugyanis, hogy a

a tanulmányozása igen érdekes eredményhez vezet.

dunaalmási édesvízi mészkövek annak
amelynek mentén Tata és Dunaalmás
környékén még ma is bugyognak fel meleg források. Vértesszöllös, Tata,
Szomód stb. pleisztocénkorú forrásmészkövei mind ennek a törésmenti forrásrendszernek tulajdoníthatók. Tudjuk azt is, hogy ezek a mészkövek, mindamellett, hogy gerinces faunájuk és emberi kultúrájuk
a törésvonalnak

folytatásába

a

(Tatán) szintén
a

piszkei, süttöi,

a

esnek,

pleisztocénfi a talabbszakaszárajellemzö,

puhatestek sorában nevezetes

nek egyike

ma

rásaiban

r e

1 i

k

t

u

m fa

j

o k a

[Tlieodo.cus Prevostiunus C. Pfr.) a tatai

tömegesen

is

vagyis a harmadkorból

él.

Ismeretes az

fennmaradt fajok

az

is,

t

tartalmaznak, amelyekangolkert

hogy ilyen

nr e

langyos
1 i

k

t

for-

u m»-ok,

ország területén sok helyütt ta-

lálliatók.

Mindezeket tudva, a Clemmyssüttöi fels pleisztocénrétegekben

és

Jc//>/nts«-nemek együttes szereplése a

engem nem

lep

meg, mert nyilvánvaló, hogy

ezek. a helyhez kötött állatok ott szintén reliktumok,
amelyek akkor is. amidn a nagyobb, helyüket könnyen változtató gerincesek,
a pliocén idszak után beállott éghajlatváltozások hatása alatt

*

EOBMOS

I.

h.

már régen

délre
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húzódtak, illetleg elpusztultak, éltek egy ideig a sütti meleg források pocso-

A

lyáiban.

elemei

egyéb

fauna

játságos ténynek

egyedüli elfogadható és

az

de a tekns, a rák és a csiga
Ez volna szerintem ennek a sakézenfekv magyarázata, amit az

kicseréldtek,

hogy elpusztuljanak.

itt kellett,

alábbiak csak megersítenek.

Mieltt még tulajdonképpeni tárgyamra térnék, hálás köszönettel adózom

umak

F. SiBBENRocK

nevezzem

vizsgálatáért

Bajza a

Megvan

küls

dr.

úr

nevérl

tiszteletére,

el.

Gleinmys Méhelyi

teljesen

iránytadó, nagyra-

és

köszönetemet Méhelt Lajos

Fogadja legbensbb

hogy az els magyar Cleuimyst az

meg,

és engedje

is

Clemmys

sütti

a

véleményeért.

becsült

—

1

7.

ábráin.

háti páncél (carapas) hátulsó fele (11. t. 1.
hasi páncélból (plastron) a baloldali x p h

a

a

és

széle

tábla,

II.

n. sp.

(11.

2

t.

—

3.

Mindakét darab ugyanattól a

á.).

majdnem
num

á.)

s t e r

i

i

példánytól

(fiatal)

származik.

A

1.

A carapax

háti páncél.

hátul lekerekített

s

mérsékelten domborodó

a marginális csontlemezek tájékán kissé

(11.

homorú,

5.

t.

ívelt.

A

á.).

pán-

cél középvonalában erteljes gerincéi látható, mely a meglev costális csontlemezeken végig halad s az os p y g a 1 e-n vész cl. A carapax meglev részének
méretei 55
keresztben és 41
a gerincoszlop irányában.
A s u p r a c a u d a 1 e (s) szélesebb, mint magas, nagyjában ötszögidomú

mm

:

s

mm

a közepén, a gerincéi folytatásaként, gyenge barázdát visel. Méretei

A

p yga

1

•?

:

benyomata

el

a

(5

választja

1

idomú,

:

méretei
8

(6.)

4-2

mm,

:

8-2

:

costale-nek

is

:

1

e-k

megvan

jeléül,

dése eltt szétesett.

mérve

—

9.)

a

részétl.

Méretei

küls liarmadán

(c)

bels

eléggé

eltte való

:

része

A három

(7.)

:

mm

5"5

meglév

Mellfelé

mm,

s

a követ-

részének méretei
(7

—

a

teljesen,

8.)

—

8.)

baloldali

szomszédos

5.

közül
ötödik

vertebrale-t

szélességben közberakódott mésztufa választja

ezen a részen

még

hátulsó costale méretei
:

(8.)

8'5

baloldali hátulsó (6

ezt és a vele

;

trapez-alakú

(9.)

csontlemez tégla-

közül a két jobboldali hátulsó

mm

24

az utolsó

(v)

azonban megsérült.

A három
:

közül

a hosszabbik (hátulsó) oldal 14-4

eltte fekvé

az

hogy a páncél

a következk

:

mm. Az

megvan.

elüls

a páncél hátulsó részétl 4

annak a

—

vertebrale ell megsérült,

5.

teljesen

az

ép,

mm,

2"5

c o s t a

majdnem

kett szintén

a szélesség 7

mm. Az

4

mm. A

a hatodik

el,

mm

két hátulsó sarkát a

mells

csontlemez

mint amilyen hosszú. Méretei

a rövidebbik 8'2

8-8

;

6 '6

:

8 "7

és szélesebb,

kezé

hatszögidomú

és alacsony,

széles

mm, a közepén 7 '5 mm.
A meglev öt v e r t e b r a e

szarujiajzs

21

igen

e íp)

10'6

:

6-8,

20

mély barázda

:

6"3,

15

jelzi a

:

13'6

a brcsontok elmeszese-

— az épebb
mm. A

szarulemezek

baloldaliakon

costális

szélét,

csontok

lefutásának

EGY ÚJ TEKNÖSFAJ (CLEMMYS MÉHELYI

N.

firánya a gerincvonalat hegyes szög
lon

az

(1.

Az

ábrát).

1.

megfelelen, duzzadt
dést visel

(1.

A m
nem

kilencedik

a r g

alatt metszi. Jól

mells

utolsó costale

észlelhet ez a jobbolda-

széle az utolsóeltti vertebrale-nek

igen jellemz,

és kétoldalt

i

u a

1

kifelé

elkeskenyed kiemelke-

8,

:

14

:

9 és 14-5

:

—

1

1.)

majd-

(a baloldalon

van meg. Méreteik

mm. A

0-5

(8

a nyolcadik és a

hátulsó közel teljesen,

két

a

igen fogyatékos állapotban

pedig

négy hátulsó

e-k (m) közül a baloldalon a

a jobboldalon

11:7, 13

:
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a 4. ábrát. d).

egészen,

mérve)

SP.)

marginális csontlemezeket a

szarulemezek díszítésének megfelelen, bels harmadukon három, a marginális
varrattal párvonalas gyenge barázda ékesíti.
2. A liaf!Í páncél. A
plastrou ból meglév rész a baloldali x i p h in u m küls széle. A h y p o p 1 a s t r o n tói elválasztó varrat az elttem
lév darabon (1. a 2 3. ábrát) teljesen ép s így megtudhatjuk, hogy a xiphisternum küls szélének a hosszúsága 27 mm volt. A hiányos részlet szélessége

s t e

r

—

elül 9'3

mm

mm.

alatt pedig 7"5

hátul, a kiszögellés

Az ó-világból a CíemnM/s-nemnek az irodalom révén 13 kihalt faját ismerem. Az összes él fajok száma Siebenrock synopsisa * szerint mindössze 10
s ezek közül is négy amerikai.
Azeltt a Cíemmt/s-nemet sokkal jobban széttagolták
PuEscHKB 1885-ben még 62 fajt említ.^ Em-ópában a már említett
;

Clemmys caspica

rividata VAi.-n

csak

kívül

egy

faj

él

a

ez

;

leprosa

Cl.

ScHw., amely Spanyolország és Portugália déli részén fordul el.

A

kihalt fajok közül nyolc ós pedig

LsD., Cl. pnnjabiensis Ltd..

miltoni (Grat).
rétegeiböl

Cí.

Mdaspica

trijuga (Schw.) ^ és

Cl.

(Theob.), Cl. Tlieobaldi

CL palaeindica Ltd., Cl. HaWatsoni Lyd.* Keletindia siwahk-

Cl.

példányok

Szebbnél-szebb

ismeretes.

Cl. sivalensis

Ltd.,

kerültek

el

innen,

de

—

—

a sütti Cleumnjs-iöl valamennyi távol
Ltdekkee remek ábrái után itélve
liozható.
de Stefano Eszakafrika pliocénáll
és vele összefüggésbe nem
Cíem»i;í/s-fajt.^
amelyet
az Eszakafrikában is él Cl.
ismertet
egy
rétegeibl
.

leprosaxal

s

a

caspkaval hasonlít

Cl.

lyet Cl. precaspica

mint a
'

Cl.

leprosahoz.^

F. Siebenrock:

- C. A.

pl.

1—4

d.

:

A
h.

I.

PüKSCHKE

Wien. Denkschr.

össze.

Véleménye

néven vezet az irodalomba, közelebb
Cl.

precaspica

479—48.5.

Akad.

d.

áll

a

Cl.

a franciaországi Cl.

és

faj,

ame-

caspicahoz,

Gaudnii

1.

Clemmys sarmatica

kais.

szerint ez a

Wiss.

aus

n. sp.

Wien

;

dem Tegel von Hernals

fünfzigster

Bd.

p.

185

be

— 192.

(185.5).

Lydbkker: Siwalik and Narbada Chelonia. Ind. tertiary & post-tert.
XX— XXI. Mem. Geol. Surv. of India (Calcutta, 1885).
Emydine Chelouian from the Pliocene of ludia.
Quarterly Journ. of the Geol. Soc. of London. Vol. XLII. London, 1886. p. 540 541
Pl. XV.
5 G. DE SrBFANO
La «Clemmys precaspicai De Stefano dal jiliocene di
Mansoíirali in Africa. Bolletino della Societ. gsolog. Ital. Vol. XXI. p. 278. pl. X.
^ B.

Vertebr. Vol. III. p. 170—181. Pl.
* R. Lydbkker
On a new
:

—

:

f.

1—2
''

(1902i.
I.

h.

283.

1.
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Dep. szerinte a Clemmifs-nemnek olyan pliocéncsoportját képviselik, amelytl a
circinnmediteiTán faunaterületen ma él két Clenimys-f&i (Cl. caspica és Cl.
Icprosa) származtatható.* Fejtegetését

azzal. zárja

caspica közvetlen pliocén séül tekinthet,

Cl.

miszerint

feltehet,

Clemmys-nem

a

s

hogy a

le,

végül

elterjedésének

azt

a

precaspica a

Cl.

hozzáteszi,

is

határa

a

hogy

pliocénbeu

északabbra nyúlt, mint manapság.-

Minthogy de Stefano
mellékelt két ábra (tav. X.
az

sem

látszik

f.

caspica közötti rokonságról

kérdésének

elterjedés

ban

1

—

2)

leírás

nyomán ismerem,

nem

pedig

nyilatkozhatom.

a megítélésében

az

ehhez

annyira elmosódott, hogy jóformán

vagy hasi páncélt ábrázol-e, a

háti

:

csupán a

faját

Cl.

precaspicu és a

Hogy azonban

Cl.

a földrajzi

de SiEFANonak igaza van, az alábbiak-

látni fogjuk.

Kor

szerint egyik legsibb európai

Clemmys

az,

amelyet Peters * 1869-ben

pygolopha néven közölt, s amely a Cl. caspica-ia,
sok tekintetben emlékeztet. Ugyancsak a miocénbl való a Cl. sarmatica
Pdkschke is, melyet szerzje a wieni medence szarmata rétegeibl ismertet*
Az utóbbi PxjRSCHKE szerint a kihalt fajok egyikével sem mutat közelebbi rokonságot, de annál közelebb áll az él Cl. caspica-hoz, mely utóbbi szerinte
a Cl. sarmatica közvetetlen leszármazottja. Egy késbbi szerz Eoger, Cl. gu7iEibiswald felsömiocénjébl

Cl.

:

harmadik felsmiocénkorú

tiana néven egy

szerinte a Cl. pygolophayal s a Cl. sarmaticaval igen sok

felvidékrl,^ amely

tekintetben megegyezik.®

meg nem

Cleinmyst ismertet a bajor-sváb

Hogy

azonban

ítélhet,

felsmiocén- és egy pliocén

faj

ez

mennyiben

áll,

az a fogyatékos ábrák mellett

mindenesetre nevezetes, hogy
került a Cl.

ily

módon három

caspicaval vonatkozásba. Az utolsó

amelyrl tudomásom van, a délfi-anciaországi
révén Clemmys Gaudriji Dep. néven szeel
s
Depéeet
Koussillonból került
Ezt
a
fajt
Dkpéket
a Cl. leprosa Schw. pliocén sének
irodalomban.'
repel az
Gaudryi
comme la forme ancestrale
«
considérer
le
Cl.
permis
de
II
est
tartja
de Cl. leprosa actuelle.»* Pükschke Cl. sarmaticaia. szabásának fvonásaiban
európai

Clemmys-ia.},

kihalt

:

némileg emlékeztet a sütti

meg nem
'

Ítélhet, mert

«Fa parte

un

di

Cl.

Méhelyire,

amíg egyrészt

piccolo

s

jóllehet a hasonlatosság

kellképpen

a hernalsi páncóh-észlet közel négyszer

gi'uppo di

Clemmys che

ai nostri giorni é rap-

ciroum mediterranee ...» I. h. 284. 1.
- «Vale a dire, delle Clemmys, a quanto sembra, nei tempi del pliocene>
aveva un' eatensione geografica piu settentrionale di quella che ha ai nostri giorni.»
3 Peters
Zur Kenntnis d. Wirbeltierfauna v. Eibiswald. Die Schildkrötenreste. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, 1869. p. 120—122, T. II. f. 1—3.

jiresentato da due speoie

:

" I. h.

^ 0. RoGBR Wirbeltierreste aus dem Obermiocan der bayerisch-schwábischen
Hochebene. IV. T. .^5. Bericht d. Naturw. Ver. f. Schwaben u. Neuburg (a. V.).
AugBburg, 1902, p. 44-45. T. II. f. 1—3 u. III. 5—9.
:

« I. h. 52.
'

1.

Ch. Depéret

:

Les animaux pliocénes du Roussillon. Memoires de la Soo.
Mem. No. 3. Paris, p. 161—164, pl. XVII. f. 1—6 (1890).

Geol. de Francé. Paléontologie.
8 I. h. 103. 1.
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akkora példánytól származik, mint a
meg,

mells részén

alapszik.

ez

illeti,

Ami

nem

sarmatica éppen egy páncél

a Cl. Méhelyi közötti hasonla-

rejlik.

alakjának az egyezésében,

Hangsúlyoznom

azonban, liogy

Egyébként amennyire ez

közötti esetleges filogenetikus kapcsolatra utaljon.

faj

kell

arra elegend, hogy a két

mellett ez éppen csak

példányok

ilyen fogyatékos

Cl.
s

egyes csontlemezek

szabásában

mint inkább a páncél

liolott a

a Cl. sarmatica

annyira

425

addig másrészt az utóbbiból éppen

süttöi,

a carapax hátulsó fele maradt

tosságot
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a megfelel vertebrális, costális és marginális börcsontokon, valamint a carapax
domborodásán megitélhetö, a Cl. Méhelyi a Cl. sarmaticató] fajilag élesen el-

Utóbbinak

tér.

nuchale-n

tojásdad

a

a két

s

csontlemezeinek

alakja,

els vertebrale-n mutatkozó

fennálló rokonsági-a utalnak. Közelebb áll a süttöi

melynek Peteks gyönyör

hoz,

—

kintve

annyira emlékeztet a

szemben nem a
len miocén sének.
vel

áll
is

A

A

Cl.

Cl.

—

hanem

ezt

a 6

caspicuva-l

az egyes börcsontok

lefutását s a carapax
(1.

Cl.

az eibiswaldi Cl. pygolopha-

—

7. á.),

tartom a

három

élét te-

hogy én Pdeschkb-

Cl.

casplca közvetet-

Méhelyi, mint mondottam, szabását tekintve közelebb

mint a

feltérést a pygale

nél (ipropygale) mutatja.

faj

Ez pedig

közli.

a

caspicura,

sarmuticat,

Cl.

a Cl. pygolophahoz,
eltér.

rajzát

szarulemezek barázdáinak

a

alakját,

nemkülönben a

formája,

mindamellett a

él

s

A CL

Cl.

sarmaticahoz, a részletekben azonban ettl

a hozzá

támaszkodó utolsó vertebrale (Peteesjellemz két c o s t á 1 i s é 1, amely

caspicai-A

amelynek a kifejldése Petees szerint •
a Missisippi folyamvidékén él Emys pseudogeographica LES.-ra- emlékeztet,
a Cl. Méhelyin csak halvány nyomok alakjában látható. Hogy a páncél mells

pygolophan

a Cl.

megvolt-e

részén

látható

tisztán

is

a

ez

két

él,

s

tei-mészetesen

nem

tudható. Legközelebb

áll

a

—

domborodása (1. a 2 3. ábrát),
valamint a costális és margináhs brcsontok formája nagyon megegyezik. Leginkább elütnek egymástól a vertebráhs esontelemek, amelyek a Cl. Méhelyin
a gerinc irányában igen rövidek, keresztben pedig szétterpeszkedök, éppen
süttöi faj a Cl. caspicahoz.

A

carapax alakja,

mint a Cl. cuspicán. Hiányzik a Cl. cngpicán az a jellegzetes
duzzadás is, mely a Cl. Méhelyin a 8. costale mells szélén a gerincéh-e merlegesen fut végig (1. 4 ábra, d). Amennyire megítélhet, a szarulemezek szólének a benyomata is más az utóbbinál, a marginális csontok pedig homorúbellenkezleg,

bak, jobban íveltek.

nagyságú

A meglev

xiphisternum-töredék

is

különbözik a hasonló

caspica xiphisternumától, amennyiben ennek a vastagsága mind-

Cl.

mm

vastagnak mértem, ami ilyen kis
a Cl. Méheh/iét 4-2
példányoknál tetemes különbség. Ennek megfelel a xiphisternum nagysága is,
méreteket adja
mely az egyenl nagyságú Cl. caspicán a 20, 16 és 11 '5
össze 2-3

mm. míg

mm

a

Cl.

való,

Méhelyi

meglev xiphisternum töredékének

hogy az elbbié

7

mm-rel rövidebb, mint a

a méreteivel szemben. LátniCl.

Méhelyié és jóval zömö-

kebb. Mindezek a különbségek teljes mértékben igazolják Siebbnrock felfogását,
aki a süttöi Clemmyst új fajnak véli, de viszont a rokonvonások oly közel

hozzák

azt a Cl. caspicahoz

i

I.

-

Lbsueür

h.

121.
:

s

a Cl. pygolophahoz,

hogy kétségtelennek

1.

North American Herpetology,

p.

103. pl.

XV.

tar-
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tom, miszerint a liárom

Elttünk van tehát
lopha
alak

:

a

között

faj

kapocs

filogenetikus

szoros

raspica legvalószínbb miocén

Cl.

se

a

:

—

fenn.

áll

Cl.

)i;iffi>-

minden valószínség szerint pliocén eredet, átmeneti
a Cl. MélieU/i, mely közvetetlenül az él Cl. cas/ncahoz vezet.
Ezek szerint a Cl. Méhelyi s a Cl. Gaudriii a ma Európában honos két
egy közbüls,

s

Clenirnys-fai

valószín

a

caspica

Cl.

seiként tekinthetk,

pliocénkorú

él

Cl.

pedig

a

pyrenaeusi félszigeten
tól,

KOKMOS TIVADAR

olyképpen,

leprosa az északibb vidékrl elkerült

mai hazájánál szintén

hogy a

Cl. Gaudrii'i-

északibli ]iontról való

Cl.

Méhelyi-ió\ származtatható.

Kelt Budapesten, 1910 nov. 25-én.

ÚJ FET.TÁRÁS A DUNA ALTALAJÁBAN BUDAPESTEN.
Irta

A

Telegdi Eoth Lajos.

Dunaág rendezési munkálatainak egyik nagyon fontos
70 m^ másodpercenkénti vízmennj-iség bebocsátására

soroksári

építménye

:

lesz a

szolgáló láplálózsilip.

E

építve,

id

hol ez

sempontja

alatt

minségérl

havában

a

—

a

a szükséges

tervezett

m

nyire, hetet 18

egynem,
sempontja
(2.

összeköt vasúti

ága

közt

lesz

-

fel-

zsilip

a mér-

keU

vagy

alap-

tájékozást

szerezze,

zsilipgödör körül tíz kémlelfúrást,

f.

é.

március

hármat 12 m-

mélységig végeztetett.

Két fúrás kivételével, hol
feltöltés alatt,

az

soroksári

szerint elzárt állóvíz vagy tó van. Itt leaz

szerint

keresztülvitelére
altalaj

balpartján,
és

munkagödre a Duna
8 — 10 m-nyire kiemelend. Az említett munkálatok
kiküldött kir. kirendeltség abból a célból, hogy az

nökök tervezete

egyik

Duna

zsilip a

400 m-nyire D-re, a Duna f-

hidtól

legfelül salakfeltöltés

volt

átfúrandó,

a

a többi fúrásnál pedig közvetlenül, sárga, finom-homokos,

meszes agyagra akadtak.

löszféle

022 — 1'41 m-ig

alatt

tartott.

E

löszuemü anyag a Duna

Alatta kavics települ, melyet az

számú) fúrásnál közvetlenül ütöttek meg, hol tehát a

lösznem

anyag hiányzik.

Az egyik

(10.

sz.)

fúrás

lösznem

agyagjából

Vaívata

naticina

Mke. került ki. E csigafaj a diluviumban is elfordul, de most is él
8 így ennek az egy
elfordulásnak az alapján nem dönthet el, vájjon
e lösznem anyag diluviális vagy alluviális-e, az utóbbi azonban v a 1 ón ü b b.
s z
A lösznem anyag alatt települ kavics átlag 4"33 m vastag, a 2. sz.
i

fúrásnál 7 '28

m

vastagságot ér

el.

E

kavics

apróbb

és

durvább,

azaz

ÚJ FBLTÁBÁS A DUNA ALTALAJÁBAN BUDAPESTEN.
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meghaladó nagyságú, szemei és
túlnyomóan kvarcból, kristályos palából, azután szarúkböl,
ritkábban dáchstein- és nummulit-mészköbl vagy andezitból állanak és
u n o-héjtöredékek fordulnak közte el (1 és 2. sz. fúrás). A 2. sz. fúrás

lencse- és mogyoró-, vagy dió-, és ezt

darabjai

i

mely a lösznemü anyag niveaujának
mélyebb részét, mely a többi fúrásban feltárt

kavicslerakodásának fels részét,
megfelel, alluviálisnak,

kavicscsal egy szintben van, (lilui'íalisnak tekintem.

A

kavics alatt valamennyi fúrásban

kezdve a

Duna sempontja

alatt

—

—

.5"62

m-tl

finom-homokos

csillá-

4"78 m,

világosszürke,

illetve

mos, márgás agyag következik, amelyben alárendelten

homokos agyagkemény meszes homokk-sávok vannak betelepedve. Ebben az agyagban nniók vagy cougeridktól ered apró héjtöredékeket, valamint lignitfoszlánykákat találtam s ennek folytán e lerakodás minden valószínség
és

szerint

pannomdikorú.

hol a téglavetkben

fel

E

rétegak folytatását K-felé

vannak

Kbányán

találjuk,

tárva, D-felé pedig a gubacsi téglavet-

ben jelentkezik.

A

métertl kezdve

kommárgás agyag jelenik meg, amely
foraminíferáka-t (CrisleUaria gludius, Robulina sp„ Puluinutimi sji.,
Nodosaria sp.) tartalmaz és mely a kiscelli agyagnak felel meg.
1.5-ik

pakt, szívós,

E

világos

le

a 18-ik méterig azután egészen

kékesszürke

fúrások helyén tehát a

és mediterránkorú) rétegek

Kelt Budapesten,

Kbányán

felléjj

idsebb neogén (szarmáciai

hiányzanak.

1911 május hó 15-én.

ADATOK A BALATON VIDÉKI PLIOCÉN- ÉS PLEISZTOOÉNKOEÚ

KÉPZDMÉNYEK

—

A

Lrknthey Imre

Viszontválaszként

Irta

SZTRATIGRAFIÁJÁHOZ.

:
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XXXVm.

Földtani Közlöny

úr válaszára.

dr.

tlr.

A tihanyi Fehér-

(1908) kötetében

part pliocénkorii rétegsora és faunája címen
amelyben a Tihanyi félszigetnek
tekintetben,

iij

három

ismert

az érdekes

ezt

világításban tüntettem

fel.

—

cikket közöltem,

slénytani

feltárását föld- és

Kutatásaim alapján ugyanis az addig

kövületes réteg számát nyolcra emeltem

tam, hogy a feltárás fels része, amelyet Lörenthet

ezek alapján kimutat-

s

dr.

úr az

ú.

n.

Congeria

rhomboidea-szinüiez tartozónak mondott balatoni munkájában, szintén a Contriangnktris

geria

és

tömeges

balatonica

C.

föllépésével

jellemzett

réteg-

csoporthoz tartozik.

Ez a cikkem arra
cikkem

közölte,

után,

késztette

a

Löeenthey

urat,

dr.

Fehérpartra vonatkozó

újabb

hogy

feleletként

megfigyeléseit.

is

Ujabb

elsorolása után azt írta Löeentheí dr. úr
Vizsgálataim
Fehér part rétegsorát illetleg — a 19. sz. réteg új
eltekinti' e — egyeznek Vitális dr. -é v a 1 s így azokat meg-

adatainak

tehát

:

a

voltától

ersítik.

A

természetvizsgálót

adatait

léseit,

megersíti.

más,

nagyobb elismerés, mintha megfigyeszakember a tényekkel egyezknek nyilvánítja,

aligha érheti

hivatott

Lrenthey

dr.

lir

20 éve

már

foglalkozik

a hazai pannóniai kor-

szak képzdményeivel, az ö fenti kijelentése tehát méltán szerzett

Löeenthey
téves

dr.

lír

megjegyzésekkel

XXXIX.

kötetében

cikke azonban
toldotta

tettem

meg

meg

nem

ezzel
cikkét,

nekem örömet.

Löeenthey dr. úr
amelyekre a Földtani Közlöny

helyreigazító

ért véget.

észrevételeimet. Észrevételeimre

aAdatok a magyarországi pannóniai képzdmények
grafiájáhozs címen válaszolt a Földt. Közi. ugyanazon kötetében.

Löeenthey

dr. vir

sztrati-

Viszontválaszomat azzal kezdem, hogy röviden összefoglalom vitatkozásunk eddigi eredményeit. Mind az els, mind a második cikkében egész határozottan

megersítette

kemben, a
adatait

és

teljes

rétegsort

Löeenthey
közölve,

beismerte, hogy

2.

dr.

hogy

úr,

kiegészítettem

1.

a Fehérpartról írt cik-

Halaváts

a Fehérpart fels

részét

az

elbbi

tévesen

mondta

és

1905-ben, balatoni munkájában, a Congeria rhomboidea-szinthez tartozónak. Második cikkében, bár kevéssé határozottan, szintén

elismerte Lrenthey

immár csakugyan nem

hogy

3.

a pianorbisok szintjelz volta

hogy

4.

a Helix (Tacheocampylaea) Doderleini

di-.

úr,

tartható fenn és

függleges elterjedésére nézve

BALArONVIDÉKI PLIOCÉN ÉS PLESZTOCENKOE KÉPZDMÉNYEK SZTKATIORAFIÁJA.

eUentmouclás

téuyleg

1906. évi akadémiai

volt

Lörenthey

székfoglaló

dr.

1905. évi bnlatoui

úr

értekezése között.
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mimkája

és

Ug3'ancsak második cikké-

ben elismerte Lörenthey dr. úr azt is, hogy 5. az « Észrevételek » cím
cikkemmel egyidejleg hozzáküldött Uuio Wetzleri példányaim tényleg Unió
Wetzleri-k * és hogy 6. az ünio Wetzleri-fa,} tömeges föUéiJését tényleg a isannoniai emelet legfelsbb rétegére mondtam már els cikkemben jellemznek.
LöBENTHET dr. Úr ezen beismerései után már jóformán csak azoknak

a rétegeknek a sztratigrafiai helyzetére

amelyeket

Lörenthey

dr.

úr

nézve tér

munkájában
hogy Lörenthey

balatoni

el

erösebben a nézetünk,

a

Congeria rhomboidea-

úr ebben a tekintetben is engedett merev álláspontjából. Yálasz-cikkébeu ugyanis balatoni munkájának következ mondatát idézi
szinthez vett.^ Ugy látom

II

Magyar

r s z

ág

azonban,

dr.

pannóniai képzdményeinek sztrati-

grafiai viszonyai még nincsenek végérvényesen tisztázva.
Majdnem minden idevonatkozó értekezés egy lépéssel viszi elbbre erre vonatkozó ismereteinket.
1905-ben írt balatoni munkájában így folytatta ezt az elre bocsátót mondatot Lörenthey dr. úr
« Kevés tanulságosabb rétegsorozatot ismerünk,

mint amint a Bala-

ton mellékérl felsoroltam.

bl

levonható

Ha

sztratigrafiai

az ezek-

eredmé-

nyekkel kiegészítjük eddigi ismereteinket,

úgy elmondhatjuk, hogy a

m a-

gyarországi pannóniai emelet egyesrétegeinekegymásh z való viszonyával tisztában vagyunk.
Különösen a pannóniai
emelet fels részére vonatkozó ismereteink csakis helyi
eltérések

megismerésével

gazdagodhatnak.

1909-ben ellenben válaszoikkében a
fent idézett

Lörenthey

mondathoz már
dr.

úr

ezt

fzte

:

«Csak ha monografikusán

dolgozva Magyar országegész pannóniai képzdménye, a k k o r e h e t m a d végérvényes Ítéletet kockáztatni, addig csak lelkiismeretesen gyjteni kell a helyi
viszonyokra vonatkozó ada-

föl lesz

1

j

tokat.

A Gong. r h m b o d e a s z n t
végleges sorsáról sem lehet
egyelre dönteni az eltér
véleményekkel szemben. Nincsenek ugyanis általános érvény bizonyítékaink Neui

MAYR, Halaváts é

s

-

i

Brdsina nézetei-

vel szemben.

* Itt jegyzem meg, hogy az
Unió ]Vetz'eri néhány példányát Kenésén is
megleltem azóta ugyancsak a Cong. triang. és C. balatoniea tömeges föUépéeével

jellemzett rétegcsoport alsóbb részében.
-

Az

ú. n.

"Uniós* réteg Cong. balatonica tartalmára nézve

viszonylagos eltérés van megfigyeléseink között
vehetjük.

s

így ezt a kérdést

is

csak csekély,

is

letárgyaltnak
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Ki

iie

venné észre Lökenthey

hoz való

pannóniai

egész

után

adatai

úr 1905. és 1909. évi megnyilatkozásai

is

általa felsorolt réte-

pannóniai emelet egyes rétegeinek egymás-

tisztában vagyunk;'

viszonyával

megkockáztatását

Ítélet

ö

magyr országi

alapján a

dr.

Balaton mellékérl

1905-beu a

között a változást;
ijek

VITÁLIS ISTVÁN

még

1909-ben

a végérvényes

csak akkor lehet megtenni, ha Magyarország

képzdménye fel
már csak helyi

dolgozva monografikusán. 1905-beu az

lesz

gazdagodhat a felsöpannoniai

eltérésekkel

emeletre vonatkozó ismeret, 1909-ben annak egyik szintjérl, a Congeria rhom-

nem

boidea-szintrl,

lehet egyelre dönteni.

immár Lökenthey

Látni való tehát, hogy
ú.

a

nem könny, magam

kérdés tisztázása

THEY
«

úr

dr.

liogy az

elismeri,

is

Congeria rhomboidea szinttel korántsem vagyunk egészen tisztában.

n.

tudom.

is

úr válaszcikkének azt az uta.sítását

dr.

St

hogy

is,

Hogy

Lören-

teljesen osztom

kérdés tisztázásához

e

is

lelkiismeretesen gyjteni kell a helyi viszonyokra vonatkozó adatokat;). Hiszen

épen a

helyi viszonyokra vonatkozó adatok lelkiismeretes

gyjtése

mutathattam

alapján

egy része, amelyeket Lörenthey

nak

része),

2.

része pedig, az a része

cikkében "édesvízi rész D-nek nevez,

Az

1.

1.

rétegcsoportnak

jellemzett

más

ki.

hogy

pont

alatt

képzdményeknek

azoknak a

úr a Congeria rhomboidea-szinthez tartozók-

munkájában, a Congeria triangularis

vett balatoni

föllépésével

dr.

már

felemlített

csak
t.

i,,

és C. balatoniea

faciese (tihanyi

tömeges

Fehérpart

amelyet Lörenthey

dr.

fels

úr válasz-

levantci (nagyvázsonyi csillámos márga'.

most már bizonyí-

állításomat felesleges

tanom, hiszen a tihanyi Fehérpart fels részérl Lörenthey

dr.

úr

is

elismerte

újabb adatai alapján, hogy azt tévesen vette 1905-ben a congeria rhomboidea
színt faeieséhez,
talati

tényen

minthogy az tényleg a balatonicas-szint

tárgyi szempontból mitsem

hogy Lörenthey

urat a

dr.

«

küls

hasonlósági)

faciese.

változtat

tévesztette

az

Ezen a tapasza

körülmény,

meg, vagy

"bizo-

vagy «Halaváts nyoma», vagy épen mind a három indok
együttesen. Els cikkében <iA tihanyi Fehérpart pannóniai rétegeirl') a «kls
hasonlóságot » említette fel Löpenthey dr. úr tévedésének mentségére. Erre én
nyos faunabeli

"Észrevételek

jellegi

etc.

c.

n

cikkemben azt jegyeztem meg, hogy a küls hasonlóság

alapján könnyen tévedhetett Lörenthey dr. úr, hiszen

tévedt volna, ha

az

«

uniós » -réteggel kapcsolatosan

még azon
tett,

az alapon

is

azt az állítását vette

volna alapul, hogy "fölfelé haladva

mindinkább szaporodnak azok az alakok,
melyek a fels Congeria rhomboidea jellemezte szintben lesznek uralkodóvá».
LÖRBNrHEY dr. úr válaszcikkében ezen állításának « tény » -voltáról akar engem

•
S hogy va'óban így vélekedett Lörenthey dr. úr még lyuG-ban is, kitnik
akadémiai székfoglaló értekezésébl, amelynek miudjárt az elején (a ?>. kikezdésben)

azt írta

«A legújabban,
rétegek

faunájához

19-

és

'S-ben megjelent

69 rétegének faunáját ismertetem

országi pannóniai
és Természettud, Érte,sitö.

"Adatok a balatonmelléki pannóniai korú

helyzetéhezn

sz'ratigrafiai

meg

s

egyúttal

cím munkámban Hl lelethely
megállapítom a magyar-

képzdményeknek
XXIV.

k.

-298.

1.

sztratigrafiáját.n Math.
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külön

liogy

azáltal,

iinieu;uyii.t,'tatni.)

hogy azokat

kizárólag

«eclclig

is

alakok

felsorolt

—

d

és

c

maga Lörenthey

—

betk

/

úr

dr.

is

alatt

azt

írja,

a Congeria rhomboidea-szintböl» ismerte!

amelyekbl a Lörenthey

azokra a rétegekre,

Ila

kébeu külön

fölsorolja u

is

azokat az alakokat, amely utóbbiaknil

4H

dr.

úr által válaszcik-

Cmgeriít rhomboidca

elkerültek,

tartalmú

úrnak az az értelmezése, hogy
"fölfelé haladva mindinkább szaporodnak azok az alakok, melyek a fels Congeria rhomboidea szintben lesznek uralkodóvá » minthogy azonban a tapasz-

Lörenthey

volna

réteg települne, lielyes

dr.

,

talati

tény

hogy azokra

az,

amelyek az «

rétegekre,

a

alatt

j

felsorolt

olyan réteg követamely tele van Congeria b a 1 a t o n c a-

édesviziilib jelleg faunát tartalmazzák, megint csak

kezik
val.

a

fe

dö

ennek a

1)

e

n

i

s

i

"bizonyos faunabeli jelleguek» csakis

amelyet 1908-bau. els cikkem befejez

a helyes magyarázata,

az

részében következképen

fejeztem ki

tömeges fellépésével jellemzett ha-

«a Congeria triaugularis és a C. balatouica

belül észlelhet fauna módosulás a fönnem magasabb (t.
az ú. n. Congeria rhomboide-a) szintre utal,
f a c
e s változásra, t.
egy viszonylagosan édesebb viz id-

talmas rótegkomploxns fels részén
tiek szerint

i.

iianem csak

i

i.

szakaszra a pliocéukorszak azon lerakódásain belül, amelyet a Congeria triangularis és C. balalonica

édesebb

tömeges föllépése jellemez*. «Az

viz idszakaszában

természetesen a fauna

is

víznek ezen

elegyes

módosul

a

megváltozott

természeti viszonyoknak megfelelen.

Ehhez a magyarázatomhoz nincs semmi hozzátenni valóra, legfeljebb
örömömet jelezhetem a felett, hogy Leenthby dr. úr az a—j alatt felsorolt
mert hiszen azok az alakok

alakokkal megersítette idézett értelmezésemet,

valóban viszonylagosan édesebb vízre vallanak

s

tényleg

a Congeria triaugu-

balatonica tömeges föllépésével jellemzett szintliez tartozó rétegekbl

laris és C.

kerültek el.

Hogy

a

Lörenthey

egy része, az a része
csak

fáciese

t.

dr.
i..

úr
a

által a

—

;'

fauna

alatt felsorolt

lelte

sírját.

a Congeria triangularis és C. balatoniea jellemezte rétegesoport-

nak, a Fehérpartra vonatkozólag
iitán a á.

Congeria rhomboidea-szinthez vett rétegek

melyben az a

immár

hogy áttérhetek ezekLörenthey dr.
amely szerinte szintén a Con-

kétségtelen úgy,

pont alatt említett azon képzdményekre, amelyeket

úr válaszcikkében "édesvízi rész»-nek nevez és

rhomboidea szinthez tartozik, szerintem pedig már levantei.
Nagyvázsony, Leányfalu, Mencshely, Yigáut. Petend, Kapok-s. Pula és
Öcs környékén régóta ismeretes egy meszes képzdmény
meszes homok.
agyag, márga, mésztufa, édesvízi mészk, amelynek geológiai korára nézve
nagyon eltérk a nézetek. Stache és más régibb szerz (Böckh J.) a szerint a pontusi
vagy pannóniai rétegek legmélyebb része, az újabb szerzk s köztük Lörenthey dr. úr szerint is viszont a pontusi vagy pannóniai rétegek felsbb részéhez veendk, mint "édesvízi fáciesi). Meg kell azonban mindjárt jegyeznem.
geria

:

Iiogy

az

"édesvízi

fácies»

alatt

kzettanilag

nem

egészen

ugyanazt

értik a

szerzk. így a két legújabb szerz közül Halaváts 1. szenes rétegek közé foglalt agyagos
és liomokos rétegeket. (Kenése. Fancséroldal. Balatonfkajár),
2.

mésztufát és

3.

édesvízi

meszet

ért.

a

Congeria

rhomboidea szinthez vett
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D':

édesvízi fáciesi)

labbnak tartja

Löeenthey

alatt,

nyomát, de már az
s

mind

azt álh'tja róla

értekezésében, hogy ez

foglaló

szárazföldi faciése.

nagyjában követi

ugyan

úr

di-.

Ennek

balatoni munkájában,

mészk

édesvízi

az

az állításnak

a

Halaváts

rhomboidea-színtnél

édesvízi mészkövet a Congeria

mind

fiata-

akad. szék-

WeizleH-s réteg

az Unió

azonban mind a két

bizonyításával

munkájában adós maradt. Balatoni munkája els részének az az adata pedig,
hogy a peremartoni édesvízi mészk (a Somló-domb északnyugati oldalán) az

fedj ében van, egyenesen ellentmond Lréteg
azon álh'tásának, mintha az édesvízi mészk az Unió Wetzleriszint szárazföldi faciese volna. Erre az ellentmondásra még 1907-ben felhívtam
Löeenthey dr. úr figyelmét, de eddigelé nem szüntette azt meg. Ügylátszik,
Unió

Wetzleris

BENTHEY

dr.

lu'

már errl. Feledékenységének lehet tulajdonítani azt is. hogy
nem emlékezik már azokra az állításokra sem, amelyeket ugyancsak 1907-ben
megfeledkezett

tettem a Föld. Társ. május

tartott szakülésen.

1.

alkalommal ugyanis, a jegyzkönyv tanúsága szerint, kimu
tattam az « édesvízi facies»-rl, hogy az « három rétegcsoportra oszlik, helyenként
lencsés-terraszás elhelyezkedésben, ú. m. 1. meszes homok és agyag (helyenként,
a falu legpl. Tilmnyban kövületes csillámos mészkvel, másutt, pl. Öcsön,
ez a r é t e g c s o p o r t a Congeria
alsó házánál, elszenesedett rétegekkel)
Ezzel

az

;

Neumayri alapján még

pannóniai rétegekhez tartozik;

a

márga convex viviparákkal (Vivipara Fuchsi és V. Burgimdina).
e v a n t e i korú és 3. porózus mésztufa és édesvízi márgás mészk
meg mészk (uagyvázsony kapolesi mészkterület), amely települése és fau2.

csillámos

amely már

1

—

nem

nája alapján a diluvialis lösznél

íme

Ha LöRENTHEY
végre

úr

dr.

Neumayrit

alsó részét én

és

volna, hogy:

hogy

éjien

még 1907 május hó
idézett

az

1-én.

adataimat ami

Öcsön

1.

ezen az alapon

pannóniai

is

faciesn-rl

figyelembe vette volna

irodalmi kötelesség, látta

is

Congeria

sokkal idsebb.*

ezeket állítottam az «édesvízi

én

öcsi

«

korúnak véltem még.

is

el-

ismerem a

édesvízi facies»
és

látta

volna

hogy 2. az általa oa Congeria rhomboidea-szint fels
édesvízi részé»-nek jelzett képzdményt, amelyet ón csillámos márgának neveztem, azért mondtam levanteinek, mert abban Nagj^ázsonyban, e képzdmény klasszikus kifejldési területén. Vivipara Fuchsit és más konvex viviLöeenthey

dr.

úr azt

is,

parákat leltem, Cougeriát ellenben

eddigelé

Halaváts, se Löeenthey

én

dr.

úr,

se

sem lelt ott se Lóczy, se
Ezek alapján pedig ezt a csil-

senki

magam

!

:

lámos márgát vagy Löeenthey dr. úr jelölése szerint «a Congeria rhomboideaazt hiszem. Löeenszint föls édesvízi részét*
mai ismereteink alapján
they dr. úr maga is kénytelen lesz levanteinek ismerni el.^ De ha esetleg

—

—

«

V.

ö.

Földt.

Közlöny XXXVII.

k.

1.57.

1.

A nagyvázsonyi

Vivipara Fuchsi példányok közül Lörenthey dr úrnak is
adtam egy teljesen ép példányt. Lóczy tanár úr pedig 190Ö óta maga is gyjtötte
Nagyvázsonyban az említettem convex viviparákat. 1907 óta egyébiránt a nagyvá-

zsonyi édesvízi képzdéseket,

már •A

s

balatonvidéki bazaltoki

gazdag faunájokat részletesebben
c.

munkámban.

(156

s

köv.

1.)

is

megismertettem

KÉPZDMÉNYEK

BALATON-VIDÉKI PLIOCÉN ÉS PLESZTOCÉNKORTJ

LöEENTHEY

nem

úv

ilr.

ismeri

eédesvízi

az

el

alaptalan föltevéseket

e lapok hasábjain a helyért,

amelyet

el konkrétus

adatait.

hogy ne

állítson

kell,

mert hiszen kár az idért

igaztalan állításokat,

s
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újra megemlített

itt

terjessze

már most kérnem

bizonyító ellenérveit, arra azonban
föl

fácies»-röl

ám

nézeteimet akár egészben, akár részleteiben,

SZTEATIGRAFIÁJA.

az ilyen alaptalan

föltevésekre

s

és igaz-

talan állításokra épített helytelen következtetések helyreigazítása vesz igénybe.

A

tihanyi Fehérpart pannóniai rétegeirl

föltevéssel

tömeges

Wetzleri

írt

els

alaptalan

cikkét azzal az

akarta Lörenthey dr úr csattanósabbá tenni, mintha én az ünio
jellemzett

föllépésével

levanteinek

réteget

azután ezen igaztalan föltevése alapján helytelen

eljárással

tartanám, hogy

vádolhasson meg,

volna figyelmesebben, hogy már e cikke eltt én is a
pannóniai emelet legfelsbb rétegére mondtam az Unió
Wetzleri tömeges föllépését jellemznek, elkerülhette volna

pedig ha elolvasta

ezt az alaptalan föltevését s a reá épített falláciát.

Ezt a helytelen föltevését
tettem újra. hogy eddigi

hogy ne csatlakozzam ahhoz
let

legfölsbb

«

Észrevételeim" -ben helyreigazítottam

megfigyeléseim

alapján

hogy

a felfogáshoz,

o

s kijelen-

semmi okom

nincs

arra.

ez a szint a pannóniai

eme-

szintjei).

Lörenthey .dr. úi- második cikkében tényleg ehsmevi. hogy
«igaz
ugyan, hogy a pannóniai emelet legmagasabb szintjére mondja ViTÁija dr. iir
a Fehér partról írott munkájában (669. 1.) az Unió * tömeges föllépését jellemzönekn. de most meg épen ellenkezleg azt akarja bebizonyítani
Lörenthey dr. úr, hogy « helytelen Vitális dr. úrnak amaz állítása, hogy az
Unió Wetzleri tömeges föllépésével jellemzett szint a pannóniai emelet leg:

fölsö szintje

!i>

Lörenthey ái: úr ezen álbizonyítását aliglia lehet komolyan venni.
Hiszen a komoly természetvizsgáló ffeladata az igazság kutatása és megállapítása, Lörenthey dr. úr azonban válaszcikke 372. lapján nem az igazságot

hanem merben

keresi,

a látszatot

keltse,

!

nagyon jól
mai ismereteink
réteg

úr

is

—

hogy
Lörenthey

szofisztikus okoskodással azon mesterkedik,

mintha neki volna igaza Az igazság
tudja, hogy az Unió Wetzleri tömeges
szerint

—

az, s ezt

azt
dr.

föllépésével jellemzett

Az

a pannóniai emelet legfels rétege.

a

bizonyítás tehát, amellyel Lörenthey di\ úr azt akarja kimutatni, hogy ez az

helytelen

állítás

—

álkövetkeztetés, fallacia lehet csak.

Az álkövetkeztetésuek
lyet

építenek

fel.

azon

ciáját

t.

mintha én
f

a ci e

s e

i.

az

ú.

alaptalan

:

föltevésén,

illetve

Lörenthey

igaztalan

Lörenthey

dr.

igaztalan

úi-

álhtásán

ame-

úr.

dr.

föltevésen,

fallacia falsi medii-t.

n.

alaptalan

az

azt az esetét alkalmazza

okigaztalanságon

szofisták

a

állításon

ö

az

falla-

építette

föl.

congeria triangularis és balatonica színt
fölé húztam v n u a a pannóniai és a
e v a n t e
a

1

i

1

határt.
Ezt én soha, sehol sem tettem

nem

is

*

:

tiOicttem. milielyt kijelentettem,

T.

i.

az Unió

Földtani KözlJiu/.

Wetzleri tömeges

XI.I. kut

I9H.

sem

szóval,

hogy én

is

sem
az

írásban.

De

hiszen

Uuio Wetzleri tömeges

föllépését.

29
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legmagasabb réte-

föllépésével jellemzett réteget tekintem a pannóniai emelet

a pliocénkorszak rétegbeosztásához,

Hiszen aki csak valamelyest ért
hogy ily körülmények között én is csak az Unió Wetzleri tömeges föllépésével jellemzett réteg felett húzhatom meg a pannóniai és a levantei
dének.

tudja,

nem

közti határt,

pedig a Congeria triangularis és balatoniea szint fáciese

Lehetetlen feltennem, hogy ezt épen

Lrenthey

úr

dr.

ne

felett.

aki

tudná,

20 év óta foglalkozik már a pliocénkorszak képzdményeivel
Hiszen, ha Lörenthet dr. úr nem akarná egyenesen igaztalan állítása
alapján helytelennek tntetni fel azt, amit immár harmadszor jelentek ki,
hogy az Unió Wetzleri tömeges föllépésével jellemzett réteget én is a pannó!

niai emelet

Lörenthet

legmagasabb rétegének tartom, ismétlem, ha szem eltt tartaná
nyomban eltnnék
úr azt, amit maga is igaznak hirdetett
a káprázat s tisztán látná, amit maga is ír, hogy a Wetzleris réte-

—

dr.

szeme elöl
get én azon képzdmények közé ékelem, amelyek egy részét (t. i. a Fehér
a Congeria rhomboidea-szintbe vett 1905-ben, én pedig a
part fels részét)
balatonicas szint faciesébe 1908-ban, és amely képzdések más részét (t. i. a
Vivipara Fuchsi és más convex viviparákat tartalmazó nagyvázsony vidéki
csillámos márgát) ö ugyancsak a Congeria rhomboideaszintbe sorolt, én pedig

már

levanteinek mondtam.

Lbbnthey

dr.

úr azonban inkább az igazat jelenti

ki helytelennek, csakhogy ezen az áron úgy
ellentét volna nézeteim között

Fel kell tennem, hogy

nem

Lbbnthey

dr.

tudott tisztába jönni a szóban forgó

tntethesse

fel

a dolgot,

feledékenysége

úi'

képzdmények

mintha

következtében

sztratigrafiai helyze-

Valószínleg elfelejtette Löbenthey di-. úr,
mint már fentebb említettem, a Földtani Társulat 1907 május 1-én

tére vonatkozó nézeteimmel.

szakülésén részletesen

kifejtettem az

még pedig épen
Valószínleg elfelejtette Leenthey
kozó

vi.

az

nézetemet,

dr.

n.

hogy,
tartott

congeria rhomboidea-szintre vonatbalatoni

munkájával kapcsolatosan.

úr ezen eladásom

rövid

kivonatát

is

különösnek tnik
nem sokkal válaszcikke megis fel elttem, el kellett
írása eltt saját tanári szobájában él szóval is megmondtam Lörenthet dr.
úrnak, st ceruzával le is jegyeztem részére pro memóriám, hogy az általa a

jegyzkönyvben,
felejtenie azt is, hogy

elolvasni a szakülésröl felvett

és,

bármily

congeriarhomboidea-szintbe osztott rétegeknek azt a részét tartom a balatonicas

amely a Fehérpart fels részén van meg típusos kifejldéslevanteinek meg azt a részt, amelynek Nagyvázsony a klasszikus kifej

szint facies-ének,

ben

és

lödési területe.

Leenthey

A

dr.

úr,

úgy

látszik,

mindezt

feledékenység következménye

talán

elfelejtette

az

is,

!

hogy Lörenthey

dr.

téves következtetésében összekeveri a saját nézetét, a HALAVÁxs-ét és az

met.

Hogy

tehát a szóban forgó

képzdmények

sztratigrafiai helyzetére vonat-

kozó nézetekkel tisztában lehessen, a következ összehasonlító táblázatot
'lOttam

össze

:

úr

enyé-

álli-

BALATONVIDÉKI PLIOCÉN ÉS PLESZTOCÉNKOEÚ KÉPZDMÉNYEK SZTRATIGRAFIÁJA.
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Lösz.
Kvarcit. Tihany. Pulai domb.

Édesvízi

mészk.

Meuoshely.

NagyvázsouyÖcs (fels

Kapolcs.

Dr.

LEENTHET

szejiut az
szint

Uuio Wetzleri-s

nszárazföldi faciese".

terrasz).

Porózus mésztufa. NagyvázsonyMencshely. Öcs (középs terrasz).
Csillámos márga Vivipara Fuchsi s
más couvex viviparákkal; congeria
sp.

ismeretlen.

Nagyvázsony kör-

nyéke.

ünio Wetzleri tömeges fellépésével
jellemzett réteg. Fels-Zsid, (Öreg

Lázhegy), Csóesahegy, Peremartoni

Ji

Somló domb.

Halaváts
szerint a
congeria

rhomboideás
Dr. LÖRENTHEY Szerint a

congeria

rhomboidea

szint fels
édesvizi
faciese.

szint "édesvízi faciesen.

Ez

a réteg Halaváts és Dr. Lörenthby
beosztása szerint is a ]iontusi vagy
pannóniai emelet legfelsbb szintje.

DE VITÁLIS
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épen az a szelvény, amelyet dr. Kormos T. vázlata alapján
LöBENTHET dr. Úr közölt még 1905-beu balatoni munkájában a peremartoni
Unió Wetzleri-s
ezen szelvény szerint ugj'anis az
Somlódombról
bizonyítéka

;

réteg felett sárga agyag és erre édesvízi
E rétegsorrend helyességérl magam is meggyzdtem
ki

egészítettem,

is

réteg

amirl

települ.
st azt

helyszinén,

hogy

amennyiben megállapíthattam,

cong. triangularis és balatonica

a

alatt

mészk
a

Unió Wetzleris

az

rétegcsoportnak

hat

kövületes

más alkalommal szólok.
Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a napokban Kormos Tivadar di'.
úr arról értesített, hogy sajtó alatt lev munkájában, amely a Balatonmellék

rétege van,

részletesebben

alsó pleisztocén
felfogásomat

rétegeit és faunáját

mészkrl

helyi édesvízi

teljes

«

olyan

tárgyalja,

eredmény

nagyvázsouy

a

— mencs-

vizsgálatokat közöl, amelyek az én

mértékben fedik ».

Kelt Selmecbányán, 1910 március 15-éu.

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK.
Nemzetközi Vas- és Gépipari

A)

F. évi

li^iállítás

május hónap 11-én nyitotta meg József

Budapesten.
herceg

királyi

zetközi Vas- és Gépipari kiállítást a Városhgeti Iparcsarnokban.

a

Nem-

Nagyjelent-

ség esemény

ez hazánk közgazdasági életében, amely esemény némi részben
minket geológusokat is érdekel. Mellzve a kiállítás ismertetését, e helyütt
csupán a geológusokat érdekl dolgokról emlékezünk meg. Ilyen kiállítások

a TRAUZL-féle

mélyfúró-gépek,

továbbá

Marx

Mérei.

és

s

a Süss-féle cégek

tudományos mszerkiállítása, a KoHN-féle bányatermékek, s végül a magyar
kir.
áUami vasgyárak kiállításából a vajdahunyadi vasércek s vaskövek sorozata.

a) Teauzl-í éle mélyfúró és motor épít betéti társaság
(Wien IV/2. Heugasse 80. Budapest IX., Lónyay-utca 22.) kiállította eredeti
kanadai petróleum és földigáz fiírójának mintáját, 1 12 arányú teljes fölszereléssel, amely mintegy másfél méter magas fúi'ótornyával igen Ízléses
;

:

képet nyújtott a szemlélnek. Ezzel a

képes lehatolni és ezzel fúrta

fm-óval

meg többek

cég

a

között

1200 méter

Eomániábau

mélységig

a Bajkoji sóstó

lev gazdag petróleum-telepeket. Kiállította továbbá a Trauzl-féle
egyetemleges rapid fúrókészüléket 1 10 arányú mintában
ezzel 800 méter
mélységig lehet lehatolni. A két fúrótorony-mintán kívül számos fúró szermellett

:

szám díszítette
b)

Marx

és

VT., Bulcsu-utca

az érdekes kiállítást.

Mérei
7.

sz.)

;

tudományos m
kiállítása igen szép

s z e

képet

r g y á r á n a k (Budapest,
nyújt eme szépen fejld

laboratóriumi ipargyárról, amely a fizikai és kémiai kísérleti eszközökön kívül

fkép

nyomásmérket (manométer), légürmérket.

hmérket

és

Eöntgeu-

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK.

berendezéseket
indítók

A

készít.

állít

A

el.

mködik

a laboratóriumi

iokéji

nyomás-

villany-,

víz-,

mszerek

precíziós

a

specialitása

elektromos

az

Ausztria-Magyarországban

kémikusokat érdekli

teljes fölszereléssel, gáz-,

sikerrel

gj'ármik külön

amelyeket

elöííllításii.
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terén

csujján

szikra-

munkaasztalok

gyár

a

ez

gyártása

szivás-vezetókekkel. Szép
Figyelemreméltó jelenség,

és
is.

hogy ez a cég megszerkeszti a legkényesebb mszereket is. úgy liogy kémikusaink most már nem szorulnak mindenben a külföldre. így ez a cég szer-

areopiknométert,

kesztette és szállítja a Treitz PÉTER-féle

lev

hatású mész meghatározásához

fiziológiai

talajban

a

továbbá a talajnak

;

széllel

való

szétválasztásához a szelelö-készüléket.

Kívánatos volna, hogy a kémikus

minél jobban felkarolnák

ezt a

munkássága mindnyájunk figyelmét
c) Stjss

és

talajvizsgálattal

minden izében magyar
s

rokonszenvét kiérdemli.

mechanikai mintézet

KÁNDOE-féle

mszereket

utea 39.) különféle precíziós

körök
amelynek

foglalkozó

vállalatot,

állított

ki,

(Budapest,

a régóta

Csörsz-

I.,

finom

ismert

s

pontos kivitelben.
d)
VI.,

KoHN Gyula

Teréz-körút

50.).

(termhelye kitüntetve

üveggyárak

acélöntödék

és

coulee kavicsot

A

kavicsos

s

(Budapest,

bemutatta a vas- és acélöntvények

Az la számú tzálló agyag-minta

szolgáló tzálló-anyagokat.

agyag

bányatermék kiállítása

fia

és

Eredetiben

magasfokú

nincs),

Ott

részére.

homokot

(Seeger 34°) tzálló agyag

továbbá

láttuk

borsónyi

(rozsdaszintí

számára
kaolínos

fehér

a

pestszentlrinci

beton

kavicsokkal)

magnak (Kerné) a
vasöntödék számára és üveggyáraknak. A diósdi éles szem kvarchomok
Martin-kemencéknek, tömegnek (Masse) és vasöntdéknek magnak (Kerné).
Bicskérl világos krémszín kovarchomok és baruasziuü homok szintén tömegnek és magnak. !« sz. fehér kovarck nyers darabokban valószínleg külföldszámára.

rl,

bodajki hófehér finom kovarcos cukor-homok

acél-

vas-,

és

üveggyárak

Ugyancsak külföldinek látszott a
Ez az anyag tudomásunk

számára.

küvaföld (Kieselguhr) meleghtartó elszigeteléshez.

kitn minségben

Hevesmegyében Sziu-dokpüspöki körül

szerint

Készvénytársaság

MagyiU'-Német-Kovaföld

sorozatban

igen finom kaolin

is

kaolinok ugyanüy

kitn minségek.

föhlpát

van

látható

a

kutatja
;

úgy

véljük,

van,

Ismeretlen

A

s

ott

a

lelhely

hogy a beregszászi

lelhely finom

Ismeretlen

porcellángyárakuak fényezésre.

is.

minség

mészrölt finom fehér dolomiton kívül márgaföldet is látunk kiállítva,
továbbá Kisterenyérl való barnás agyagot, amelybl finom, vörös dísztéglát
páton

is

ott

fehér és

vörös

la

s

Igen érdekes a trasz-puzzolán-föld
nev kékesfehér árnyalatú
könny tajtköszerü anyag is. Végül ércek zárják be a sorozatot. Gömörmegyébl 12"* -OS rézérc; a szepesmegyei Glatzról 50% -os barna vasérc. Alsószolcsváról 42 — 48% fémmangán tartalmú piroluzit. a göraörmegyei Meléte
tájáról gálmai cinkérc 25% vastartalommal,
ugyancsak Melétéröl 56%-os
barnavasérc (limonit). A gömörmegyei Vernárról 60% vastartalmú fényes
készítenek.

vasércet

ben

(hematitot)

látjuk

jelölésére.

elször

látunk.
ezt

a

jó

Nevezetes,

hogy

magyar nevet:

Kohn

és

Társa gyjteményéa hematit

fényes vasérc

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK.

438

e) A magyar királyi állami vasgyárak központi
gatósága (Budapest, X., kbányai-út 21.) budapesti, diósgyri,

hunyadi, zólyombrezói és kudsiri telepeinek gyártmányait
közül bennünket közelebbrl a v a

éroei
barna

d a

li

uny a d

vaskövei érdekelnek. A

és

mangándús

vasérc,

kiállítva

j

kékérc,

világos

és

m. k

i

67

állította

Va

— 87.

vajda-

Ezek

ki.

g y á r v a salatt közönséges

i r.

sz.

sötétszürke

igaz-

s

vannak

pátrvasérc

igen érdekes volt a barna- és jJátvasérc átmenete, továbbá a réteges

;

barnavasérc a keleti

feltárásokból

aranyosi mangános érc

mágnesvasérc

;

a

veres

szinü

a Szukováthy-táró rostos

;

barna

lugzott

vasérc,

a

vascsilláma,

az

nyiresfalvai

végül a ruszkati vaskövek.

s

magyar

B) Elismerés a

királyi Földtani Intézet

mködésérl.
A

képviselház máj.

vakkal nyilatkozott

gylési Értesít

1)

Herczegh Sáítdoe igen elismer

2-iki ülésén

m.

a

kir.

Földtani

ezt az

sza-

•Ország-

jegyzökönyvében olvassuk.

145. országos ülésének

május hó

amiként

Intézetrl,

n kedden, Beezeviczy Albert elnöklete
alatt
a kormány részérl jelen vannak Lukács László, gróf Sbeéníi Béla,
gróf Zichy János, Székely Ferenc miniszterek.
Herczeg Sándor
Földtani intézetünk támogatására a minisz-

«Ulés

1911

2-á

:

;

:

100% -nyi költségtöbbletet szintén örömmel
üdvözlöm, mert hiszen ez egy nagyon jól sikerült, nagy hordter

által beállított

úi-

erej

bevált intézményünk.

és jól

méltóztassék minél népszerbbé tenni,
dolgot lehetne csinálni a

künn

mert

mköd

nyokról szóló munkálatokat összeszedve
rétegmintákat összeállítva táblázatot

;

kataszteri

is

hogy
nagy horderej

az a kérésem,

készítsen,

biztosokkal,

a

módon minden

grafikus

hogy mely növény termelésével miféle anyagait
az istállótrágyán kívül

Ennél

különösen igen

hogy tudja
veszi

a

ki

milyen mti'ágyával pótolhatja

a

a

talajviszo-

község

talaj-

polgárság

földnek

földnek

ez

azt,

hogy

és

elhasz-

ha a vándortanítók vennék kezükbe
az így összeállított gi-afikus kimutatásokat és ezek alapján magyaráznák meg
a gazdaközönségnek, hogy mely növény termelésével miféle tápanyagot vesz
ki a földbl és milyen mtrágyával mikép pótolhatja azt többtermése érdekénált anyagait. Talán leghelyesebb volna,

ben. Végül felhívom a

miniszter

úr

figyelmét

artézi kutakra. Az
Ma az artézi
oly pocsékoló, rend-

az

artézi kutak kérdése az Alföld vidékein valóságos életkérdés.

kutak tekintetében a legtöbb
szertelen állapotok vannak,

helyen

hogy már a

községek

igen

súlyos

artézi kutaknak vízkiadó ereje
sok helyen csökken. Amíg azeltt másfél méterre is

megterheltetésével felállított

nagyon

ugrott a földbl kitör víz,

mind
így
e

is

ma már

60

— 80 — 100,000

lejebb és lejebb, négy-öt lépcsvel

mélyebben

K

költségbefektetés után

kell ásni a földet és

folyton kevesebb és kevesebb vizet lehet kapni. Kívánatos

nagy horderej kérdésnek valamely praktikusabb rendszer

rinti rendezése.

A

földtani intézet tanácsa alapján

a

is
fel-

és

volna
beosztás

földmívelésügyi

még
tehát
sze-

minisz-

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK.

térium feladatai közé tartozna, hogy jó
szegény vidékeket.

és
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kutakkal lássa

el

vízben

a

Minthogy a kormány a földmivelésügyi miniszter úrnak különben nagytörekvéseit a költségvetésben kellen nem honorálja és nem támogatja
és
minthogy a legfontosabb tárcát a szükségnek megfelelen nem
dotálja, a költség\-etést nem fogadom el. (Helyeslés balfelöl.)
szabású

TÁRSULATI ÜGIEK.
A)
I.

A Magyarhoni

Földtani Társulat szakülései,

Jeciyzkönyv az 1911 március hó lén
Az

ülés helyisége a

kir.

tartott

szakülésrl.

magy. Természettudományi Társulat eladó terme

(Budapest, VTIf. Eszterházy-utca

16.),

kezdete délután 5 órakor.

Schafakzik Ferenc dr. m. kir. bányatanácsos, megyetemi tanár.
Megjelentek Bader Gyula, Békey Imre Gábor, Beyson Piroska, Erdi Kálmán dr., Finger Béla, Fricke Henrik di\, Hillebrand Jen, Horusitzky Henrik,
Ilosvay Lajos dr., Kadic Ottokár dr., Kadió OTTOKÁRné, Koch Antal dr., Koch
Ferdinánd dr., Koch Nándor dr., Krbnner József Sándor dr., Kulcsár Kálmán,
LóczY Lajos dr., Lrenthey Imre dr., Pálfy Mór dr., Pantó Dezs, Papp Károly dr.,
Pávay- Vájna Ferenc dr., Pommerantz Károly, Przyborski Móe, Telegdi Eoth
Károly dr., Telegdi Roth Lajos, Siegmeth Károly, Streda Eezsö dr., Vargha
György dr., Vendl Aladár dr., Vigh Gydla, Vogl Viktor, Vizeb Vilmos, ZsigMONDY Árpád társulati tagok. Összesen 35-en.
Elnök üdvözölvén a szép számban összegylt tagokat, felhívja az elstitkárt

Elnök

:

:

jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elsötitkár bejelenti a f. évi jan. 25-én megválasztott 1 párörökít és 10 rendes tag névsorát.
Elnök felkéri Koch Ferdinánd dr. zágrábi geológust, hogy: ,A horvátországi Karszt és a Velebit-hegység földtani viszonyai
cím eladását tartsa meg.
Koch Ferdo zágrábi geológus és múzeumi kusztos német nyelven a horvát
karsztban elforduló képzdményeket tárgyalja s felsorolja az egyes kzetek korát
bizonyító kövületeket is. Kiemeli, hogy a legrégibb kzet itt fels karbonkorú.
A Velebit-hegység ftömege azonban triász, jura és krétakori közetekbl épült fel,
míg fiatalabb, harmadkori képzdmények csak a tengerparton mutatkoznak. Az eladó eladását nagyszámú kzetminta, fényképfelvétel és földtani szelvény bemutatoló, 3

tásával élénkítette,

b

különös figyelmet fordított a terlet

gazdaságilag

is

fontos

vízrajzára, valamint a hasznosítható közetekre.

VoGL Viktor

az

elhangzott eladással kapcsolatosan megjegyzi,

Fiume

— Növi

hogy a ma-

krétamészkövek némileg
eltérnek a Karlopago Jablanac vidékérl bemutatottaktól. Egyébként igen helyesnek
tartja azt, hogy eladó mellzi a íturon» és nszenon* megjelöléseket, egyrészt mert
a talált kövületek alapján bajos határozott korra következtetni, másrészt pedig
azért, mert még az sem bizonyos, vájjon a krétát itt jogosan ketté
lehet-e
gyar-horvát tengerjjart

—

választani.

közötti

részén

a
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LóczY Lajos üdvözli az eladót, nem mint vendéget, hanem mint a Földtani
bels munkatcársát, aki ily minségében járja be a Velebit-hegységet. Felemlíti, hogy Fiúmétól E-ra és ÉK-re a kréta fekvjében hatalmas breccsakompezt hajlandó volna charriagelexus található, melyet Stache «jurá»-nak jelölt.
breccsiának tekinteni, s kérdi eladót vájjon nem tapasztalt-e olyasmit, ami áttolódásra mutatna. Megjegyzi továbbá, hogy a fuzinci «karbonkorú» homokijalák nagyon
Intézet

emlékeztetnek a flyschre.

KocH Feedo

a

feltett

kérdésre

kívül semmiféle tektonikus jelenséget

megjegyzi, hogy töréseken,

nem

gyrdéseken

tapasztalt.

VoGL ViKTOE a fuzinei homokpalákra vonatkozólag felemlíti, hogy bennük
egy átnézetes kirándulás alkalmával Calamites-re emlékeztet növénymaradványt
találtak, ami mégis a karbonkor mellett szól.
Elnök köszönetet mondva Koch Ferdinánd úrnak eladásáért, felkéri Gaál
István dr. dévai föreáliskolai tanárt, hogy
A magyarországi szarmatakorú
taglalása címen hirdetett eladását tartsa meg.
Gaál István megjegyzi, hogy
nem taglalást, hanem tagozást jelentett be
az elstitkárnak, ami szerinte nagy különbség. A magyar szarmata szintezésének kérdése címen azután fejtegeti, hogy a hunyadmegyei, SzászRégen környéki, valamint vanyarczi (Nógrád m.) üledékek ösmeretéböl teljes meggyzdést merített arra nézve, hogy a hazai szarmata képzdményeket két szintre
szarmatának felellehet tagolni, s ezek az orosz alsó
illetve
nek meg.
Eladó szerint ugyanis az említett helyek mindegyikén kimutatható a két
szint közötti diszkordancia, valamint a petrografiai és faunisztikai eltérés is. Az emiitett erdélyi helyeken ugyanis a középs szarmatában lép föl az amfibolos andezit
kavics, fauna tekintetében pedig mindenütt határozott eltérés észlelhet. Hunyadmegj'ében a Donax lucida, míg Vanj'arczon egy Nassa faj rögtönös és tömeges
föllépése jelzi a középs szintet. Sz.-Régon környékére nézve néinikép jellemz
lehet a középs szint teljes meddsége, míg az alsóban a megszokott kövületek több
ponton elfordulnak.
Végül megjegyzi, hogy a magyar szarmata két szintjét palaeografiai szempontból is valószínnek kellett tekintenünk, mert a tért veszít szarmata félsósvíz
K-felé húzódott vissza, s így a wieni medence már az alsó szarmata végén szárazon
maradt, míg a magyar medencében még a középs szint is kifejldhetett, de a fels
már csak Dél-Oroszországbau hagyott nyomot.
aki
ScHEÉTER Zoltán dr. az elhangzott eladásra megjegyzi, hogy neki
:

képzdmények

—

középs —

—

—

eladó tagozása iránt ers
kételyei vannak. Ö maga mindenütt csak alsó szarmata képzdményeket talált.
Eladó korouataniija, a Donax lucida nem az, aminek eladó határozta, fleg ha
HöENBS munkájára támaszkodott.
LÓCZY Lajos dr. örömmel üdvözli az eladót, de nem helyeselheti, hogy
a diszkordanciára veti a fsúlyt, mert ez nagyon is kétél fegyver. Az egész erdélyrészi medencében a pontusi és a schher között konkordancia van. Helyenkint
szintén foglalkozott a szarmata

képzdményekkel

az

azonban a schlier felhajlik s áttzi a pontusi rétegeket ezt tapasztalhatjuk SzászKégennél is. Az eladó legújabb publikációjában ábrázolt diszkordanciák sem meggyzk. Lenesés betelepülésekkel van ott dolgunk, nem pedig diszkordanciával.
Hogy bemosott csiga és kagylómaradványok nem mindig kopottak, arra példát is
említ a somogymegyei, Nagyberek nev lápba csatornát építettek, melybe a víz
milliószámra mosta be az ép csigaházakat.
Gaál István dr. a felszi'ilalásokra megjegyzi, hogy koronatanúja nem az em;

:
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litett

hanem

kagylüfaj,

az egész fauna.

A
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diszkordánciákat illetleg pedig kijelenti,

hogy egyes jellemz feltárásokról fényképet fog küldeni.
ScHAFAKZiK Fekenc dr. hangoztatja, hogy nagy baj, hogy nincs új összefoglaló munka, a meglévek, így Höknes munkái is most már elavultak.
Végül Maüritz Béla dr. egyetemi magántanár, társulatunk választmányi
tagja lépett a felolvasó asztalhoz, hogy bemutassa
A krassószörényvár:

megyo Jue-patak gabbrokzetének zeolit-ásványairól

irt

tanulmányát. A szigorúan tudományos, nagybecs tanulmány a Földtani Közlöny
'2
1911. év folyamának múlt számában (XLI. köt. 1
füzet GS
69 oldalon) teljes

—

egészében

már

is

megjelent.

Egyéb tárgy hiányában elnök az

2.

Jefjyzökönyv az 1911

ülést 7 órakor berekeszti.

á|)rilis

hó

5-i

szakülésröl.

A szerdán délután .5 órakor tartott szakülés a m. k. Földtani Intézet eladótermében (Stefánia-út 14.) folyt le.
Elnök ScHAFARZiK Ferenc dr. m. kir. bányatanácsos, megyetemi tanár.
Megjelentek
Bauer Gycla, Bruck József, Bmszt Kálmán dr., Erödi Kálmán dr.. GoLODAi Kornél, Juhász Ferenc, Koch Antal dr., Koch Nándor dr., Liffa
Adrél dr., LóczY Lajos dr., Lsenthey Imbb dr., Maros Imre, Pálfy Mór dr., Papp
Károly dr., Pávay-Vajna Ferenc, Siegmeth Károly, Scheéter Zoltán dr., Steinhausz Gyula, Stkömpl Gábor, Sontagh Tamás, Timkó Imre, Telegdi-Róth Károly dr.,
Tokaji Nagy Béla dr., Vargha György, Vénül Aladár dr., Vizer Vilmos, Vogl
Viktor dr., Zsigmondy Árpád. Összesen 29-en.
Elnök az ülést megnyitván megemlékezik Stefanescu Gergely romániai
geológusrcíl, aki a f. év február hó ál -én Bukarestben elhunyt. Stefanescu Romániának els nagyszabású geológusa volt, akinek a határos magyar-románhegység
kikutatásában nagy érdemei vannak.
Majd felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére. Papp Károly dr. elstitkár bejelenti a f. évi március l-i választmányi ülésen megválasztott 1 pártoló és
:

14 rendes tag névsorát.

Elnök

felkéri

Koch Antal

dr.

egyetemi

tanárt,

társulatunk

rUjabb földtani és slénytani megfigyelések
hegységben cím eladásának megtartására.

tagját

Koch Antal

tiszteletbeli

a

Budai

dr. egyet, tanár erre a következ mefigyeléseit terjeszti el
els kirándulásán a Törökvészdülben kiemelked sziklás ormot dolomitból állónak találta, mi a m. kir. Földtani Intézet részletes geológiai térképén
nincs megjelölve. Erre nézve tehát új a megfigyelés de alapjában véve még sem
az, mert boldogult. Hofman Károly dr. eredeti fölvételi térkópén már be van jegyezve
1.

:

Idei

;

ez az elfordulás.
2. Egy Buda vidékének dachsteinmeszéböl származó szép nagy kagylú-köbélt
mutat be, melyet a Megatodus Ampezzanus n. f. Horn. E.-nak az Ampezzovölgyébl leírt új fajával azonosít. Az érdekes kövületnek pontos lelhelye azonban
nem ismeretes, mert építkezésre beszállított köhalmazban 1909-ben a Gellérthegy

alján találtatott.

Bemutat a Török-Bálintnál kibúvó fels-oligocén homokban talált két
Az egyik egy kihalt tengeri szirénnek, a Halitherium sp. ind.-nak
a csaknem teljes bordája; a másik egy valószínleg új, igen érdekes Stromhua-ia,^.
Az eladáshoz Schafabzik Ferenc elnök megjegyzi, hogy tudomása szerint
.3.

ritkább kövületet.
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a m. k. Földtani Intézet az új reambuláció alapján a budapesti térképeket ki fogja
adni. Erre a célra az elhangzott fontos adatok igen becsesek lesznek.

A második eladó PÁ vay- Vájna Ferenc
kialakulásának történetérl és a piski

dékek geológiájáról

— lippai

rendes tag

dr.

volt, aki a

Maros-völgy

szakasz harmadkori és diluviális üle-

értekezett.

Az eladó a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából a Szabó József
emlékalapból kapott 400 koronányi segéllyel tanulmányozta a Maros

még nem

völgyét. Vizsgálatait

zárta

le,

de azért

az

adatok alapján

eddigi

is

ki-

mondhatja, hogy a Maros völgyének szakasza Piski és Lippa között eróziós, víz
által kivájt völgy. A pliocén végén jobbra-balra lefutó patakok vágták át az Alföld
és erdélyi medence közötti szorosokat s a Maros a negyedkor legelején kialakulva
a pleisztocén els felében már terrászokat hagyva hátra, folyt keresztül a Déva,

Zám, Kaprióra, Batma

és

Lippa közelében lev szorosokon. Az eladó

ezzel,

az

szemben, Lóczy LAjos-nak régi tapasztalatai mellett tör
pálcát a Maros mentén mindenütt észlelhet holooén és fels meg alsó pleisztocén
terrászok alapján. Alkalmazza több helyen LóczY-nak a folyóvízmedrek kialakulására vonatkozó törvényét és továbbmenöleg kiegészíti azt, példák alapján.

líjabb

megfigyelkkel

A Marosnak

ennek a szakasza mentérl típusos löszt és fényes sivatagi katöbb helyrl, amelyek Erdély pliocén és pleisztocén korú
száraz éghajlatára engednek következtetést.
Az eladó kijelenti végül, hogy az Erdélyre most olyan nagy fontosságú
mediterrán tengernek a Maros mentén nem volt csatlakozása az Alföld felé, mert
üledékeinek Déva alatt, ódarabon nem akadt sehol sem a nyomára.

vicsokat

mutatott

be

i

Elnökl ScHAFARZiK tanár Pávay- Vájna Ferenc eladóhoz kérdést intéz
vájjon mikép fügnek össze a kimutatott terrászok azzal a két nagy törmelékkúppal,
amely egyrészt

a Marostól délre, másrészt északra terül

el,

s

csaknem

a Tisza sík-

ságáig húzódik.

Erre a kérdésre Pávay- Vájna Ferenc nem felelhet, mert az említett törmelékkúpokon még nem járt.
LóczY Lajos választmányi tag kér erre szót. Kijelenti, hogy neki Pávay-Vajna
tagtárs eladása jobban tetszett, mint a nemrég hallott SAViCKY-féle magyarázat,
aki tévesen a pontusi idre tette a Maros kialakulását. A Maros töi-melék kúpjait
illetleg, a lippai szoros gránitjához hozzásimul egy éles terrasz, amely gj-önyören kifejldve egész Újaradig követhet. Több terrasz van itt egymás alatt,
amelyek kavicstelepei Temesvárig húzódnak. Ha ezt terrasznak akarjuk föltüntetní,
úgy óriási törmelékkúp gyanánt kell felfogni. A kaviestelepek anyagát patak medrek
adják, s nem a Maros. Koruk talán a Belvedere kavicstelepeivel egykorú, mert
bennük .Wasíodow-fogakat találtak. Egy másik törmelékkúp is van itt, mely ha úgy
tetszik: a Maros déltája. Ajánlja az eladónak, hogy a Maros mellékvölgyeit is
látogassa meg, mert

nem

ott

vágódott

itt

be,

igen érdekes

dolgokat

ahol a kavicsmeder

fog

volt,

találni

hanem

;

pl.

Berzovai jiatak

a

mellette.

Pávay-Vajna Ferenc igen köszöni a szíves útbaigazításokat, s ha lesz módja
is tanulmányozni fogja.
Schafarzik elnök fölemlíti, hogy a Pojána Ruszkában 500 000 m magasságban, Gyalár körül is vannak kavicsok, amiket pliocénnek tekint. Ajánlja ezen
magasfekvésü kavics-telepeket is a figyelmébe, amelyek azért is igen érdekesek,
mert látszólag sík területeket alkotnak, a valóságban azonban mégis lejtenek. Ezen
kaviestelepek fölött van az oláhok egyetlen kultúr-talaja.
PÁLFT MÓR dr. választmányi tag az Aranyi-hegy mögött több szintájban talált
kavicstelepet egész 500—600 m magasságig ezek valószínleg pliocén kavicsok.
hozzá, a mellékvölgyeket

—

;
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StsöMPL GÁBOR r. tag a felsmagyarországi kavicstakaróról emlékezik meg,
amelyet a Szilícei-plató alján és a Saj terraszain ismer.
Elnök úgy az eladónak, mint a felszólalóknak köszönetet mondva, a vitát
bezárja s egyben az ülést

3.

Jegyzkönyv

berekeszti.

is

az 1911

május hó 3-án

tartott

szakülésrl.

Az ülés helyisége a m. kir. Földtani Intézet eladó terme. Kezdete délután
5 órakor.
Elnök Szontaoh Tamás dr. királyi tanácsos másodelnök.
Megjelentek Baloöh Margit dr., Bddinszky Károly, Dicenty Dezs, Prankl
JÁNOS, Hillbbrand Jen dr., Ilosvay Lajos dR., Kadic Ottokár dr., Koch NákDOR dr., Kormos Tivadar dr., Krennee József Sándor dr., László Gábor dr., Liffa
Márton dr., Maüritz Béla dr., Neubauee KonAdrél dr., LóczY Lajos dr.,
stantin dr., PÁLFY MÓR dr., Palkovitz József nyg. cs. és kir. altábornagy, Papp
Károly, Pávay-Vajna Ferknc dr., Prinz Gyula, Schafarzik Ferenc dr. elnök,
AscHER Antal pénztáros, Scholtz Pál Kornél, Scheétee Zoltán dr., Sieometh
Károly, Strömpl Gábor dr., Teleudi Roth Lajos, Toborffy Géza, Treitz Péter,
TüzsoN János dr.. Vargha György, Vendl Aladár dr., Vizer Vilmos, Vogl Viktor,
ZiMÁNYi Károly dr., Zsigmondy Árpád. Összesen 38-an.
Elnökl másodelnök felhívja a titkárt jelentésének megtételére.
Papp Károly dr. elsötitkár bejelenti az április 5-én megválasztott 7 rendes
tagot, valamint Ádámossy Ferenc r. tag halálát.
Másodelnök felkéri Schafarzik Ferenc dr. megyetemi tanárt a Földtani
Társulat elnökét, hogy Berzászka környékének geológiai viszonyairól hirdetett eladását tartsa meg.
Schafarzik Ferenc dr. bemutatja néhai Böckh János, a m. kir. Földtani
:

:

:

Lw

volt nagyérdem
térképlapját, amelyet

Intézet

igazgatójának

Berzászka vidékérl felvett

saját bejárásai

területén kristályos palák felett

alapján

irányban

több

új térképvázla-

Krassó-Szörény megye ezen ersen összegyrt
karbon, permi, jura és kréta lerakódások helyez-

tokkal és szelvényekkel egészített

ki.

a 1 i a s z, hanem még
kednek, amelyek közül nemcsak a jura legalsó szekciója
a karbon formáció is széntartalmú. Különösen ez utóbbit mutatja ki
az eddiginél nagyobb kiterjedésben. Mostanáig ugyanis csak Újbányán, egy
:

szk

kis

medencében ismertük

az

Alduna mentén a fels, vagyis produktív karbon
azonban ezen nemzetgazdászatilag foLtos

széntelepeit, Schafarzik újabb felvételei

formációnak további, É N y r a való elterjedését engedik feltételezni, még
pedig mintegy .50—60 négyzetkilométernyi területen.
A tektonikai viszonyokat illetleg a Krassószörényi-hegység ezen áttolódott
-

részlete

ablak-gyanánt

fogható

föl.

Bemutatja azon szelvényeket, amelyeket a kozlai szénteleprl készített, s
amelyek szerint ez a telep rendkívül bonyolódott gyrdést szenvedett. Felhívja a
jelenlev bányászokat, nyilatkozzanak, hogy láttak e valaha gyakorlati foglalkozásuk
közben ilyen gyrdött telepet.
ZsiGMONDY Árpád rendes tag megjegyzi, hogy sok hazai és külföldi szénteleppel volt dolga, de ilyen sajátságosan összegyrt széntelepet sehol sem látott.
Vizer Vilmos rendes tag szerint Pécs vidékén Tolnaváraljáu vannak hasonló
Bzéntelepek,

nyából

amiket

Bányageológiai

címen a Bányászati

és Kohászati

vázlatok Tolnából — Bara-

Lapok

1904. évi

májusi számában

is-
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mertetett. Szerinte

itt

nemcsak

gyrdés

van,

hanem már

eredetileg igy képzdött
nagyon megvastagodnak, s minél
telep. Keilhack a Csehországi szén-

a szén. Váralján az egyes formációk helyenkint

vastagabb a szénformáció, annál zavartabb a
elfordulásból ismertet ilyen körkörösen gyrt telepet.

LóczY Lajos választnaányi tag ilyen komplikáltán gyrt telepet nem ismer,
azonban némileg hasonló eset mutatkozik az abauj-tornamegyei Somodi oligocén
széntelepén. Itt a szén a triász alatt, meredeken áll. Igazat ad Vízer tagtársnak,
hogy itt már az eredeti képzdésnek is része van a meredeken bnkó, B amellett
körkörösen gyrt széntelep létrehozásában. Innét lehetne magyarázni a helyenkint
elvékonyodó, majd kihasasodó széntelep-részleteket is. A szén ugyanis a medence
peremén, régi árok torkán, mint törmelékkúp rakódott le.
szintén üdvözli Schafaezik elnököt nagyon becses tanulmányának eladásáért, amelyben elször mutatja ki minden

kétséget kizárólag a rátoló dást
ségben. Bánsági hegységeink szerkezetének
van a szerb viszonyok ismeretére

Duna jobbpartjának

s

megismerésében nagy szkségünk
ezért sajnálja, hogy a magyar geológusuk a

viszonyait oly kevéssé ismerik.

SzoNTAGH Tamás

dr.

elnöklést átadja Schafaezik

címen

is,

Krassószörényi hegy-

a

elnökl másodelnök köszönet mondva az eladónak, az
Ferenc elnöknek.

Strompl Gábor dr. «a visegrádi Dunaszoros kaviestelepei»
a Duna-völgy középmagyarországi szakaszának fiatalkori kavicslerakódásait

tárgyalja. Szerinte e területen kétféle eredésü kavicslerakódás van. 40 —-50

m relativú

magasságig a Duna mai szintje felett a Duna régebbi, egykor magasabban fekv
medrének folyóterraszokon nyugvó kavicsára akadunk. A magasabban az .50 1.50
m-ig terjedk már nem a Duna hordaléka, hanem azé a sejtett vízfolyásé, amely
a kvantei korszakban a Cserháton át (Balassagyarmat és Vác között) zúdult le
a Nagy-Alföldre. A Cserhátnak egykori medreit az eladó e nyár folyamán fogja

—

kutatni.

Eladásához hozzászól Pálfy Mór dr. választmányi tag, megemlítve hogy
Zebegény és Nagymaros közötti hegynyakou látott deflációs kavicstelepet.
Vendl Aladár dr. a Csepelsziget É-i része alluviális futóhomokjának ásványakár primer,
tani alkotását mutatja be. A meghatározott ásvánj'fajok egy része
az Alpesekbl, a többi a magyar hegységekbl származik,
akár szekundér úton
néhány ásványfaj pedig egyaránt származhatott az Alpesekbl is, meg a magyar
hegységekbl is. Szerz az egyes ásfányfajokat fajsúlyuk szerint nehéz oldatok és
a

—

—

olvadékok segítségével hét részletbe koncentrálta,
részletek kémiai összetételét megállapítva, a

minségileg, hanem mennyiségileg
is

Noha

állapította.

is

jellemezte

e kvantitatív vizsgálat

e

részletek súlyát

homok ásványtani
s

megmérve s a
nemcsak

alkotását

több ásványfaj mennyiségét

meg

sok ásványfajra nézve csak durván meg-

közelít, a talajok vázrészének tanulmányozásakor mindenesetre figyelemmel kísérend vájjon ilyenféle eljárásokkal nem lehetne-e a talajok vázrészének ásványait
:

kvantitative

a kir.

ben

is

—

legalább bizonyos megközelítéssel

—

jellemezni

József-Megyetem ásvány-földtani intézetében készült

teljes

egészében

meg

s

?

A

tanulmány

a Földtani Közlöny-

fog jelenni

Vendl Aladár dr. eladásához elnökl Schafaezik tanár melegen gratulál.
Nem annyira a számbeU viszonyok fontosak itt, hogy a Csepel-sziget futóhomokjában mennyi kvarcot, s mennyi földpátot állapított meg, hanem a módszer a becses, amellyel ilyen

finom vizsgálatokat képes végezni. Lehet olyan eset, amikor
s ilyen esetben megbecsülhetetlen szolgálatot

igen fontos talajvizsgálatról leend szó,
tehet

Vendl

tagtárs módszere.
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Efíyéb tárgy hiányában elnök ,iz ülést 7 órakor berekeszti,
lasztmányi tagokat rövid választmányi ülésre hívja egybe.

BJ

A Magyarhoni

s

a jelenlev vá-

Földtani Társulat Választmányi ülései.

az 1911 március hó 1-én tartott választmányi
I. Jeoyzököiiyv
ülésrl. Az ülés a hir. magyar Terruészettudományi Társulat üléstermében esti
7

órakor kezddött.

Schafarzik Ferenc dr.
Hokusitzky Henrik, Ilosvay Lajos
Lajos dr., Lörenthey Imee dr., Maüritz Béla dr., Pálfy
Lajos, Treitz Péter választmányi tagok, Papp Károly

Elnök

:

Jelen vannak

tor

dr.,

:

dr.,

Koch Antal, Lóczv
dr., Tblegdi Roth
elstitkár, Vogl Vik-

Mór
dr.

másodtitkár.

Elnök

az ülést megnyitván, a

dr. tiszteletbeli és

Majd

jegyzkönyv

hitelesítésére felkéri

Koch Antal

Treitz Péter választmányi tagot.

felhívja az elstitkárt jelentése beterjesztésére.

Papp Károly dr. elstitkár a következket jelenti
• Tisztelt
Választmányi ülés! Az 1911 jan. 25-iki választmányi ülés óta

I.

A Magyar

1.

Ajánja Szontagh Tamás

pártoló tagul jelentkezett

Gyógyfürd Rész vén_y társaság
dr..

n. Bendes tagokul óhajtanak belépni

Magyar Bánya

2.

társaság

és

a

következ testületek

és urak

i

Kohóipar Tanulmányi Részvény-

Bpest. Ajánlja a titkárság.

Magyar Mezgazdák Szövetkezete

3.

Treucsénteplitz.

másodelmik.

Budajjest.

Ajánlja

a

titkárság.

B.ÍTOE RÓBERT, bankhivatalnok Budapest. Ajánlja Bryson Piroska r. tag.
GoLODAi Kornél, a Magyar Általános Kszénbánya R. T. titkára. Ajánlja
ViZER Vilmos r. tag.
Kovács István, bányamérnök Salgótarján. Ajánlja Gerö Nándor r. tag.
7. Ifjú
LóczY Lajos, egyetemi hallgató Zürich. Ajánlja Lóczy Lajos,
4.

5.

().

vál. tag.

Mller

Walther, mérnök Szurdokpüspöki. Ajánlja Baelay József r.
Pommerantz BIÁroly, bányamérnök Budapest. Ajánlja a titkárság.
10. Révész Jen, bányatulajdonos, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
vezet titkára Budapest. Ajánlja Bruck Albert r. tag.
8.

tag.

9.

II.

RÉVÉSZ Samo, mérnök, államvasuti felügyel Budapest. Ajánlja a

cég-

tit-

kárság.

Sas Lóránd, Rákospalota. Ajánlja Timkó Imre, r. tag.
Saüer György, a Krupp-gyár magyarországi vezérképviselje Budapest.
Ajánlja Bruck Albert r. tag.
14. ScHWEiGER Imre Ambrus, építési vállalkozó, Budapest. Ajánlja Pálfy Mór
12.

13.

választmányi
15.

A

tag.

Thóma

József, artézi kútfúró mester Egyek. Ajánlja a titkárság.
választmány a felsoroltakat megválasztja.
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A

ügyek sorából jelenthetem,
hogy BöCKH JÁNOS szobrára kibocsátottuk a küllidre szóló gyjtíveket,
amiket a világ minden tája felé csereviszonyos társulatainknak 250 helyre expediáltam. Már érkeznek is az adományok bven, különösen Komániából és Ausztriából. A hazánkba szóló gyüjtöivekre
dr. Szontagh Tamás másodelnök úr óiliajához képest
a következ urak aláírását kértük, akik nagyobb összegek kíséretében meg is adták erre az engedélyt gróí Teleki Géza, Darányi Ignác, Semsey
Andoe, dr. BiscHiTz Béla, Boeeély Lajos, íd. Chorin Ferenc, Farbaky István,
Heemann Miksa, Hevesy Lajos, Litschaukr Lajos, Matyasovszky Jakab, Mály
Sándor, Veith Béla, Zsigmondy Árpád, Zsigmondy Béla. A felsorolt urak neveit a
választmányi tagokkal csoportosítva betrendben fogjuk a gyüjtív alá írni.
Tudomásul szolgál.
folyó

1.

—

—

:

2. A Barlangkutató
Bizottság bemutatja 1911. évi munkaterveamelyben ásatásokat terveznek az ország különböz vidékein, s erre a célra
több helyrl pénzt kérnek. Schafarzik elnök konstatálja, hogy a Bizottság igen
sok munkát vállal magára, amihez azonban kevés a munkatárs, s még kevesebb a
pénz. Azonban a társulat elnöksége mégis mindent megtesz, hogy a Bizottság szá-

zetét,

mára minél

több anyagi eszközt teremtsen.

hogy a Barlangkutató Bizottság közleményeibl az eladó
100 magyar és 50 német különlenyomatot kér a társulattól. Kérdi a választmányt,
Elsötítkár jelenti,

hogy

megadható-e

Lóczy Lajos választmányi tag ajánlja, hogy a bizottsággal
úgy a nyomtatási költséget, mint a különlenyomatok
árát. Elsötítkár megjegyzi, hogy ez kivihetetlen, mert a nyomdai számlákat olykép
szétosztani, hogy azon a Barlangkutató Bízottság közleményei külön legyenek
feltüntetve, csaknem lehetetlen. A különlenyomatokat ugyan .meg lehetne fizettetni,
azonban a 10 vagy 20 koronával társulatunk sokra nem megy, amikor a közlemények kinyomtatására úgyis százakat áldoz. Esetleg azonban bizonyos átalányt
adhatna a Bízottság a nyomtatási költségekért.
Többek hozzászólása után elnök határ ozatilag kimondja, hogy
ez

fizettesse

a

meg

a

?

társulat

Barlangkutató Bizottság közleményeit a Magyarhoni
a jövben is ingyen nyomatja, s ezenfelül a bízottság
00 magyar és 50 német különlenyomatot is engedélyez,

Társulat
1

csak

szakszer közleményeket vehet

jegyzökönj'vek közlése

már magának

föl

az

Barlangkutató Bizottságtól évenkint csak

a

szerkeszt a

anyatársulatnak

rovatokba.

nagy

is

egyszer fogad

tömören fogalmazott jelentést

a

el

Földtani
részére

azonban

Minthogy a

teher,

azért

beszámoló

Közlöny számára,

míg

a
s

a

ülések apró-csepr ügyeivel foglalkozó jegyzökönyveit többé ki nem
nyomatja. Többen fölvetik a kérdést a f. évi január hó 25-iki választmányi ülés
határozatáról, amely Koemos Tivadae indítványa fölött napirendre tért. Kérdés,
hogy a választmány a jövben is engedélyezi-e a Barlangkutató Bizottságnak a
bizottsági

sokféle tagválasztást ?

MÓR

egy bizottságnak nincs joga más tagokat, mint csak
amely nézetéhez Lóczy Lajos dr. is csatlakozik.
Elnök a választmány kívánságára elrendeli a Barlangkutató Bizottság meg-

PÁi.FY

szerint

bizottsági tagokat választani,

alakulásakor hozott határozatok felolvasását.
P.APP KÁR')LY titkár felolvassa a Földtani

85

— 86.

Közlöny

oldalain foglalt ÁltalánoB határozatokat, amiket

közgylés

is

1910.

már

évi

XL. kötetének
febr. 10-iki

az 1910

szentesített.

«III. Altalános határozatok.

1.

A

Bizottság

tudományos eredményeit els-

sorban a Magyarhoni Földtani Társulat szaküléseíu mutatja

be,

összes

tevékeny-
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ségérl pedig a,h év végén egy külöu
Társulat választmányáualv számol be. i.

rzi

tárosa

A

és kezeli.

évi

A

Magyarhoni Földtani

a

jelentésében

Bizottság pénzét az anyaegyesület pénz-

kiutalványozás a Bizottság elnökének rendeletére történik,
3. A munkatervezet minden évre elre

aki ezért viszont a választmánynak felels.

mutatandó be a

Magyarhoni Földtani Társulat

Választmányának,

inkább, mivel a pénzszerzés közvetítését a Magyarhoni Földtani

annyival

Társulat

is

vállalja

magára."

A felolvasott általános határozatot a választmány minden tagja helyesléssel
fogadván, az elnök kimondja, hogy a Bizottság elnökét fel fogja kérni a választmány nevében arra, hogy a Barlangkutató Bizottságban az Altalános hatá-

rozmányokat

mindenben betartani iparkodjék.
Végül a választmány az Alapszabályok "21. §-a alapján az lUll. évre pénza
tárost választ és pedig egyhangúlag újból Ascher Antal megyetemi kvesztort
péuztárvizsgálo bizottság tagjaiul pedig felkéri Ilosvay Lajos dr., Löeenthey Imre
;

Petrik Lajos tagokat.

dr. és

Egyéb tárgy hiányában
2.

az elnök az ülést 8 órakor berekeszti.

Je(|yzkönyv az 1911

április

hó 5-éu

tartott

választmányi

ülésrl.
Az ülés

órakor a m.

esti 7

kir.

Földtani Intézet helyiségében volt.

Elnök:

Schafarzik Ferenc dr.
Megjelentek: Szontagh Tamás dr. másodelnök, Koch Antal dr. tiszteletbeli
tag, LóczY Lajos, Lörenthey Imre, Pálfy Mór választmányi tagok, Papp Károly
dr. elstitkár, Vogl Viktor dr. másodtitkár.
Elnök az ülést megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Koch Antal
s

Pálfy Mór urakat.
Papp Károly elsötitkár

jelenti,

hogy

a

március

1-i

választmányi ülés óta

rendes tagokul jelentkeztek

Nyugatmagyarországi Köszénbánya Eészvénytársa-

1.

ság

bányaigazgatósága Széperdö (ezeltt Handlova). Ajánlja Görög Gábor r. tag.
'2.
Engelstein Jakab bányatulajdonos Riska, Körösbánya. Ajánlja a titkárság.
3.
4.

Feankl János Budapest. Ajánlja a titkárság.
Heltai Ferenc dr. országgylési képvisel,

székesfvárosi

a

gázmvek

igazgatója Budapest. Ajánlja a titkárság.

nyg. m. kir. vasgyári szertárgondnok, Miskolc. Ajánlja
ö. Kocsis JÁNOS,
Schafarzik Ferenc elnök.
(1.
Szemere Huba, földbirtokos Gomba (Pest m.). Ajánlja Schrbter Zoltán

r.

tag.

fmérnök

Székesfehérvár. Ajánlja a titkárság.

7.

Vágó Lajos,

A

választmány a nevezett vállalatot és urakat egyhangúlag

déli vasúti

a

társulat

ren-

des tagjaivá választja.

Ezzel szemben veszteségünk is van. Nevezetesen f.
melletti Kövenden elhunyt Adámossy Ferenc, m.

Bágyon

nök, nyugalmazott pénztári ellenr 74 éves korában.
JÁNOS-sal

és

Gesell Sándok

ral

A

évi

március hó 27-én a

kir.

sóbányahivatali mér-

megboldogult,

együtt látogatta a selmeci

aki

akadémiát,

Böckh

1903 óta

volt rendes tagunk.

Szomorú tudomásul szolgál.
Schafarzik elnök megemlékezik Stefanescu GERGEi.Ynek, a román geológu-
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A

sok nesztorának haláláról.

román nyelv

teséget

választmány a kiváló geológus halála

részvétiratban

fogja

román

a

fölött ért vesz-

intézetnek

geológiai

kir.

kifejezni.

f.

A

beérkezett fontosabb ügyiratok a

1.

Semsey Andor úr

következk
tag

tiszteletbeli

Treitz Péter

munkájának kiadására

évi jan. 2f;-án 900 koronát engedélyezett.

Szíves adományáért
2.

A

jegyzkönyvi köszönet.

vallás és közoktatásügyi minisztérium

m. kir.

1911. évi

számú átiratával a szokásos 3000 korona államsegélyt
kiutalva, a következ záradékot fzi ehhez
«Errl a Tekintetes Elnökséget f. évi február hó 22-én 59/1911. sz. a. kelt
beadványára hivatkozva oly hozzáadással értesítem, hogy a Társulatnak az álUamsegély felemelésére vonatkozó kérelmét megfontolás tárgyává teendem ós elhatározásomat annak idején közölni fogom a Társulattal. A miniszter helyett Balogh,
március 10-én

kelt

2(5,0-37.

:

államtitkár.i)

Örvendetes tudomásul szolgál.

gyjti

A GüLL Vilmos síremlékére kibocsátott
ven begyült
350 korona, amely összeg a Magyar Tisztviselk Takarékpénztára Eészvénj'társaság
betétkönyvében van elhelyezve.
4. NAGYSDRi BöcKH JÁNOS
mellszobrára úgy hazánkból, mint a külföldrl
3.

szépen jönnek az adományok, eddigelé begyült 2439
Pesti Hazai

Els Takarékpénztár

SzoNTAGH Tamás

K

80

f.

késziiénz,

amely

a

Baross-téri fiókjában van elhelj'ezve.

másodelnök kiemeli a titkárság buzgalmát a gyjtések
hogy boldogult Güll másodtitkárunk sírkövét békásmegj'eri
rendeljük, amely block-szer emlékkbe fekete márvány vagy
dr.

körül. Egyúttal ajánlja,

mészkbl

durva

táblát

szienit

lehetne

illeszteni.

A

sírkövet

Jablonszky

jutányosán

sirkögyára

elkészítené.

A

választmány elrendeli, hogy a titkárság szerezze be az ajánlatot.
SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök jelenti, hogy az elnöklete alatt
geológiai szakszótárt készít bizottság a^ általános elvekben megállapodott
jedelmes javaslatot dolgozott

mköd
s

ter-

ki.

Az elstitkár kéri a m. kir. Földtani Intézet jelenlev igazgatóját és aligazhogy engedjék meg a jegyzkönyvnek a m. kir. Földtani Intézet népszer
kiadványaiban való közlését, ahova ez a munka nagyon is beillene. A jelenlev

gatóját,

igazgató pártolja az eszmét, az aligazgató

hogy

ellenzi, s e szerint a

választmány uta-

jegyzkönyvet csak a Földtani Közlönyben tegye közzé.
Eleötitkár jelenti, hogy Treitz Péter választmányi tagunknak a Földtani
Közlöny 1910 jul aug.-i számában megjelent
«Az agrogeológia feladataia (Die
Aufgaben der Agrogeologie) cím mvét Halbt F. belga geológus a «Societe
sítja

az elstitkárt,

a

—

geologique Belge»

következ címen
«F.

:

folyóiratban

francia

nyelven egész terjedelmében

leközölte,

a

:

Halét.

Ingeuieur

attaché

an Service

geologique

Aualyse

l'agrogeologie, d'aprés le travail présenté an Cougréa agrogeologique de

du róle de
Stockholm

par M. Treitz geologue en chef du Gouvernement hongroie.*
(

XXV.

Bulletin

de

la

Belge

Société

de

Geologie

et

cet.

ect.

Bruj-eVes.

Tome

1911.)

A magyar agrogeológiára
örvendetes tudomásul veszi.
Egyéb tárgy hiányában

eme valóban kitüntet eseményt

a

választmány

az elnök az ülést esti 8 órakor berekeszti.
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3.

Jegyzkönyv

ülésrl.
Az

ülés délután 7 crakor

Elnök

május hó 3-án

az lüll

kezddik

tartott

választmányi

a m. k. Földtani Intézet eladótermében.

Schafarzik Ferenc dr.
Megjelentek Szontagh Tamás
:

dr. raásodelnök, Ilosvay Lajos dr., Krenneu
JÓZSEF SÁNDOR dr., Lóczy Lajos dr., Mauritz Béla, Pálfy Mór dr., Treitz Péter
választmányi tagok, Siegmeth Károly, a Barlangkutató Bizottság elnöke, Papp
KÁKOLY dr. elsötitkár, Voöl Viktor dr. másodtitkár és Ascher Antal pénztáros.
:

Elnök az

BÉLA

dr. és

megnyitván,

ülést

a

jegyzkönyv

hitelesítésére felkéri

Maüeitz

Teitz Péter választmányi tagokat.

Majd felhívja az elsötitkárt jelentéseinek megtételére.
Paff K.ároly dr. elstitkár a következket jelenti
"Tisztelt választmányi ülés! Az 1911 április 5-iki ülés óta

rendes tagokul jelentkeztek

Gálffy Ignác,

1.

Ottokár

Plotényi Géza,

3.
r.

egyetemi tanársegéd Kolozsvár. Ajánlja Kadic Otto-

dr.,

a Barlangkutató Bizottság eladója.

dr.,

bert

felskereskedelmi iskolai igazg. Miskolc. Ajánlja Kadic

áll.

a Barlangkutató Bizottság eladója.

RosKA MÁRTON

!2.

kár

dr.,

bányamérnök Sajószentpéter. Ajánlja Ballenegoer Ró-

tag.

4.
r>.

6.

KocH Gusztáv Adolf, fiskolai tanár Bécs. Ajánlja a titkárság.
Vargha Zsigmond, bankhivatalnok Budapest. Ajánlja a titkárság.
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége Budapest. Ajánlja a titkárság.

A

a

felsoroltakat

egyhangúlag a társulat

választmány

rendes

tagjaivá

választja.

a

A

folyóügyekre térve

1.

A BüCKH

külföldrl

át,

elstitkár a következket jelenti

JÁNOS mellszobrára kibocsátott gj'üjtöívekre úgy hazánkból, mint
szépen érkeznek az adományok. 1911 február 8 és április hó 30-a

K 80 fillér, amely összeg a Pesti Hazai Elstakarékpénztár Baross-téri fiókjában van elhelyezve.
között beérkezett készpénzben S08.5

A

mai

Jen

napon Romer

Egylet elnökétl érkezett magyar

Urak

egyetemi

nyelv

tanártól,

átirattal

egy

a

lembergi

lelkes

Kopernikusz

adomány

:

((Tisztelt

Megkérés szerint küldjük az ái-t az oly tisztelt férfiú, mint János Böckh
20 (huBz) korona emlékére. Maradván Lemberg (Lwow) 1 Mai 1911 Jen Romer;
Polskié Towarzystwo Przyrodnikow Imienia Kopernika we Lwowie.»
A beérkezett adományokról a nyilvános nyugtatót Közlönyünk legközelebbi
száma hozza.
2. GLL Vilmos síremlékére beérkezett 350 korona, amely a Magyar Tisztviselk Takarékpénztárában van elhelyezve.
Meghívó érkezett a görlitzi Naturforschende Gesellschaft
3.
elnökségétl az egyesület fönnállásának százéves fordulójára, amely 1911 október

8—10

!

között lesz.
4.

Ugyancsak meghívó

jött

Bolognából Capellini Giovanni geológiai tanár

ötvenéves tanári jubileumára, amely
óta társulatunknak

Úgy

í.

évi

június 12-én

lesz.

Capellini

tanár

1886

is tiszteleti tagja.

az elbbi,

mint az utóbbi helyre a választmány üdvözl iratokat fog

küldeni.
5.

Balló

Rezs

dr. és

Löw Márton

Földtani Küzlüny. XLt. küt. Í9U.

dr.,

társulatunk rendes tagjai,

a

30
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JózsEF-alapból 600 K-át kérnek

a

dolomit-képzdésrl folytatott

kí-

sérleteik

támogatására. Részletes tervezetüket l'.Ul április á4-én keltezték, s
biztosítják a választmányt, hogy a megbízás elnyerése esetén mához egy évre

jelentést terjesztenek

el

kisérleteikrl.

Beadványuk a következkép szól
«A Magyarhoni Földtani Társulat
Alulírottak azon

tiszteletteljes

tekintetes választmányának. Budapest.
kérelemmel fordulunk a tekintetes Választ-

mányhoz, hogy a dolomitkópzdés tisztázására irányuló kísérleteink költségeinek
fedezéséhez a Szabó József alap 191). évi kamatjaiból 600 (hatszáz) koronával hozzájárulni kegyeskedjék.

Kérésünk támogatására

felemlítjük,

hogy a dolomitképzdés,

a lythogenesis egyik legérdekesebb és talán legtöbbet vizsgált problémája, amelyet
az eddigi vizsgálatok
•

nem

Dolomitráthseb) szerepel.

oldottak meg,

A

úgyhogy

az irodalomban

még ma

is

mint

kérdés megoldatlan volta szerény véleményünk szerint

leli magyarázatát. Mindenekeltt azon
szempontból mi a dolomit. A kérdést úgy
értelmezve, hogy azok (CaMg) CO^ kzetekben, amelyek összetétele úgyszólván
100% MgCO^ között váltakozik az MgCO^, a kalcit illetve a dolomit kettssó
mellett mint külön phasis keverék rész gyanánt szerepel, vagy esetleg a C0CO3 és
MgCOg elegyeket képez. A másik a dolomit képzdés kérdését egészen közelrl
érint feladat, azon körülmények megállapítása, amelyek elfeltételét képezik a
dolomit kettssó és a nagyon is valószín {CaMg) CO.^ elegykristályok képzdésének. Ez utóbbi egyensúlytani vizsgálatok támogatásához, kérjük az igen tisztelt
Választmány erkölcsi és anyagi segélyét. Kérésünk megtételéhez a bátorságot nem
csak abból merítettük, hogy egyikünk eddigi vizsgálatai is az egyensúlytan euie
körébe tartoztak, hanem abból is, hogy a dolomit képzdésre irányuló majd egy
éven át folyó diffúziós elökísérleteínk reményt nyújtanak a kérdés megoldására.
A tekintetes Választmány jóindulatát kérve maradtunk Budapest 1911 ájjrilis hó 24-én teljes tisztelettel dr. Balló Rezs tanár, dr.
Máeton egyetemi

a rendszeres chemiai búvárkodás hiányában

kérdést kell eldöntenünk, hogy chemiai

—

Lw

tanársegéd.*

A

beadott pályázatra

Ilosvay Lajos

dr.

választmánjri tag megjegyzi, hogy

képzdésének felderítését igen fontos kérdésnek
Balló Rezs kémikus mködését ismeri, a maga részérl
a

dolomit

tartja,

s

ajánlja

a

minthogy
megbízás

kiadását.

Lw

m-

Krenner József Sákdok vál. tag a másik pályázónak
MÁRTONnak
ködésérl nyilatkozik. Megjegyzi, hogy a dolomit-képzdés problémája sötét pont,
amelyre a pályázók fényt akarnak deríteni. Ezért melegen ajánlja a megbízás
:

kiadását.

LóczT Lajos választmányi tag sajnálja, hogy a társulat nem adhat több
megérdemelnének több ezer koronát, hogy a kísérleteket minél pontosabban s minél több anyagon végezhetnék. Figyelmezteti a pályásegélyt a kutatóknak; pedig

zókat a balatonparti változatos dolomitokra.

ScHAFAEziK Ferenc elnök kifejti, hogy a dolomitképzdés régi teóriái nem
így a többek között a krassó-szörénymegyei Istvánhegyen a kréta
mészk rétegeiben van két dolomit-pad, amelynek eredetét a régi teóriákkal
semmikép sem lehet megmagyarázni. Ajánlja ezt a dolomit-padot a kutatók
kielégítk.

figyelmébe.

A

választmány a kért 600 K-t Balló

Rezs

és

Lw

Márton

számái-a

meg-

szavazza, s felhatalmazza az elnökséget a Megbízó levél kiállítására.

Elstitkár
alkalmával

ajánlja,

hogy az elnökség nevezetteknek a Megbízó levél aláírása
ki, s a
fennmaradó áOO K-t az 1912. év tavaszán,

400 K-t utaljon
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illetleg uniukájuk benyujtásakor adja át. Azonkívül felhivandók a pályázók, hogy
megbízásuktól számítva egy év múlva kísérleteikrl jelentést terjesszenek el.
A választmány ily módon határoz.
6. Elstítkár bemutatja a Barlangkutató Bizottságnak jegyzkönyveit az liHl
febr. á4-iki és április 29-iki üléseirl. Az utóbbiban van a Bizottság 1911. évi

munkaprogrammja, amely szerint a szépvölgyi Scholtz-barlang felmérésére Jord.ín
KÁROLY dr. alelnök vállalkozott a saját költségén a tornai-szilicei lensík barlangazonkívül Siegmeth Károly elnök s Kadió
jait StrOmpl Gábor fogja kutatni
Ottokár eladó fognak rendszeres ásatásokat vezetni a rendelkezésre álló költségekhez képest hazánk különböz vidékein.
Siegmeth Károly bizottsági elnök a bemutatott munkaprogrammot magyarázó szavakkal kiséri, kifejtve, hogy a Barlangkutató Bizottság a jöv;

;

ben szigorú szakszerséggel iparkodik a Barlangok

zásában

kikutatásában

és

tanulmányo-

eljárni.

A Választmány Siegmeth Károly

bizottsági

elnök

kijelentését

egyhangú

helyesléssel tudomásul veszi.
7.
Elstitkár
Ügyrendjének H— 8.

hogy

jelenti,

közgylésen esedékes

§-ai

szerint

lesz,

s

e

Szabó József nevét visel emlékalapítvány
Szabó-érem kiadása az 1912. évi februáriusi
célra a 8. §. a) pontja szerint f. évi május hó
a

a

közepéig héttagú bizottság küldend

Elnök

felkéri a választmányt,

ki.

hogy

a

Szabó-érem

odaítélésére

kiküldendö

bizottságba a jelölést ejtse meg.

A

választmány erre a bizottság tagjaiul a következ tagokat kéri

fel:

Elnök:
1.

SzoNTAGH Tamás

dr.

másodelnök.

Bizottsági tagok:
•2.

KocH Antal

3.

LRENTHEY Imre

4.
5.

dr.,

tiszteleti tag, a

földtan,

választmányi tag az slénytan,
választmányi tag a kristály- és ásványtan,

dr.

Mauritz Bél.\ dr.,
PÁLFY MÓR dr., választmányi

tag

a

kzettan

és

gyakorlati

geológia,
6.

7.

A
urakkal,

Emszt Kálmán dr., rendes tag az ásvány és földtani kémia
LÁSZLÓ GÁBOR dr., rendes tag az agrogeológia körébe tartozó munkák megbirálására.
választmány

az esetleg

kez

felkéri Szontagh Tamás dr. másodelnök urat, hogy a kijelölt
amennyiben a megbízatást elvállalják
a bizottságot alakítsa meg,
nem vállalkozó urak helyett pedig más tagok kijelölése iránt a követ-

—

—

választmányi ülésen tegyen javaslatot.
Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést '28 órakor berekeszti.
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KÖZLEMÉNYEK
A MAGYAEHONI FÖLDTANI TÁESULAT BARLANGKUTATÓ
BIZOTTSÁGÁBÓL.
ÉVFOLYAM

1911.

2.

SZERKESZTI

FÜZET.

:

KADIÓ OTTOKÁR

di-.

ELADÓ.

A RÉPÁSHUTAI BALLABARLANGBAN TALÁLT DILÜVLÍLIS
GYERMEKCSONTOK MARADVÁNYAI
Köz:

—

Hlllebrand .Jen

A

39—42. ábrával.

clr.''

—

Magyarországon 1891-ig a diluviális ember nyomai ismeretlenek voltak.
az évben egy miskolczi ház alapozásánál rábukkantak három kalcedonból készült szakócára, a lelet szerencsére Hermák Ottó kezébe került, ki annak

Ebben

diluviáKs jellegét azonnal felismerte. Tudósaink nagyrésze kétségbe vonta

de Hermán Ottó
be

nem

nem

bizonyította

zésére indította

meg

s

ezt,

nyugodott addig, míg azoknak diluviális voltát végleg
újabb leletekkel azt

a m.

meg nem

ersítette.

Földtani Intézet a Miskolcz

kh-.

Az

vidéki

ösztön-

barlangok-

melynek költségeihez késbb a Mskolczi Múzeum is
hozzá s a jövre nézve is kilátásba helyezte
további támogatását; így jutott biztos mederbe a magyarországi diluviális
ember rendszeres kutatása. Hermán OxTÓ-n kívül tehát még a Földtani Intézet
vezet embereinek néhai Bökch JÁNos-nak, továbbá Lóczt Lajos és Szontágh
Tamás igazgató ui-aknak és a Miskolczi Múzeum lelkes igazgatójának Gálffy
loNÁc-nak köszönhetk az eddigi szép eredmények. Miskolcz vidékének geológiai
viszonyait Papp Károlt dr. osztálygeológus 906-ban tisztázta végképen. Az ásatások
megkezdje és további vezetje Kadic Ottokár di-. barátom, aki egymásután
kereste fel a Miskolcz vidéki barlangokat. Elször a Hámor község határában

nak rendszeres

kutatását,

áldozatkészséggel járult

példás

1

lev

sember biztos nyomah-a, az ú.
Késbb munkatársul e sorok írója is csatlakozott,

Szeletabarlangban akadt az

köszerszámokra.

Ottokár

dr.-ral felváltva folytatta a Szeletabarlang felásatását,

ásatásokat végezve a

*

Eladta

még

fel

nem

n.

paleolit-

Kadic

aki

közben próba-

kutatott barlangokban. így jutottam

el

egye-

a Magyarhoni Földtani Társulat 1911 januárius hó 25-iki szakülésén.
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bek közt a Szeletabarlangtól hiü-om óra járásnyira, annak

délnyugati

irányá-

ban fekv répáshutai Ballaburlangba.

39. iibra.

A

répáshutai Ballabarlang szája. (Roskó P. fényképe után.

A Ballabérc lejtjén mészksziklában van. 53 m-nyire a völgy felett s
543 m-nyire a tenger színe felett. Szép tágas nyílása északkeleti ^irányba néz.
A barlang hossza körülbelül 30 m. átlagos szélessége 8 m-re tehetö.|^; Annak
flacára, hogy két kürtje van, a barlangot kitölt rétegekben j bemosásnak
nyomai nem

tapasztalhatók.

A

barlang

kitöltésének

legfelsbb

rétegei

sötét-

454

D!

barna humuszból állanak
szintén alluviális

következik egy szürkésbai-na

ez alatt

;

JEN

HILLEBEAND

réteg,

ez alatt egy laza világossárgás meszes agyagréteg

s

mely

követke-

határát kéjíviselte. Hasonlóan van ez a
nagyon valószín, hogy mindkett ugyan abban
a korban azonos klima behatása alatt képzdött. Ezekben az eddig említett

amely a diluvium

zik,

Szeletabarlangbau

is,

alluvium

és

s

így

rétegekben recens csontokon és cserepeken kívül két retusnélküli
penge került ki. Az ezután következ sárgás s ersen törmelékes agyag-

alluviális

kis

rétegek az újabb

kutatások

bizonyultak.

diluviálisnak

alajíján

Jellemzi

ket

bennük tömegesen elforduló rágcsáló fauna, amely manapság már csak
arktikus vidékeken él. Ezek a rágcsálók kisebb-nagyobb fészkekben oly tömegesen fordulnak el, hogy az agyaggal valóságos csontbrecciát képeznek, s
amelyeket ragadozó madarak vihettek be a bai'langba. Diluviumra utalnak még
a

az újabban talált rénszarvasmaradványok

E

is.

rétegben

találtam

1909-ik

az

m

30 cm-uyi mélységben a szóban
forgó gyermekcsontokat. Mivel kszerszámokat, melyekbl a lelet korát pontosan meglehetett volna határozni, nem találtam, s mivel az említett rágcsálókon kívül más jellemz csont alig akadt s a csontok nem látszottak határozottan fosszihsoknak, a diluviáhs kor mellett fleg csak az agyagnak jellemz
év nyarán teljesen zavartalan sítusban

1

A

következ évben, 1910-ben, Kadic Ottokár dr..
szemben fekv Puskaporos odúban, rábukkant ugyanarra a rágcsáló faunára, amely szintén diluviáhsnak látszó
sárga agyagban volt. amely alatt közvetlenül ugyanolyan kinézés agyagban
a diluviális soluti-ei korra utaló babérlevélalakú köszerszámokra akadt Kormos
sárgás színe látszott szóllani.

aki próbaásatást végzett a Szeletával

TrvADAE

barátom, aki ebben az

dr.

idben

nyozásával, az említett puskaporosi faunát

rágcsálófauna láttára

porosi

hasonlóság

s

ebbl

annál

tettem,

is

azonnal

foglalkozott

nekem

feltnt

gyermekcsontok
mivel a Puskaporosban

a ballabarlaugi

inkább,

rágcsálók

a

dilu^^álisnak

határozta.

tanulmá-

A

puska-

ballabarlangival

a

való

diluviális korára következ-

ugyan az a rágcsálófauna

közvetlenül diluviális kszerszámokat tartalmazó réteg felett fordult el.
tani Intézet igazgatósága erre megbízta Kadic Ottokár dr. és

A

Föld-

Kormos Tivadar

geológusokat, hogy velem együtt a helyszínre menjenek és a

lelhelyet

dr.

iijból

A lelhelynek együttes tanulmányozása ugyanazokat a stratieredményeket szolgáltatta, mint azt az els próbagödör kiásatásánál
megállapítliattam. A gyermekcsoutokuak diluviális korát a következ körülmegtekintsük.
grafiai

mények

bizonyítják.

1.

A

csontok teljesen bolygatlan rétegben feküdtek.

a törmelékes sárga agyagréteg
diluviális korú, ez

a jellemz

is

a diluvium mellett

sárga

agyagban kezd

csontokat 30 em-nyi vastagságban borította.

A

4.

szól.

3.

fellépni,

Kadic

A
s

2.

Maga

kisér-fauna
a

dr.-tól talált

gyermekhasonló

puskaporosi rágcsálófauna diluviális solutréi típusú kszerszámokkal fordul el.

Ami magukat

a gyermekcsontokat

ingadozási körébe esik, vagyis
is

lehet

mai tudásimk

embert, úgynevezett

tanár

is

látta,

szerint

Homo

aki ezeket

Homo
fels

megállapítható,

illeti,

körülbelül egy éves gyermeknek a csontjai.

A

saptens-szel

maga részérl

vau dolgunk, amint nem
alacsonyabb típusú
csontokat Lenhossék Mihály

rétegekbl

diluviális

primigenius-t várni.
a

hogy ezek egy

csontok típusa a mostani ember

A

szintén

a

Homo

xainrns-íovma,
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körébe tartozóknak jelentette ki

idsebbnek

teszi.

mája, annál

A

gyermek korát egy évnél valamivel

a

aki

s

Különösen feltnt neki a koponyának rendkívül hosszú

inkább, mivel a gyermekek általában rövidfej

is

liozzávetölegeseu kiszámított fejiudex 72-nek adódott

s

ek

for-

szoktak lenni.

eszerint a kifejezet-

ten hosszúfejüek sorába tartozik. Ez bizonyítja, hogy a koponya egy tipikusan

hosszúfej rasszhoz

tartozik.

ma él

Hosszúfejek a

Homo

alsóbb rangúak, hosszúfej a

népek között általában

az

pririiigenius-nsik legtöbb képviselje és

a

fels diluviumurtk úgynevezett Cro-Magnoui rassza.

A
a két

csontvázból a koponj'ának legnagyobb része az alsó állkapoccsal, mind

combcsont, mind

a két felkarcsont,

orsócsout. a gerincoszlopból két

alkarból

az

egy

singcsont

még

egyébként

csigolyatest.

egy

és

egy

kulcscsont.

egy lapockatöredék és öt bordatöredék maradt meg. Teljesen liiányzanak azok

a csontok, amelyek a tulajdonképeui kezet és
Mindenesetre nagyon érdekes, hogy egy ilyen

lábat

alkotják

és

a

medence.

egyén csontjai kibírták

fiatal

a

nagyon valószín, hogy e lelet még sokáig a fosszilis
embernek legfiatalabbja fog maradni. Ez a körülmény csak fokozza a lelet
érdekességét, de hogy fiatal egyénnek csontjai is megkövesedhetnek, azt a
Szeletabarlangból nagyobb számmal kikerült fiatal fosszilis medvecsontok is
kövcsedési processust,

s

bizonyítják.

Mindenféle félreértés elkerülése céljából kiemelem, hogy

munkások állandóan felügyeletem

a

próbagödröt

hogy a már említett
rétegek egymásutánja a kiásott 2 m--nyi területnek minden egyes pontján
ugyanaz volt s hogy egymásután külön szedettem le a különböz szin rétegeket. Miután a világosszürke meszes agyagot kiástuk és sor került a sárga
diluviíilis agyagi-a. még 30 cm-njóre kellett leásnunk míg a gyermekcsontokra
akadtunk. Midn a munkások a koponya néhány részletét s több végtagcsontot kiemelték, én épen néhány lépésnyire a gödörtl a barlang szájánál
ásó

A

ellenriztem a kiliordott agyag kikeresését.

ban már

magam emeltem

ki.

nak egymáshoz való pontos
dendriteknek

s

különösen

így sajnos,

helyzete,
a

állottak

alatt

de

többi elkerült

már meg
a

koponya

s

csontokon

belsejében

csontokat

zavarva

volt

a

azon-

csontok-

helyenként észlelhet

észlellietö

fehér

patina-

foltoknak helyzetébl megállapíthattam, hogy ezeknek a csontoknak természe-

helyzetükben kellett feküdniük.

tes

A

koponya

oldalt

ersen

el

van torzítva

a

rétegek nyomásától, a halánték és pofacsontok közül pedig csak a baloldaliak

mutatnak ers dendrites képzdményeket.
oldali ágán, a bal felkaron és

Épen

combcsonton.

így

Ebbl

van

ez az állkapucs

azt következtetem,

bal-

hogy a

gyermek az egyik oldalán feküdt és pedig valószínleg a baloldalán. Mivel a
gyermek csontjai együtt voltak s mivel rágási nyomok nincsenek rajta s nagyrészük egészen ép, ez kizárja, hogy valami ragadozó állat vitte volna oda egyben kizárják ezek a köiülmények a kannibalizmust is. Temetkezésnek nyomai,
nevezetesen felállított kövek, ékszerek vagy más kszerszámok mellékelése
nem voltak észlelhetk, de azért még sem kizárt, mivel a diluviumban gyermekekkel valószínleg nem igen szoktak volt tárgyakat eltemetni.
A lelet geológiai k o r á t
e t n e g már kiemeltem, hogy ez a
i u m b a
fe s
d
helyezend s szem eltt tartva, hogy ugyanaz a
;

i

1

i 1

11

\'

1

1

1

K
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Puskaporosban

fauna a

közel járunk,

ha a

HILLEBRAND

kszerszámok

fordul

nagyon

el,

kor közelébe helyezzük. Egészen

ballai leletet is a soluti-ei

pontosat erre vonatkozólag csak akkor
a szintbl

kó'szerszámokkal

típusú

soluh-éi

JEN

mondhatunk majd, hogyha ugyanabból

fognak kikerülni. Erre vonatkozólag különben jogos

is

reményeink vannak, mivel eddig a barlangnak alig egy huszad része van kiásva. Tzhelyekre eddig a diluviális rétegekben nem akadtunk s hosszabb
tartózkodásra nem is igen lehetett alkalmas e barlang ebben a hideg klímában, mivel nyílása északkeleti irányba néz.

A

Ballabarlang közvetlen közelé-

ben még három kisebb sziklaodú van, ahol ásatás esetén szintén remélhetjük,
hogy az sember nyomaira fogunk akadni.

Mialatt fennt közölt soraim sajtó alatt voltak, alkalmam volt az említett

gyermekcsontokat közelebbrl megvizsgálni s recens hasonlókorú európai gyermekek csontjaival behatóbban összehasonlítani. Ezeknek a vizsgálatoknak az
eredményeit kívánom a következkben nagy vonásokban ismertetni. VizsgálaI. számú anatómiai intézetben végeztem, s kedves köteles-

taimat a budapesti
séget teljesítek,

ha

helyen

e

gatójának Lenhossék Mihált

is

hálás köszönetemet fejezem ki az Intézet igaz-

tanár lU'nak,

dl',

érdekldéssel kisérve szíves útbaigazításaival

Az
s

egy

említett

gyermek

s

anyagát

a

leg-

állandó

vizsgálataimat

aki

segített.

is

mind egy egyénhez tartoznak

csontjai kétségkívül

éves

1^,4

körülbelül

intézetének

ki

nagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésemre

korú gyermeknek

felelnek

meg. Foglalkozzunk

mindenekeltt az agy- és arckoponyának sajátságaival, a négy különféle nézetbl tekintve azokat. Fölüh'l nézve a koponyát, azonnal szembeötlik annak
rendkívüli

keskeny

hosszú

és

formája,

a

halántékcsontnak ers lapossága, úgymint a
lettsége.

Mindezekkel

a

található jellegektl; így

sajátságokkal
pl.

az

halán téki

falcsont
falcsont

lényegesen

részének

dudorainak gyenge

eltér

a

sgyermek koponyaindesét

és a
fej-

mai gyermekeknél
70'4-nek

találtam

s így a tipikusan hosszúfej üek sorába tartozik, addig a mai azonos korú gyermekek közepes indexét 85-uek találtam s így ezeket a típusos rövid-

fejüekhez

kell sorolnunk. Mivel a

gyermek koponyája a megfelel felntt-

höz képest mindig rövidebbfej szokott lenni, biztosra vehet, hogy az sgyermek hosszúfejüsége idsebb korában még fokozódott volna s hogy így az

sgyermek
hogy

által

emberrassz a szélsségesen hosszúfejüekhez

képviselt

tartozott légyen. Eendkívül

feltn, hogy míg

homlokszélessége (7-2 cm) és legnagyobb
körülbelül nyolc hónapos

falcsonti

gyermek méreteinek

felel

az

sgyermek

szélessége

(11 '2

kellett

legkisebb

cm)

egy

meg, addig koponyájának

legnagyobb hossza, melyet az inion mérpontnak bizonytalan helyzete folytán

mértem 15 "9 cm, amely méret sok rövidfej felmarad
már
sem
nagyon
nttl
távol. Mindezeknél a felsorolt sajátságoknál
fogva, melyekben oly lényegesen eltér a mai gyermekektl, a koponya els
látszatra inkább egy «eu miniatré » felntt koponyának látszik. Fölüh-öl nézve
feltnik még a homlokdúdoroknak rendesnél gyengébb fejlettsége, valamint a
homlokcsontnak rendesnél nagyobb hossza, ami a koronavan-atnak ers hátraa glabellalambda pont közt
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ennek következtében a bregmapont a rendesnél liátrább
vonatkozólag fontos felemlíteni, hogy felülrl nézve a járomcsontnak szemgödri része látható, míg rendesen a homloktól elrejtett szokott
hajlásával jár együtt

Az

esik.

;

ai-cra

Ez a körülmény összefügg a homlokdúdoroknak kisebb fejlettségével és
elrehajlásával. Mivel az azonoskorú mai gyermekeknél a
homlokfalesonti kutacska rendesen nyitva van, s helyenként az sgyermeknél
kutacska széleket látliatni, különösen annak hátulsó részében,
is érintetlen

lenni.

a jái-omcsontnak

vehet, hogy a kutacska nem volt még egészen elcsontosodva igaz,
korához képest mindenesetre a rendesnél kisebb területre

biztosra

hogy

;

liártyás része

szorítkozott.

A

kutacska széleinek többi

részei

nem

egészen

vagyis inkább lemállottnak látszanak; akárhogy történt

is

régi kelet, mivel az illet csontrészletek a többivel azonos

épek,

letördelve

minden

esetre

színezödést

(pati-

az,

nát) mutatnak.

Ha a koponyát oldalról nézve vizsgáljuk, úgy mindenekeltt
feltnik a homloknak rendesnél kisebb fejlettsége, hátulsó részében pedig a
falcsontoknak háti-afeló való ers kifejldése míg rendesen a faldudorok után
;

hirtelen hajlik le a falcsontok körvonala, addig az itteni lankásan

Innen van
tett,

az,

hogy míg rendesen fels nézetbl a lambdapont

addig itten

jól észlelhet.

lejt

lefelé.

teljesen

rej-

Érdekes különbséget tapasztalunk evvel kap-

mai és az sgyermek koponyája között, ha a fülnyílás közepébl
merleges vonalat húzunk. Ez a merleges vonal a mai gyermekeknél a bregmapont mögött metszi a fejtett, és az egész koponyát egy elüls
és egy hátulsó körülbelül egyenl részre osztja, az sgyermeknél ellenben ez
a merleges vonal a bregmapont elé esik és olyképen osztja ketté a koponyát,
hogy a hátulsó rész jóval nagyobbnak adódik. Ez mutatja, hogy az sgyermek
homlokcsontja és falcsontjai rendkívül ersen fejldtek ki hátrafelé, amivel
a koponya alapi része és halántékcsontja nem tartott lépést. Ezeket az észleleteket a koponyán eszközölt mérések is megersítik, míg például a glabellafülnyílás távolsága mindkettnél közel azonos (az sgyermeknél valamivel
nagyobb), addig a glabellalambda távolsága az sgyermeknél 15'9 cm vagyis
majdnem 2 cm-rel nagyobb a rendesnél. Amit tehát vesztett a koponya rcsolatban a
a fejtetre

tartalma a rendkívüli keskenységével, ezt rendkívüli

hosszával

ismét pótolta.

—

hogy az sgyermek fej kerülete (45 cm) 1 2 cm-rel
felülmúlja a rendes méretet s hogy a fej magassága, melyet az öreg lyuk
hiánya folytán a fülnyílástól a bregmapontig mértem, beleesik a mai gyermek
ingadozási szélességébe, biztosra vehet, hogy rtartalma nem állott a mai
átlagos alatt. iVmi a részletekben való eltérést iUeti, felemlítem, hogy az ékcsont nagy szárnyának legnagyobb szélessége az sgyermeknél valamivel nagyobb

Szemeltt

tarts'án pedig azt,

a mai átlagosnál, hogy a halántékcsont csecsnyúlványa inkább fejlettebb a ren-

hogy ezen nyúlvány és a fülnyílás közt, de valamivel magasabban
dudor (spina sujjra meatum) szintén fejlettebb a rendesnél.
Az arckoponyán feltn a járomcsontoknak elrehajlása és az állkapocs-nak, melyet a lehet legnagyobb pontossággal állítottam be, kiállása
amibl az egész arcnak prognatizmusára kell következtetni. Ez a prognatizmus rendkívül érdekes, mivel tudjuk, hogy ez csak a felntteken szokta
desnél

fekv

s

kis

40. ábra.

A

répáshutai

Ballabarlangban

talált

sgyermek koponyája

Természetes nagyságban.

felülrl nézve.
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hogy a gyermekkorban csak nagyon gyengén szokott
ma él alsóbb rangú proguát emberfajtáknál, de
még az emberszabású majmoknál is. Ezek alapján biztosra vehet, hogy az
sgyermek meglehets prognát emberfajtához tartozott. A járomcsonton szembetimik a processzus marginális hiánya, ami által az egész homloki nyúlvány
nagyon megkeskenyedett Fontos továbbá megemlíteni, hogy a járomcsont a

elérni teljes fejlettségét s

jelezve lenni

így van ez a

rendesnél erösebben hajlik az arc síkjába.

Elülrl nézve

a

koponyát, mindenekeltt

feltnik annak kes-

kenysége, amely a járomcsonti és homlokcsonti részre egyaránt kiterjed. Ezeket
a viszonj'okat a

következ számadatok bizonyítják. A legkisebb homlokszólessgyermeknél 7 '2 cm; a legnagyobb arcszélesség a járom-

ség rendesen 8 cm, az

csontoknál rendesen 7"8 cm. itten csak 7'3 cm.

A

szemüi-eg rendes fejlettsegíí

—

magasság is 2-90 cm; rendesen a szélesség 1 2 mm-rel nagyobb
szokott lenni. A szemüreg mélysége megfelel a mai átlagosnak, tehát a szemüregnek üi'tartalma is. A rendesnél nagyobb szemüi'eg si jelleg volna. Az
sgyermek tehát keskeny arcú volt aránylag kiálló pofacsontokkal. Valószini
hogy ezek a jellegek a felnttnél is megmaradtak. A szemüreg alakja a mai
emberi típust mutatja. A szemgödörszélek fölött a szemöldökívekuek, melyek
a Homo prhiiigpniufi-nÁl a torus orbitalisok által vannak képviselve, a koponya
fiatalsága miatt természetesen még nyomai sincsenek meg. Az sgyermek orra
szélesség és

a

meglév járomcsonti homloki nyvilványok helyzetébl következtetve a rensi jellegnek kell tekinteni. Hátulról nézve a

desnél laposabb lehetett, amit

koponyát, ez a falcsontok lankás esése következtében nagyon emlékeztet a

/irimigemus-nak alakjára. Alulról figyelve meg a koponyát,
körülmény, hogy a halántékcsontoknak
aránylag nagyon ell feküsznek,

állkapocsízárokjai

valamint

a

kellett feküdnie,

ez

ami a Hoiio sapienx-ve jeUemzö.

még hátrahúzódhatott

desnél 2 cm-rel hátrább

fekszik,

tehát

a

is.

Ebbl

aránylag nagyon elöl

hogy felntt korában
lambdapont a rencsak kisrészben megmaradt nyakigaz,

De mivel ugyanakkor

volna.

is

a

gleuoidalis)

(fossa

részletek

sziklacsonti

kifolyólag a nyakszü'tcsontnak hiányzó öreg lyukjának

Homo

szembeötlik az

a

szirtcsontnak igen fejlettnek kellett lennie. Visszatérve az állkapocs ízárokjaira,

emelnem, hogy ezek egészen a járomnyúlványi részre húzódnak, és hogy
állnak a koponya médián síkjára. Alulról
a baloldali rész gyengén
nézve feltnik még a koponyának ers eltorzulása
deformálva,
de
a
jobb
oldalnak
falcsonti
és
htiláutéki része oly er,-eu
van
alsó
deformálódott, hogy a levált halántékpikkelyt ráhelyezve a koponyára, a két
ki

kell

ezek a rendesnél jóval ferdébben

;

sziklacsout keresztezi egymást.

még

említeni az ékcsont

Ami
az azokon

a koponyacsontok

nyomatainak

kell

részletes eltérésekre

vonatkozólag

meg

bels

felületeinek

sajátságait

illeti

s

kell

alakját.

különösen

agyveltekervények letekintenünk, arra vonatkozólag csak nagyon röviden kívánok
Teszem ezt pedig azért, mivel e tekintetben a mai gyermek-

észlelhet

e helyen kitérni.

A

küls szárnyas lemezének rendesnél vaskosabb

egyenetlenségeket,

melyeket az

koponyák is reudkívül nagy variálást mutatnak és csak igen nagy összehasonlító anyag alapján lehetne a részletes eltéréseknek fontosságát reálisan értékelui. Beérem tehát annak a ténynek a megemlítésével, hogy az agyvel le-
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ösgyereknél általában gyengén vannak kifejldve. Itt említem
hogy a koponyacsontok a rendesnél vastagabbnak látszanak, ami az
skori emberre jellemz. A koponya varratai rendes típusúak egyszerbb

nyomatai az

még

fel,

;

varratok az

42. álira.

A

si

jellegekhez tartoznának.

répáshutai Ballabarlaugban

talált

sgyermek koponyája

elüh-öl nézve.

Természetes nagyságban.

Ezek után az

állkapocs

sajátságainak tárgyalására térek

át.

Mindenek-

eltt szembetnik rajta az állcsúcsnak gyenge kiformáltsága, ami karöltve jár
az állcsúcs melletti mélyedéseknek (íossíb mentales) sekély kifejldésével és

tuberculum mentaléknak hiányával
ingadozási szélességébe.

Az

;

a szimfízis szöge azonban beleesik a

állkapocs magassága a szimfízisnél 2

cm

a

maiak

tesz s ez a

rendesnél 2 mm-rel több; az els állandó moláris táján való vastagsága

TS cm,
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cm-rel szemben. Az állkapocs bels

l'l

kialaku-

felületének

eltér vonásokat mutat. Míg rendesen a spina mentálistól fölfelé
szögben hajlik el az állkapocs bels felülete, addig ez itten jóformán

lása szintén
és lefelé

egy síkban fekszik. Maga a spina mentális pedig alig tapintható érdesség által
van képviselve és ez is egy nagyobb mélyedésben fekszik, míg rendesen a
spina mentalis a bels felületnek legkiemelkedbb

észlelhet formában van kifejldve.

jól

A

linea

st

tapintható,

részén jól

mylohyoidea pedig a rendes-

fejlett. Mindezek az eltérések az állkapocsnak si sajátságaihoz
melyek egyenként még ma is elfordulnak egy-egy európai állkapcson, de amelyeket együttesen alig találnók már meg mai állkapcsokon.

nél erösebben

tartoznak,

De

nem is lényeges, mivel épen több si jellegnek
meg valamely szervnek primitív típusát. Egyébként

ez

adja

együttes

elfordulása

kiemelésre méltó

még

hogy a condylusok az állkapocs ágával rendesnél kisebb szöget képeznek,

az,

ami megfelel az állkapocs ízárokjainak már említett ferde helyzetének. Ami
illeti, azok teljesen beleilleszkednek a mai állkapcsok
bonctani viszonyaiba ugyanaz áll a részben meglev fogakra is.
Miután nagy vonásokban megismerkedtünk az sgyermek koponyájának
sajátságaival, néhány szóval ki kell még térnem a csontváznak egyéb részeire

az állkapocs többi részét
;

Ezek közt a baloldali lapockán, a megmaradt két csigolyatesten (utolsó háti
vagy els ágyéktájról), az öt bordatöredéken (a mellkas elüls, középs és
hátulsó részébl), továbbá a singcsonton sem figyelhettem meg semmi lényeges eltérést. Az orsócsont és combcsont a rendesnél kisebb hajlásúkkal tnnek
ezt azért fontos kiemelni, mivel az sembernél ezek a csontok a maiakki
nál általában ersebben hajlottak. A felkarcsonton lényeges eltéréseket állapítis.

;

hattam meg.

hogy

Itt

feltnik a fels proximális

ez a lapítottság a

ers

résznek

lapítottsága

meknél, úgymint a felnttnél

is,

oldalról nézve látjuk

a

és

Míg a mai

rendestl eltéren vau kifejldve.

fels

részt

az,

gyer-

legvéko-

nyabbnak, addig az sgyerek felkarja elülrl nézve a legvékonyabb. Csak két
nagyon fiatal, néhány Jióuapos gyermek felkarja mutatott ehhez átmenetet, de

sem kialakulásuk, sem a lapítottság fokát illetleg sem voltak az sgyerekkel
Míg a mai felkaron egy sekély széles barázda (sulcus iuter-

azonosíthatók.

tubercularis) fut végig a felkar elüls fels részén, addig itten egy cl fejldött
ki.

A

lapítottság fokát a

következ számok

legnagyobb szélessége sgyermekuél

=

1

'4

fejezik ki. Felkar fels részének
cm, legkisebb szélessége 0"9 cm. Mai

—

gyermeknél átlagban 1"25 0'9 cm. A kisebbik méret az sgyermeknél elülrl
mén'e, a mai gyermeknél pedig oldalról mérve adódott. Hogy ezek a viszonyok
a felnttnél hogy alakulhattak, arra vonatkozólag bizony merészség volna
elre nyilatkozni, annál is inkább, mivel legalább tudtommal hasonló viszonyokat eddig az sembernél

nem

észleltek

olecrani a rendesnél jobban van kifejldve,
tekinteni.

még. Felemlítem még, hogy a fossa
amit

szintén

adni, a részletekre vonatkozó megfigyeléseimet ezzel

volna,

si

Ez alkalommal nem akarván a csontoknak egész
bezárom.

hogy a megfelel geológiai korból felntt egyén

további ásatásoknál,

akkor dlne

el,

mivel

sok

eddig

ismertetett

jellegnek
részletes

Nagyon fontos

csontjait

jellegre

lehet

leírását

is

kapjunk

vonatkozólag

a

csak

vajon tényleg az illet emberfajra jellemz sajátságokkal állunk-e
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snek az egyéni fejldésben megamelyek felntt korában ismét elenyésztek volna. Másrészt
pedig egy-egy fontosabb bélyeg talán csak felntt korában fejldött volna ki.
Akárhogy áUjon is a dolog, azt liiszem, hogy a megfelel helyeken helyesen
nem

szemben,

pedig talán csak egy régebbi

ismételt jellegeivel,

utaltam azokra a jellegekre, melyeket a felntteken

is

elvárhatunk

s

ezek alap-

következkben arra a kérdésre kitérni, hogy a ballabarlangi
gyermek a diluviumbau élt embereknek vájjon melyik fajtájához tartozhatott.
Nagyjában talán öt típusba bele lehet szorítani az eddigi európai
d i 1 uV iá
s leleteket, melyeknek fbb képviselit a tavalyi tanulmányutamon alkalmam volt közelebbrl tanulmányozni. Ezek a következk
1. Az
alsó diluviumbeli Homo Heidelbergeiisis. 2. A középs diluviumbau talált Homo

ján akarok a

1 i

:

3. A középs diluviumban talált Homo uHrigiiuciciiún. 4. A Grimaldi
középs diluviumból. 5. A fels diluviaml)an talált Crn-Magnoni Uiptis.
A Homo Hcidelbergensis annyira primitivus, hogy ezt talán a tipikus diluviális

primigpnius.
típus a

sorozatból egészen ki lehet hagyni, mint amelyik tulajdonképen a harmadkori

embernek
jellegein

mutatja
kívül

az

egyoldalúan
egész

differenciálódott

fogazatnak

s

típusát.

különösen

Jobban mondva

a

Ezt antropoidszeríí

bölcsesség

fognak

ers

tüneménynek együttes elfordulása zárja ki t szerintem abból a sorozatból, amelyben visszafelé a mai
ember közvetlen sét kereshetjük. Hogy a ballabarlangi gyermek Homo primiredukáltsága

is

bizonyítja.

e

két

nem fejldhetett volna, azt az aráuylag gyenge fejlettségíi, de mégis
meglev állcsúcs, a magas és túlságosan hosszú fej és az aránylag ers fejlettség csecsuyúlványok bizonyítják. A Hom,o primigeuius csecsnyúlványai tudniillik nagyon fejletlenek voltak.
Ellene szól még az orsócsoutuak és combgcains-szá

csontnak kisfokú hajlottsága

Homo

is.

Igaz,

hogy

primigeniiis-mú fejldött ki egészen.

uem dönt

A

ez

viszont

talán csak a felntt

kopouyaüreg nagy köbtartalma

fontosságú, mivel az újabban talált két

Homo

priiiiigeiiiiin-hoz tar-

koponya a Chupelle-uux-Sainlí;-i és a Homo moustcrien-ún Hauseii a mai
átlagosnál is nagyobb ürtartalmúak. Az sgyerek tehát a Honio primigenhoilioz sem tartozhatott, habár igaz, hogy több arra emlékeztet sajátsága volt,
amelyeket már az elzkben kiemeltem. A Cro-Magnoni fajtához való tartozása, (amely a fels diluvium uralkodó fajtája) ellen szól, a gyenge fejlettség
homlok és állcsúcs, a keskeny és prognát arc, mivel azt a szép nagy homlok,
az ersen fejlett állcsúcs, úgymint a széles és egyenes arc jellemzik. A Grimaldi fajtához közelíti a nagyon hosszú fej, a gyenge állcsúcs és a prognatizmus, amely azonban itt fleg csak az orralatti részre szorítkozik. Másrészt
pedig a negroid Grimaldi fajtát a homlok elrehajlása, széles állkapocság és
az orsó- és singcsont aránytalan hossza jellemzi, amely sajátságok az sgyermeknél hiányzanak. A Homo aurignaciensis-szel közös a hosszú keskeny fej, gyenge
állcsúcs és a fejlett csecsnyúlváuy. Csakhogy ennél a homlok fejlettebbnek és
a prognatizmus kisebbnek látszik. Látjuk ezekbl, hogy a ballabarlangi diluviális gyermeket nem igen lehet az eddig ismert diluviális fajták egyikébe se
tozó

szigorúan besorozni
a

Grimaldi

és

s

amelyik egyesíti magában a

anrignacien típusnak

sapiens-hez lehet sorozni. Legközelebb

áll

Homo

p7'imigcniiif:,tová\)há

amely utóbbiakat már a Homo
még a H. aurignaciensis típusához.

jellegeit,
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d;

A

hillebbamd

tárgyalt lelet fiatalos volta,

miut

jem

látjuk,

nagyon megnehezíti ennek

szigorú fajmeghatározását, de másrészt igen értékes adatokkal szolgál

a

dilu-

viáUs fajtáknak egymáshoz való viszonyának tisztázásához,

meglev

értékét csak a

még

leletekkel való részletes

figyelmen kívül hagyott részletekre

iijabb leletek fogják csak

ki kell

majd

terjednie, és esetleges

megadhatni.

Értekezésem végére érve
nó'nek, aki a

is

amelyeknek teljes
összehasonlítás, amelynek eddig

még

köszönetet

koponya összeállításánál

BIZOTTSÁGI

mondok Kadic OiTOKÁE-ué

lU'-

és preparálásánál segédkezett.

ÜGYEK ISMERTETÉSE.

A Magjarhoni

Földtani Társulat Barlangkutató
Bizottságának évi jelentése 1910-rl.

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1910. évi januárius hó 5éu tartott
választmányi ülésén LóczY Lajos dr. egyet, tanár úr, a Földtani Intézet igazgatója
azt az indítványt tette, hogy a hazai bai-langok rendszeres kutatása érdekében a
Társulat kebelében egy bizottság alakuljon. A Választmány ezt az indítványt eldr. alelnök és Lresthey Imre dr. ftitkár
hogy az érdekldkkel összeköttetésbe lépjenek. Az érdekld tagok SchaFARZiK Ferenc dr. alelnök elnöklése alatt 1910. évi januárius hó 28-án tartott érte-

fogadva felkértf ScHAFAEZiK Ferenc
urakat,

A megalakult "Magyarhoni FöldBarlangkutató Bizottságának* elnöke Siegmeth

kezletükön tényleg bizottsággá alakultak.

tani Társulat

KÁROLY máv. igazgatóhelyettes, alelnök Jord.án Károly dr. a Földr. Szám. Int.
eladó pedig Kadic Ottokár dr. állami geológus lett.
Az újonnan szervezett bizottság 1910, évi munkaterve a következ pontozatok-

igazgatója,

ban

állapíttatott

meg.

1.

Bibliográfiai

barlangkatalogus

és

barlangok térképének

eladások tartása és ismertet cikkek közrebocsátása. 3. Valamelyik budavidéki kisebb barlangnak mintaszer átkutatása. 4. Az
aggteleki Baradlabarlang rendszeres kutatásának megkezdése. Az itt felsorolt teendkhöz szükséges költségek megszerzése iránt a Magyarhoni Földtani Társulat gondoskodott. Hogy a Bizottság a magára vállalt feladatokból mennyit volt képes megvalósítani, arról a következ jelentésemben lesz szerencsénk beszámolni.
A Bizottság tevékenységének
képét a « Közleményekben » rendesen megjelen jegyzkönyvi kivonatok adják, úgy hogy jelentésünk csupán a fbb mozzaösszeállítása és kiadása. 2. Tájékoztató

h

natok összegezésére szorítkozhat.
1. A magyar korona országai területén
elforduló barlangok ismertetése és a barlangok térképének összeállítása.
A Bizottság megalakulva egyik ffeladatául a magyar korona országai területén

elforduló barlangok összeállítását, a róluk szóló irodalom összeírását, valamint
egy barlangtérkép megszerkesztését tzte ki s erre a munkára Siegmeth Károly
elnök és Horosttzky Henrik tagtársat kérte

fel.

HoEDSiTZKY Henrik tagtárs indítványára a Bizottság ezt az eredeti tervet
kibvítette és elhatározta, hogy a barlangok egyszer felsorolása helyett azok rö\'id
ismertetését fogja közölni, még pedig személyi tapasztalatok alapján vagy legalább
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határozva, hogy a barlangok kijelölése az

:

750,000

ruóretü térképen történjék, mely térképrl azután sokszorositásra egy kisebb

méret

irodalmi adatok szorint. El

lett

vagy 1:900,000)

(1:1.00(1,000

másolat készítend. Ott

ahol

azután,

1

barlangok

a

srn

fordulnak el, arról a vidékrl a szövegben egy nagyobb méret térképvázlat mellékelend. Egyik-másik barlangleiráahoz még alaprajz és fénykép is

nagyon

csatolandó

E

munkához

határozat értelmében a megbízottak

mindenekeltt

látva

a hazai barlangok összeirását és az irodalom összeállítását végezték

el.

A

barlan-

gok vidékek szerint vannak csoportosítva, az irodalom pedig kronológiai sorrendben van összeállítva. Ez mind cédulakatalógus alakjában történt. Minden egyes barlang egy egy cédulát kapott, melyre a barlang neve és irodalma lett kiírva. Egyszerség végett az irodalom szövege helyett csak a cikkek számai vannak feltntetve.

A
a

1.
1

:

barlangok ismertetésénél fleg
neve és szinonimái; 2.

barlang

a

következ adatok vétettek figyelembe
lett tüntetve, hogy a barlang melyik
:

fel

75,000 lapon és milyen név alatt található

fekvése

;

3.

pontosan

le

a község ^megye), hegyoldal, völgyrészlet és a többi

;

tüntetésével

;

4.

lang kéjizödött

;

ahol csak lehetett
5.

lett

írva

meg van nevezve azon kzet

is,

adat

fel-

amelyben a

bar-

ezek után következik a barlang üregeinek rövid leírása

barlangoknál, amelyekben ásatások történtek a kikerült preliistóriai,
és anthropologiai anyag röviden

meg

ismertetve

s

végül

7.

a

barlang

a

topográfiai

;

olyan

6.

paleontológiái

barlang talaja

is

tekintetbe vétetett.

Hogy

az

ilyen

hosszadalmas

munka

denki, aki valamely

barlangvidéket

elkészítése

évekre

el

ne húzódjon, a

munkát megbízottakkal megosszák

Bizottság felkérte Tagtársait, hogy ezt a

közelebbrl

ismer

csekély

s

min-

mellett

tiszteletdíj

azon osiiport ismertetésére válalkozzék. Örömmel jelenthetjük, hogy erre a munkára
több lelkes tagtárs a legnagyobb készséggel válalkozott, úgy hogy az 1911^ é\ végéig

230 barlang ismertetett meg. Eddig a következ hegj'vidékek barlangjai készültek
el
a Kis Kárpátok, a Magyar-Morva Határhegység, az Északkeleti Kárpátok, a
Krassó-Szürény-Bánáti Középhegység, a Keleti Magyar Középhegység, a Duna balparti Magyar Középhegység, a Duna jobbparti TMagyar Középhegység és a Délvidéki
Szigethegj'ség barlangjai, A barlangok ismertetésére mostanáig tiszteletdíjakra, tér:

képekre és papirosra összesen 196 kor. 30 fill. ment
honi Földtani Társulat adományából fedeztük.

fel,

mely költségeket a Magyar-

eladások tartása és ismertet cikkek
2. Tájékoztató
közrebocsátása. A Bizottság az ülések, eladások és ismertetések tárgyában
II. jegyzkönyvben találhatók
következ eladások kerültek sorra

külön határozatot hozott, melynek pontozatai a

A

bizottsági üléseken a

P.ÍVAY-Ví .TNA Fehenc
Néhány adat aszohodoli Lucsiabarlang kérdéséhez. 2. Kadic Ottokár .Jelentés az aggtelekíBaradlabarlangban 1910 ben végzett ásatásokról. 3. Márton Lajos: Az
aggteleki Baradlabarlangban l910-b en gyjtött archeológiai
anyag ismertetése. 4. Vargha György: A tengermelléki Noviil

:

.

:

barlang Horvátországban.
A Bizottság ügyeinek és cikkeinek megismertetése a Magyarhoni Földtani
Társulat Választmányának beleegyezésével Papp Károly dr. ftitkár úr szíves volt
melynek címe: «Közlemények
Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságá-

a Földtani Közlönyben állandó rovatot nyitni,
a

ból. » Eddig mindössze 4 fzet jelent meg, melyek a hivatalos jelentéseken, nevezetesen jegyzkönyvi kivonatokon kívül a következ cikkeket hozták: 1. Strömpl

Cábor

:

Zemplén megyei barlangok

Földtnni Közlöny. XLl. köt. i9il.

és

sziklaoduk.

6 ábrával.
31

(Föld-
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tani Közlöny,

XL.

köt., p.

565

— 570.)

Budapest, 1910.

2.

Hxllebrand

Jen Jelen:

g b an 1909. é V nyarán végzett ásatásokról.
5 ábrával. (Földtani Közlöny, XL. köt., p. 645 655,) Budapest, 1910.
t é B

a S z

e

1

e t

ab ar 1 an

—

A Közlemények
nek

kinyomatása és a tiszteletdíjak költségei 71 kor. 71 fii.
mely költségeket a Magyarhoni Földtani Társulat segélyébl fedeztük.

ki,
3.

tesz-

Valamelyik kisebb budavidékibarlangnakmintaszsr

átkutatása. A
kutatásával

Bizottság

kivánta kezdeni,

küls
már

valamelyik budavidéki

kutatásait
azért

is,

barlang

át-

hogy az összes budapesti tagok ezen

vehessenek és ezen kutatások módszerei fölött valamely általános megállapoA számos budavidéki barlang közül a szépvölgyi S c h o 1 1 zbarlang választatott ilyen mintaszer átkutatásra. Minthogy azonban e célra a
kérelmezett pénzsegélyt mindeddig nem kaptuk a kutatások abbamaradtak.
részt

dáshoz jussanak.

kutatásának
4. Az aggtelekiBaradlabarlang rendszeres
megkezdése. A Bizottság munkatervének utolsó pontjául a Baradlabarlang
eladó

átkutatása vétetett.

Ebbl

a célból Siegmeth

1910. évi április hó 18-án meglátogatták

Károly elnök
a

Baradlát.

és

Kadic Ottokár dr.
a barlangban

Ebben

évek eltt báró Nyáry Jen végzett eredményes ásatásokat miért is úgy az elnök,
mint az eladó is e barlang elüls részének felásatását a legmelegebben ajánlották.
A Bizottság a Baradlabarlang felásatását magáévá téve az ásatások vezetésével
Kadic Ottokár dr. eladót bízta meg, aki Aggteleken 1910. évi szeptember hó 5-tl

r

is
résztmég Márton Lajos dr. múzeumi
Magyar Nemzeti Múzeum Archeológiai Osztálya küldött ki. Az ásatások eredményérl a fennt említett két kutató külön-külön jelentésben részletesen
számolt be. E jelentések teljes terjedelmükben a Közleményekben fognak megjelenni. Az aggteleki Baradlabarlang 1910. évi kutatása összesen 680 kor. 96 fii.
került, mely költségeket a Magyar Nemzeti Múzeum Archeológiai Osztályának és a

október 5-ig ásatott. Az ásatásokon

vett, akit a

Magyarországi Kárpátegyesület (K. K. 0.) adományaiból fedeztük.
A Bizottságnak 1910-ben a tisztikar 3 tagján kívül 4 tiszteleti, 20 rendes
és 11 küls, összesen 38 tagja volt.
*

Jelentésünk végsoraihoz érve kellemes kötelességünknek tartjuk, hogy

mind

azoknak, akik ebben az évben a Bizottság ügyeit bár milyen irányban elsegíteni
szíveskedtek, köszönetet mondjunk. Hálás köszönettel tartozunk els sorban a Magyar-

honi Földtani Társulat Választmányának jóindulatáért, amellyel bennünket minden
alkalommal kitüntetni kegyeskedett. Különös köszönettel tartozunk a Földtani Társulat elnökének,

Schafakzik Ferenc

dr.

bányatanácsos,

megyet. tanár úrnak,

aki

a Bizottság megalakulás körül múlhatatlan érdemeket szerzett és azóta is ügyünket mindenkor pártfogolta. Különös köszönettel tartozunk a Földtani Társulat f-

titkárának Papp KÁROLY dr. osztálygeológus úrnak is, aki messzemen elzékenységgel «Közleményünk» részére a Földtani Közlönyben helyet szíveskedett engedni.

Köszönötet

mondok továbbá

vességéért,

hogy üléseink

nagy szíeladótermet rendelkezésre bocsátotta.
Hálás köszönettel tartozunk végre a Magyar Tudományos Akadémiának, a Nemzeti Múzeum Archeológiai Osztályának és a Magyarországi Kárpátegyesületnek
a Földtani Intézet Igazgatóságának azért a

céljaira az intézeti

(K. K. 0.) az anyagi támogatását.

KADié Ottokár
eladó.

dr.,

Siegmeth Károly,
elnök.
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A

Ma(|yai'honi ^'öldtaiii Társulat Barlangkulató
BizoUsáyának vagyoni állása 1910-ben.

Mélyen tisztelt Bizottság Folyó évi jannár h.'i 3-áu tartott bizottsági üléaen
nyert vizsgálói megbízásnak alulírottak eleget tettünk és pedig folyó évi január hó
3-án Kadic Ottokár dr. eladó úrnál lev számlákat vizsgáltuk meg, azután pedig
1

folyó évi január 22-én

mind a két helyen

A

Aschkr Antal pénztáros úrnál a pénztárt vizsgáltuk meg

s

az elszámolásokat a legnagyobb rendben találtuk.

végelszámolás a megvizsgáltak után a következ

:

Bevétel
1.
12.

3.
4'.

___._„._

A Magyar Tudományos Akadémia adománya
_ _
A Magyarhoni Földtani Társulat adománya „
A Magyar Nemzeti Múzeum Archeológiai Osztályának adománya_
A Magyarországi Kárpátegyesület (Keleti Kárpátok Osztálya) adománya.,,
__„...__
_
__
_
Összesen _
.

._

....

....

Kiadás
...

__

„

,„

„

500

«

—
—
—

200

«

—

500 F.
400 «

1600 K.

f.

«
«

«
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3.

A

szépvölgyi Scholtzbarlang kutatása, és pedig

történetének megírása,

Az aggteleki Baradlabarlang

felásatása, II.

I.

:

barlang felfedezésének és
a barlang geomorfo-

a

a barlang felmérése és végre III.

tanulmányozása.

lógiai viszonyainak
b.

II,

—

4.

A

budavidéki többi barlang kutatása.

—

elüls részének
a barlang geomorfológiai viszonyainak tanulmányozása.
6. A szilieei
kutatása, és

pedig

a

I.

:

barlang

—

fensík barlangjainak kutatása.

Az
nyelni

itt

teendk elreláthatólag

felsorolt

következ költségeket fogják

a

_

_

—
_ _

6.

A
A
A
A
A
A

7.

Tiszteletdíjak, diapozitivok és fényképek készítése, irodai cikkek és

1

2.

3.
4.

5.

katalógus és térkép összeállítása„

budavidéki barlang felásatása

Baradlabarlang kutatása
szilieei fensik

....

_

_ ...
Scholtzbarlang kutatása
budavidéki barlangok kutatása ._

nem

._

_

._

„.
.._

.

_

_
_

_____

_.

_

__

_

Földtani Társulat

ö.

Budapest Székesfváros Tanácsa
Pest Vármegye Törvényhatósága
Magyar Tudományos Akadémia.
Nemzeti Múzeum Régiségi Osztálya
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya

7.

üömör Vármegye

4.
5.

...

_

_.

_ _

_

_ _

.__...,_.__

._.___

Törvényhati'sága

___._._

«

>

a követ-

500 K.

_
._

_ _

_

______

.500

«

4000 K.

_
_.

____________
_ _ _
_ _

«

._.

_..

A szükséges költségek beszerzése .a Földtani Társulat Választmánya
kez tndományos intézményeknél és hatóságoknál fog lépéseket tenni:
2.

300
2000
300

elre

_______._.___..

1.

200 K,
500 «
200 t

...

._

.___._

_

.

...

______

barlangjainak kutatása

látható költségek

,_

_,.

_

Összesen

3.

igé-

:

_._..__
_ _

„_

500
500
500
500
fOO

«

500

t

«
«
«
»

3500 K.
1910. évi

Kadic Ottükáe
eladó.

dr.,

bW

maradék

Összesen

_

_

Siegmeth Károly,
elnök.

«

4000 K.
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BÁND.

5-6.

DZE UNGARISCHE GEOLOGISCHE GE-

SELLSCHAPT berichtet traurigen Herzens,

dass

ein langjáhriges Mitglied

Dr.

ALEXANDER

v.

KALECSINSZKY

Korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften, gründendes- und AusschussMitglied zahlreicher wissenschaftlicher Vereine, Besitzer der von der Ungarischen Geologischen Gesellschaft dem Andenken Josef Szabó's

ge'widmeten Medaille

am

Jahres vormittags im 55-ten Lebensjahre seinem langen Siechtiim erlegen ist.
Das Begrábnis fand am 3. Juni aus dem LeicHenhause des auf der ofner Wolfswiese gelegenen
Priedhofes statt.
1.

Juni

1.

Gleichfalls

im Zenit des Mannesaiters, im 54-ten

Jahre seines Lebens, verschied
in Karlsbad

Dr.

am

Juni

4.

1.

J.

VIKTOR UHLIQ

Professor d. Geologie an der Wiener Universitát, ord.
Mitglied d. Ung. GeoJogischen Gesellschaft und Inhaber der
Josef Szabó-Medaille.
o. ö.

Seine Bestattung fand
in

Prag

am

7.

Juni nachmittags

statt.

GESEGNET SEI IHR ANDENKEN

!

HEFT

ÜBER DIE PETEOLETJMGEBIETE EÜMÁNIENS IM YERGLEICH
MIT DEM NEOGENEN BECKEN SIEBENBÜRGENS,
Von

—

Dr. L.

Mit

d. Fig.

v.

Lóczy.

27—38.

—

Einleitung.

lm

April 1911 bin ich in der Gesellschaft der Herren H.

Böckh,

v.

und Fe. Vnutskó für das kgl. imgai'. Finanzministerium in Rumánien in den Petrolemnlagern am Fufie der Karpathen Lokalstudien obgelegen und es erscheint mir aus diesem Anlass
zeitgemafi, meine in den Jahien 1893 und 1896 für ungarische ünternehmungen abgegebenen Gutachten zu publlzieren. Zu dieser Zeit gab
es in Eumánien noch keinerlei bedeutendere Petroleumbrunnen und ich
Fe. Böhm, St. Vitális

beobachtete heuer mit Befriedigung, daB sich die reichsten Petroleumbrunnen der Provinzen Prahova und Buzeu heute in jenen Zonen beíinden, die ich bereits zwischen den Jahren 1893
1896 als öhlführend
bezeichnete. Unter der freundlichen Führung des Herrn Prof. L. Meazec,
Direktor der kgl. rumanischen geologischen Anstalt konnte ich heuer

—

all

jené Punkte wiedersehen, die ich vor anderthalb Jahrzehnten

zwei-

und überzeugte mich, dafi das Petroleum in den
Distrikten Piahova und Buzeu, am FuB der Karpathen in denselben
Schichten, in Ablagerungen von áhnlicher Fazies vorkommen, wie solche
Schichten und Ablagerungen auch im Siebenbürgisehen Becken vorkommen. Ich besuchte das in Eede stehende Gebiet zum erstenmal im
Frühjahr 1893, dann im Herbst 1896. Ich will meine damals abgege-

mal begangen

habé,

benen Gutachten hier wortgetreu wiedergeben.

I.

TEIL.

Notizen über die Petroleumbrunnen des Judet Prahova,
Llnigebung von Provitia de josu.
(Gutacliteu abgefasst, in Bukarest

Vom
April 1893

Herrn Jülius
das

v.

Hgeváth

am

16.

April 1893.)

aufgefordert, habé ich

Vorkommen von Petroleum am

Mittellauf

am

14

der

—

15.

Pro-

o
o
o

=3

3

m

a
a

o

ap

a

s

K
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V

s

Nachdem

a besichtigt.

i t i

r

LÓCZY

m

Gegend zwischen C

ich die

Magurei de susu

u und

V.

L.

einer

á
p i n a,
geologischen

flüchtigen

P u t uUnter-

suchung unterzogen habé, konnte ich mir jenes deutliche Bild über die
geologische Lage der petroleumführenden Schiehten entwerfen, welches
ist. Nach
den gefundenen Versteinerungen und den gut aufgeschlossenen Schichtenstellungen zu urteilen

auf der folgenden Seite skizziert

ist

das

den

vom Sultana-berg

S-lich

Provitiatal

Über

land.

Schiehten

oberen

der

ein gefaltetes Tertiar-

Kreide

Miozanreihe,

die

ist

welehe aus sarmatischen Kalkstein und máebtigen Sand- und Tonlagen
der

pontischen

Stufe

in

besteht,

Faltén

drei

gelegt,

die

W — E-lich

streichen.

Die S-Flügel dieser dachförmigen Faltenwürfe sind
als die

N-Flügel

;

in den steilgeneigten Sand-

det sich das Petroleum,

Magure n

ünd zwar

ist

steiler geneigt,

und Tonscbichten

augenscheinlich,

es

beíin-

daB C a m-

und Baicoiu nicht in derselben Streichrichtung lieund P u t u r o s u sind wahrscheinlich verschieden von der Linie der Brunnen Cámpina-Magureni (Gura

pin
gen.

a,

Auch

F.

Dr agán esti).
Prahova und
bürtig

der

ist.

i

Draganeasa
Es

liegt

daher

Provitia, welches

Die geologischen Erfahrungen

Auí5enseite

der Karpathen

denen gemáfi das karpathische
\vo die

ein groi5es Petroleumterrain an der
den Petroleumfeldern in Galizien ebenin

Galizien

Sósmez in
Petroleum am reichsten
(Moldau,

Schiehten dachförmig gestellt sind

(in einer

und

überall

an

Siebenbürgen),
dórt vorkommt,

Antikhnale liegen),

habén sich nach meiner Autopsie auch hier bewáhrt.
Ganz sicher folgt daraus, dafi nicht nur an den von mir besiehtigten Punkten und an jenen, welehe auf den Bláttern XVI usw. der
geologischen Karte der kgl. rumánischen Landesaufnahme angegeben
sind, sondern noch an unzahligen anderen Stellen der Umgebung das
Petroleum durch Bohrungen anzutreffen
stellungen lassen es vorderhand nicht

ist.

Die

feststellen,

gestörten

wo

die

Schichtenergiebigsten

Bohrungen zu erhoffen sind. Erst eine sehr genaue und detaillierte
geologische Begehung könnte zuverlássige Daten liefern, ob sich die
reichsten Láger neben den jetzt bekannten natürlichen Petroleumquellen
oder auch noch an anderen, entfernter gelegenen Punkten vorlinden.
brigens auch die Abhandlung des Herrn H. Coquand (Sur les gites de
pétrole de la Valaehie usw. BuUet. d.

1.

soc.

geol.

de

Francé

3.

sér.,

XXIV, S. 505, 1867), sowie die Jahrbücher der geologischen Kommission von Eumánien (Annuaire du bureau géologique) beweisen zur
Genüge, dafi die miozánen Schiehten langs des ganzen Südabhanges
der Transilvanisehen Alpen von Targu-.Jilului bis Buzeu an vielen Stellen petroleumführend sind. Über die Eentabilitát der Ausbeutung der
von mir gesehenen Petroleumvorkommen und Bohrlöeher kann ich

T.
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mich nicht aussprechen, da mir liieizu clie Daten fehlen. Immerhin
kann ieh jedoch behaupten, daB eine planmáBige Ausbeutung in diesem Gebiete bisher nicht stattfand. Die meisten Arbeiten sind seicbte
Schíichte und selbst in der .schönen, meiner Ansicht nach jedoch nicht am
geeignetesten Punkte Hituierten Anlage D r a g a n e a s a ist bisher nur
Raubbau getrieben worden. Über die Frage des Herrn J. v. Horváth,
oh auch mit einem nur Ijeschranklen, bereits bekannten Teile des in
Eede stehenden Petroleumgebiete gute Eesultate erzielt werden könnten, erlaube ieh mir die Bemerkung, daí3 in anbetracht dessen, dafi das
wohl reiche, jedoch in seiner Ausdehuung noch unbekannte Petroleumterrain erst durch genaue geologische und bergmánnische Untersuchun-

gen und auf diesen beruhende kostspielige Tiefbohrungen (Probebohrungen) durchgeschürft werden mü6te, würde ieh entschieden abraten,
die Ausbeutung blofi auf ein beschranktes Gebiet auszudehnen, da es

ungenügenden Aufschlüsse nicht vorauszusehen ist, ob nicht
selbst an naheliegenden, nicht erworbenen Stellen reichere und besseres Petroleum führende Schichten aufgeschlossen werden könnten.
Diese Notizen habé ieh unmittelbar auf Grund meiner Aufzeiehnungen
im Felde niedergeschrieben. Einen ausführlichen Bericht werde ieh nach
meiner Eückkehr nach Budapest mit Zuziehung aller eruierbaren Daten
infolge der

verfassen.

II.

Das Petroleum

in der

TEIL.

Umgebung von Gampina,

(Mein Gutachten, gegelien in Budapest

am

1.

Mai

1893.)

Über Aufforderung des Herm Eeichstagsabgeordneten Július v. Horváth verbrachte ieh Mitte April 181>8 mehrere Tagé in Eumánien, im
Distrikt (Judet) Prahova um die Petroleumbrunnen der Umgel)ung von
Cámpina zu studieren und auf Grund meiner geologischen Erfahrungen

Petroleumvorkommen abzugeben. In der
Gesellschaft des Herrn J. v. Horváth gelangte ieh über Predeal nach
Campina und reiste über Bucuresti nachhause. Regen und Schnee erschwerte meine Beobachtungen wáhrend der ganzen Dauer unserer Exkursion. Nachdem ieh die Bruunen (7) um Cámpina herum am linken
Ufer der Prahova náchst der Badeanlage besuchte, aus denen lebhaft
ein Gutachten über das dortige

Öl geschöpft wurde, hesichtigte ieh die
tiefe

unbeendigte,

angeblich

Bohrung zwischen der Stadt und der Badeanlage, sowie

die

2í23

m

Halde

Brunnen
im Doftanatale führenden Strafie niedergeteuft wurde. Sodann reisten
Ortschaft Poiana in das Tal der Provitia und von hier
•wir über die
des Schachtes, welcher etwa in der Hálfte der zu den reichen
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D!

L.

LÓczy

V.

zur Petroleumraffinerie Draganeasa des Fürsten Georg Cantacuzen.

Von

Draganeasa aus besuchte ich die altén Asiihaltsammelschachte der Ortsehaft PuturoBu in einer N-lichen Abzweigung des Tales Krivovu. Die
Rückreise nach Cámpina
Provitia

fülirte

und Maguieni de susu

uns

übei- die

Petroleumbrunnen zwischen

in der Talenge

Gura Draganeasi.

Allé

Punkte liegen am Besitztum des Fürsten Cantacuzen und steht
Petroleumgewinnung hier derzeit still.

diese
die

Die Beobachtungen, auf die sich mein Gutachten grundét, sind die
folgenden

Am
etwa 60

Zusammenfluss des reissenden

— 70 m

dem Allmimn

über

Doftana und

Prahova,

des

der Flüsse erstreckt sich eine drei-

Ebene dies ist die alté (diluviale) Terrasse der vom Pa8se von
Tömös herabkommenden Gewásser. Cámpina liegt im W-lichen Teile der
Terrasse. Am S-liehen Ende des Stádtcbens, einige 100 m weit vom
W-Eande der Terrasse beíindet sich ein Bohrturm (I), in welchem angeblich 223 m tief gebohrt wurde. ohne im Bohrloch sehöpfbares Peeckige

;

troleum anzutreffen. Die Bohrgeráte und der Bohrsehacht zeigten jedoch

von der
BohiTing wurde ich in der Náhe der zahlreichen Brunnenschachte bei
Doftana zu einem anderen verdeckten Schacht geführt. Hier konnte ich
blofi die Halde
besichtigen. Sowohl beim Bohrturme, dessen Stelle
Gachitia genannt wird, als auch um den verdeckten Schacht herum
sah ich in dem heraufgebrachten Matéria! schieferigen Ton und viel
Gips; um den Bohrturm herum aber -war der Bohrschlamm mit Salzeffloreszeuzen bedeckt. SW-lich von der Bohrung Gachitia Uegt das SchloB
und die hübsehe Badeanstalt des Gutsbesitzers Heenta gerade am Eande
deutlich daB der Bohrer Ölspuren antraf. E-Kch oder SSE-lich

der Terrasse. In unmittelbarer Nachbarschaft der aufgefangenen Mineralwásser, in der ganzen

Höhe

der auf 60

m

aufi-agenden Terrasseuwand,

im Schotterbett der Prahova gibt es sieben Schachtbrunnen; eine Bohrung wurde wáhrend meiner Anwesenheit begonnen.
Aus diesem Schacht wurde dunkelbraunes Petroleum geschöpft. Die

ja sogar auch noch

Zimmerung der Brunnen

üm

erschien mit einem pechartigem Matériái über-

herum sah ich den üntergrund an mehreren
Punkten aufgeschlosBen. Unter der insgesammt einige Méter máchtigen
30° gegen S
Schotterdecke, welche die Terrasse bedeckt, folgt unter 20
zogen.

die Scháchte

—

einfallender,

mit Tonlagen

abwechselnder toniger

Sand und lockerer

Auf unserer Eeise gegen Draganeasa verlieBen wir bei der
Cámpina náchsl des Dorfes Poiana das Prahovatal. Besonders

Sandstein.
Station

die Terrasse

am

linken Ufer gegenüber der Eisenbahnstation

ist

schön

und Sandsehichten (Sand) bilden in der (Fig. 28)
kleine Wölbung, welche die gegen N faUenden

aufgeschlossen. Die Ton-

Terrasseuwand

eine

Schichten von

den

S-hch

lagernden

trennt.

Von Poiana

steigt

die
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Strafie

etwa

hovatal von

m

200

Bergrücken

auf jenen

dem mit diesem

hinan,

parallel verlaufenden
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welcher das Pra-

Provitiatal sebeidet.

Gegen Provitia betragt der Abfall etwas weniger, indem Piovitia ungefáhi-

10

— 12

m

höher

liegt, als

den Bergrücken fübrende

das Prahovatal bei Cámpina. Die über

Strafie ziebt über

fach traf ich an dieser StraBe

rutschenden Boden.

gelblichgrauen

kalkigen

Mehr-

Sandstein und

Gips.stücke an. Oberhalb Poiana gibt es nach Pilide sarmatische Kalkstein-

brüebe. Das Schichtenfallen

ist

sanft

nach S

Am

folgenden

liegt die

Petroleum-

gerichtet.

W-lichen Bergrücken, W-lich vom Dorfe Provitia de josu

brunnenanlage und Eaffinerie Draganeasa. Der Bergrücken sebeidet die
Gewásser der Ortscbaften Puturobu und Valea lunga von der Provitia. Derselbe ziebt von der zwiscben dem Pafi von Törcsvár und
Tömös emporragenden, kulminiereuden La Omu-Spitze (2500 m) berab.
und weist zwischen Provitia und Puturosu, unterbalb des stumpfen
Kegels Soltanu, einen tiefen Sattel auf, S-lich von welchem

rücken gegen Draganeasa zu neuerdings ansteigt.
blickende Lebne dieses

dicbten

Rüekens

ist

der Berg-

Die gegen Puturosu

mit

Waldungen bestanden, das Gebirge

übergeht gegen

Norden

in abwechslungs-

i-eichen Bildern

in

das

Hocbgebirge von

Fogaras und den Bucsecs.

bung von

Provitia,

In der

Umge-

Draganeasa und Putu-

1

Eine kleine Wölbung
neben Cámpina.

Fig. 28.

rosu sah ich nach S einfallenden, harten,

Sand und lockeren Sandstein,
grauen und bláulichen Ton, sowie dünne Kalksteinplatten, an der Strafie
und bei Provitia traf ich an einer Stelle auch Gipsbánke an. lm N jedoch,
über Provitia de susu hinaus und an der Lebne des Soltanu beobacbtete ich
fossilreichen

ein N-liches Einfallen.

Der

friscb gefallene

Schnee

liei3

die Schicbtenköpfe

Die gut ausgestattete und geordnete Fabriksanlage
zur Zeit vollkommen still. Die Eaffinerien und ReDraganeasa
steht
von
servoirs üben auf den Besucher auch jelzt noch einen imponierenden
scbarf hervortreten.

Eindruck aus. In den Magazinén ist viel Matériái zu den Bohrungen, der
Auskleidung der Bohrlöcber und der Leitung des Öles aufgestappelt. Die
Werkstátten sind mit Mascbinen und Werkzeugen sebr gut ausgestattet.
Die Anlage liefert durcb eine Röbrenleitung über den Bergrücken zwischen Provitia und Prahova der Eisenbabnstation Cámpina fertiges 01.
über Cámpina. Wie mir mitgeteilt wurde,
Draganeasa liegt etwa 220
lieferte die erste Bobrung in C,i m Tiefe Petroleum. Aus der einen
Bohrung, namens Sospiri sprang das Petroleum aus 213 m Tiefe hoch

m

auf,

und

floB lange Zeit

Fabriksgebáude

tritt

um

im Bache

ab. Einige

eine asphaltige Partié

hundert Méter S-licb vom
zutage, ebenda

herum Gas

zeigen sich zwischen sanft nach S einfallenden Sandlagen mit

kleinen
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W

MuBcheln (Com/eria simplex Barb.) angefüllte kalkige Plattén. Gegen
aber, an dem in das Tal führenden Weg tritt auch Ton auf. Von der
Stelle, wo das Gas zutage tritt, zieht der Weg durch dichte Waldungen
zur Ortschaft Puturosu hinab. Wo er in das Tal gelangt, befinden sich
auf der Lichtung unmittelbar oberhalb der Ortschaft mindestens 30
Brunnenschachte und Aaphaltquellen, auf derén Wasser Erdöl und Teer
schwimmt der Teer wird in Wannen geschöpft und ín Fássern weggeführt. AuI5er den mit Holzzimmerung versehenen Brunnen tritt das
Erdöl und Gas (Kohlenwasserstoff) auch in den gegen Draganeasa führenden Nebengráben an zahlreichen Punkten zutage. Auf dem Wasser
dieses Grabens spielt das abfliessende Petroleum in allén Farbeu des
;

Eegenbogens.
neasa

Die petroleumführenden Schichten in der Umgebung von Dragagehören auf Grund der hier gefundenen Fossilien {Congeria

&.

siinplex Barbot, C.

Cavdiatn

rho)»boidea Horn.,

aff.

squiimosuiii

Desh.) in die pontische Stufe.

Am

Eückweg nach Cámpina besuchte ich talabwarts im Provitiatal auch die Brunnen von Gura Draganesti. Diese befinden sich an der
rechten Seite der Talenge, dórt. von wo man bereits die oberen Háuser
von Magureni de susu erblickt. Aufwarts am Abhange gibt es mehrere
in einem derselben sammelten sich wahrend einer
verlassene Schachte
Nacht angeblich 150 Eimer (3000 kgr) Petroleum an. Zwischen Provitia
und Gura treten etwa dórt, wo die Piöhrenleitung Draganeasa-Cámpina
;

an der Talsohle sarmatische Kalksteinschichten zutage, die
begleiten. Das geolo1 km

vorbeizieht,

das Tal auf einer Strecke von mindestens
gische
(Tiipes

derselben

Altér

rjregaria

erscheint

Partsch,

durch

ihre

Krvilia podolica

organischen
Eiohw.)

Einschlüsse

genau bestimmt.

Diese Kalksteine erstrecken sich nicht sehr hoch über die Talsohle, dieselben bilden mit den darüber folgenden Sand- und lockeren, tonigen
30°
Sandsteinlagen eine flache Antikhnale in derén südlichem, unter 25

—

einfallenden Schenkel sich

Gegen N

die

erwíihnten

Petroleumbrunnen befinden.

Gura Draganesti und Provitia ttbergeht der
N-liche Schenkel dieser kleinen Wölbung über eine enge Synklinale alsbald neuerdings in S-wáits geneigte Lagerung, und in diese Partié entfallen dia Petroleumlager von Draganeasa. Es scheint, da6 sich die an
zu,

zwischen

die sarmatischen Schichten

Talsohle in

Form

einer

gebundene Schicbtenfaltung,

Synklinale

und

Antiklinale

die ich

an der

beobachtete,

um

Draganeasa herum, am Bergrtícken bereits nicht mehr zeigt, in dem ich
hier bloLS nach S fallende Schichten antraf. Soviel ist jedoch unzweifelhaft, dafi die Wölbung von Gura Draganesti mit jener, die an der Terrassenwand von Cámpina zu beobachten ist, zusammenhangt, ferner,
dafi der hiesise sarmatische Kalkstein mit dem in den Brüchen ober-
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halb Poiana gewonnenen

Schichteostreichen

<laB das

ident

iilent

zwischen 19

ist.

— 20

ist.'

im

Hieiauf

cleutet

aueh jener Umstand,

um Campina herum

und

Provitiatale
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schwankt. Ira Liegenden der sarmatischeu

V*''

zwischen Provitia und Poiana auch Gipa vor, wahrscheinlich gehört dieser sammt den ihn einschlielSeuden Tonschichten
znm Salztone, welchen C. D. Pilide," sowie auch C. M. Paül'' bereits

Schichten

kommt

in die tiefer

neogene Mediterranstufe

stellen.

Auf

XVI

Blatt

der ruma-

S-Lehne des
Bánd
von oberschmales
auch
ein
von
Proviiia
N-licli
Soltanuberges,
dali
bemerken,
ist
zu
Es
ausgeschieden.
kretazischen Karpathensandstein
nischen

an

erscheint

Übersichtskai'te

geologischen

der

und -Brunnen am S-lichen Schenkel jener Antiklinale liegen, derén Achse S-lich vom Soltanuberge um Provitia und
Draganeasa in E^W-licher Richtung gegen Cámpina zieht. Hervorzuhebeu ist ferner auch jener Umstand, daB die reichsten und das beste
Petroleum liefernden Brunnen nicht au der Talsohle, sondern am

die Petroleumquellen

zwischenliegenden Bergrücken von Draganeasa liegen. Zwischen Puturosu imd Gura Draganeasa gibt es hauptsáchlich nur Teerbrunnen. Welm
wir die Salzlager von Doftana, Telaga und die W-lich von diesen in ihrer
*
Htreichrichtung gelegenen gipsführenden Salztone nach Paul, Draghioenu
in das Mediterrán stellen, so sind in der 19—20'' streichenden

und Pilide

Cámpina und Putuiosu allé drei Stufen der
mediterráné, sarmatische und pontische Stufe, ver-

Antikliuale zwischen Doftana,

neogenen Eeihe die
Das Petroleum
:

treten.

ohne Zweifel

ist

in

tischen Stufe enthalten. Diese pontischeu
stört,

der im
und noch weniger,

Liegenden

als

stein

derselben
der

als

obersten,

der

befindliche

unter letzterem

in

sind

Schichten

der pon-

weniger

lagernde

ge-

Kalk-

sarmatische

gipsfüh-

rende Ton.

Das Peti'oleumgebiet von Cámpina wurde
von-ageuden Geologen besucht. Ich

bereits

will bloB die

von vielen her-

Publikationen

folgeii-

Coquand H.
Sur les dites de pétrole de la Valachie
Bull. 800. geol. de Francé II. sér. t. XXIV. S. 5 und 505
552 Capellini
Giacimenti petroleiferi di Valachia. Mem. deli' Acad. Bologna 1868.
FucHs E. mid Sarasisa Notes sur les sources de petrole de Campina. Ai'ch.
des ac. bibi. unió Genf. 1873. Foetterle: ber die Gegend zw. Bukarest
und der siebenbürg. Grenze. Verh. d. k. k. g. E.-A. 1870, 209 210 Paul:
der hervorheben

:

:

—

:

:

:

;

—

Verh,

d.

'

k.

k.

E.-A.

g.

Pilide C. D.

1881.

S.

93—95;

Tietze E.

Über das Neogenbeeken nördlich von
Wien 1877. Bd. XXVII, S. 135.

:

:

;

Notizen üb.

Plojceci.

.Talirb.

d.

d.

k. k. geol. Eeichsanstalt.

—

2 C. D. Pilide 1. e. S. 132
133.
» C. M. Paul: Verli. d. k. k. geol. R.-A.
*
1

:

Draohicenu

800,000. Jahrb.

d.

:

Erláuterung
k.

k.

g.

R.-A.

d. geol.

Wien

1881, S. 93.

Übersichtskarte

XL. Bd.

(1890) S. 417.

d.

Königreich Eumánieu
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Gegencl zw. Plojesti und Cámpina. Jahrb.

d. k. k. g. R.-A. 1883. XXXIII,
380—396.
Von diesen konnte ich die Arbeiten von Coquand, Foetteble,
TiETZE und Paul in betracht ziehen. Keiner dieser Forscher war in der
S.

Lage daB ganze Petroleum gebiet eingehend zu studieren. Ihre Notizen
sind an konkréten Dateu keineswegs reich und ihre Begehungen beschránkten sich auf die Gebiete einzelrer Gutsbesitzer.

Sámmtliche Daten zusammengefafit zeigt sich, dafí es N-lich von
an der Lehne der S-liehen Karpathen, im Gebiete der neogenen
Schichten zwei Petroleumzüge gibt. Der eine umfafit die Brunnen von

Plojesti

und

Baikoi, Kotoi

Kolibasi, die aUe

tung entfaUen. Etwa

10

— 12

km

in

eine

E — W-liche

Streichrich-

von diesen bezeichnen die
Petroleumbrunnen von Doftana, Cámpina, Gura Draganeasi, Draganeasa und Puturosu einen zweiten Petroleumzug. In beiden Zonen
kommt das Petroleum in den Sand-, tonigen Sand- und Tonschichten
der pontischen Stufe des Neogens vor. S-lich von Cámpina zeigte es sich
gaoz deutlich, dafi der S-Hche Flügel der Wölbung von Cámpina in der
Gegend der Ortschaft Magureni mit einem Einfallen vou 6° gegen S
endet, und dafi sich die pontischen Schichten alsbald unter 10° gegen
N-Iich

N

einfaUend aufbiegen. Die obersten Schichten fallen in der Umgebung
von Coteni Parosi, bezw. Magureni de josu wieder unter 25 40° gegen S

—

und bilden auf der Ebene um Plojesti herum den Eand des Gebirges.
Zwischen diesen nach S einfallenden Schichten liegt die Petroleumzone
von Baikoi und Kolibasi. Zu meinen Beobachtungen noch die Publikationen von Coquínd, Paul, Tietze usw. hinzugenommen, erscheint es
mir unzweifelhaft, dafi sich in der Umgebung von Cámpina ein für
Petroleumgewinnung günstiges Terrien bietet. In Anbetracht dessen, daí3
es über diese Gegend keine systematischen und zusammenhángenden
Studien gibt ja daB auch die bisherigen Brunnenbohrungen und das
Schöpfen des Öles ohne jedes System erfolgt sind. so da6 sie geradezu
als Eaubbau betrachtet werden können,
ist es mir nicht möglich mich
über den Wert und die Ausdehnung des Petroleumvorkommens in ganz
exakter Weise auszusprechen. Der Schein erweckt freilich die bestén
Hoffnungen. Als besonders günstiger ümstand erscheint es, dafi die
bisherige Petroleumgewinnung um Cámpina herum und nach Tietze
auch in der Zone Baikoi -Kolibasi an die Nahe von Antiklinalen, u. zw.
an den steileren S-lichen Flügel derselben gebunden ist. Die von Paul *
erkannte und mitgeteilte Regei, wonach das Vorkommen von Petroleum
und Ozokerit in Galizien an Antiklinalen gebunden ist, hat alsó auch
hier Giltigkeit. EbenfaUs auf Grund der Erfahrungen Pauls kann ge;

—

1

Paül: Jahrb.

d. k. k.

g. B.-A.

1881, Bd.

XXXI,

S.

138—139.
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Schürfungen in der Náhe der
1000 m S-lich von diesen

trost einpfühltíu werden,

die

künftigeu

jetzigen Bohrungen, auf

dem

Gebiete 500

—

fortzusetzen.

Die Erfolglosigkeit der Bohrung vou Cámpina erscheint durch den
Verstofi gegen diese Eegel erklárt. (Fig. 29). Diese

von dem 139
und konnte demnach die

lich N-lich

40°

m

Bohrung wurde nám-

tiefen Schachte niiehst des

in diesem Schachte

Bades

angoteuften,

plaziert,

unter

25

einem höheren Niveau
erreicben. Hierauf deuten die Petroleumspuren der Bohrung. Es ist
offenbar, das die bis auf 223 m niedei'gebrachte Bohrung bei einer
einfallendeu

weiteren

Petroleum-Schichten

nur

in

Fortsetzung derselben das im Schachte aufgeschlossene reiche

C

Oimna

'"'tS:"

Hernua kastély esfurdó

NNW _JS43^

I

,,0

Fig. 29. Geolog. Profil der

Umgebung von Campina.

Um Cámpina herum dürfte jenes
Bohrungen auf Petroleum bieten,
welches S-lich von der Verbindungslinie zwischen dem HEENYASchen
Schlosee und den Petroleumbrunnen im Doftanatale liegt.'

Petroleumlager
Gebiet die

Im

nicht erreicben wird.

meisten

Interessé

Aussichten

der

Zukunft

für

einer

gröfier

angelegten

Petroleum-

gewinnuug empfehle ich vor allém das ganze in Eede stehende Gebiet
sorgfáltig und gründlieh geologisch aufzunehmen. Erst auf Grund einer
solchen Arbeit können die Bohrpunkte und derén Tiefe mit annáhernder GewiBheit bestimmt werden.

1 Diese Linie wurde auf der beigefügten Kartenekizze bezeichnet
an dieser
Linie befinden sioh jetzt die zahlreichen Bohrtürme der Steaua Komana A.-G.
Fig. 29. ist insofern interessant, als ihre Riclitigkeit durch die spáteren
;

Brunnengrabungen und Bohrungen erwiesen wurde. Vergl. Arbeiten der mit dem
Stúdium der Petroleumregionen betrauten Kommission. Bukarest 1904. S. 83.
:
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TEIL.

Die Siluieruiig und die Aussichlen der projektieiten
Bohrungen auf Petroleum bei Cánipina.
am

(Mein Gutachten, gégében in Budapest,

1.

Okt. 1896.)

im Auftrage der
und
um
über
die
Kumanien,
naeb
Weiss
Herrn
Max
Dr.
Eechtsanwalts
mein
Petroleum
GutAussicbten einer projektierten neuen Bobrung auf
acbten abzugeben und auf dem Gebiet der Gesellscbaft die günstigsten
Punkte für weitere Bobrungen zu bestimmen.
Im Frübjabr 1893 babé icb die Umgebung der Petroleumbrunnen
Zwiscben dem 6—9. Október des

Petroleumindustrie

in der

A.-G.,

und

Gegend von Cámpina

eingetretenen starken

1.

J.

reiste icb

Gesellscbaft

des Aktionárs

begaugeu.

sebr flücbtig

Die damals

macbten eine genauere geologiscbe
aus den damals vorbandenen AufEinfallen konstatieren kounte, und da das

Da

ein S-licbes

blofi

bloíS

der

Schneefálle

Untersuchung unmöglicb.
scblüssen

in

icb

bis zu 213 m angeblicber Tiefe ergebnislos blieb, erHEENTAScbe
Gebiet zwiscben den Bobrungen von Dofmir
das
scbien
tana und Prabova zum Ankauf wert. Nacb den damaligen Erfabrungeu
konnte icb auf dem übrigens als reicb betraebteten Gebiete von Cám-

Bobrlocb Nr.

1

von der Bobrung Nr. I gelegene Terrain als ein solches
mir die Petroleumgewinnung gesicbert erschien.
Felder
für den Abbau bereits bescblagnabmt gewesen
Da jedocb diese
pina. das S-licb

erkláren, auf \yelcbem

zu sein scbeinen. gelangten die diesen zunácbst
sicb

E-licb

vom HERNVAscben

Seblosse,

Petroleumfabrik von Doftana (Weg neben
sitz

gelegenen

vom Fabrweg

N-licb
1,

II)

Felder,

erstrecken, in

die

in

die

den

Be-

Grund meiuer jetzigen
N-Saume des erwábnten

der Gesellscbaft. Dieses Gebiet mufi icb auf

Beobacbtungen

Weges wurde

als

seit

vorzüglich betracbten.

Am

zwei Jabren das Bobrlocb Nr. II niedergeteuft, welcbes

angeblich aus drei versebieden tiefen Scbicbten, námlicb aus 255, 313
und 337
eine geringere Menge Öl lieferte, wabrend es aus der gegen-

m

wártigen Tiefe von 342

m

táglich

zweimal unter starker Gasentwicke-

lung aufspringendes, paraffinbaltiges, jedocb schwefelwasserstoff-freies 01
in einer Menge von insgesamt IV2 Waggons befért. Die Revision der

Bobrproben von 193 m bis zur Soble der Bobrung belebrte micb darüber, daPo das Petroleum in den angegebenen Tiefen aus mehr oder
weniger feinem Sand emporstieg. Icb sab das Bobrlocb viermal im Stádium der Oleruption. Da icb diesmal aucb das Doftanatal bis zu den
Salinen besucbte, verscbaffte icb mir genaue Kenntnisse über die geologiscben Verbáltnisse des Petroleumgebietes von Cámpina. In der Um-

ÜBER DIE PETROLEUMGEBIETE RDMÁNIENS UND SCHICHTEN SIEBBNBÜBQENS.
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gebiing von
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Tom HERNYAsehen SchloB
jené Tom praktischen Ge-

bezeieiinet beilaufig die

Petroleumraffinerie führende Landstrafie,
sichtspunkt hochwichtige Linie, welche die unter 28
einfallenden tertiaren Schichten von den unter 38°
ziir

— 30°

gegen Süden
nach Norden geneigten Schichten trennt. Diese in ost-westlicher Richtung streichende
Linie stellt alsó die Achse eines gewölbten Schichtenkomplexes (einer
Antiklinale) dar.

Ea

ist

eine allgemeine Erfahrung, dafi

in

gebieten, die in den Antiklinallinien gelegenen

sámtlichen

Petroleum-

Bohrungen aus der

ge-

ringsten relaiiven Tiefe das meiste 01 liefern.

Jené Brimnen und Bohrungen von geringer Tiefe, welche in der
Umgebung des Badeortes und im Doftanatal, ferner an der Verbindungslinie dieser

beiden Kolonien in neuerer Zeit hergestellt wurden, liefern

das Öl gleichfalls aus

Sandschichten

Sandbanken. Diese

linken Ufer der Doftana in einem Aufschlufi

zum

kommen

ara

Vorschein, und sind

durch einen Gehalt an Petroleum, Paraffin und Asphalt gekennzeichnet,
welcher in geringen Mengen hervorsickert.

FuBweg mit einem Stég über die Doftana hinübereinem spröden Sandstein unter nach Norden geneigten Sand.schichten ebenfalls Petroleum hervor. Diese natürlichen Petroleumaufschlüsse und oberfláchlichen Vorkommnisse besitzen allé nur eine
Dórt,

führt,

WC

der

sickert aus

geringe Bedeutung gegenüber der aus einer Tiefe von 342

m

dem

aus

nach

Bohrloch Nr. 2 emporsteigenden Quelle. Aller Wahrscheinlichkeit

diesem Niveau befindlichen Petroleumlager linsenförmige
Impregnationen dar, welche aus den tief gelegenen ursprünglichen Lagerstatten des Petroleums in die höheren Horizonté der tertiaren Schichten emporgestiegen sind. Das Il-te Bohrloch ist sehr nahe zur Achse
stellen die über

und

der Antiklinale gelegen,

liefert

einen

sicheren

Fingerzeig

dafür,

auch die übrigen geplanten Bohrlöcher in der Náhe des erwáhnten
Fahrweges abgeteuft werden soUten. Im Sinne dieser meiner Ansicht
bin ich vollkommen einverstanden damit, dai3 in einer Entfernung von
ca 200 m vom Bohrloch Nr. 2, und 20 m nördlich vom erwáhnten
Fahrweg ein drittes Bohrloch abgeteuft werde. Einen .weiteren Punkt
bezeichnete ich nördlich von dieser geplanten Bohrung an der Nordgrenze des Gfundstückes der Gesellschaft. Ich empfehle die Bohrung,
um hiedurch über die Anzahl und Tiefe der Brunnen, welche in diesem
dafí

Gebiet abgeteuft werden könnten, sichere Daten zu verschaffen. Ubrigens

hege ich keine Zweifel,
stückes jede über 351

dal3

m

stand jedoch, dafi das bei

Bohrloch

Nr.

2

an jedwelchem Punkt des genannten Grund-

Bohrung erfolgreich sein wird. Der UmCámpina aus einer Tiefe von 342 m dem

tiefe

entströmende

(neogenen) Sanden enthalten
Földtani Küzlüny. XLI. köt. 1911.

ist,

Petroleum
als die

in

ebendenselben

tertiaren

oberfláchlichen Ölquellen,
32
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diejenigen von geringer Tiefe, erweckt in mir den Verdacht, daB selbst
die paraffinreiche tiefste Petroleumquelle nicht aus

Petroleum liefernden Schichte

aufsteigt,

der

ursprünglichen

sondern der Entstehungsort des

Dementsprechend würde ich
dringend anraten die zwei geplanten Bohrungen mit einem solchen
Dun-hmesser zu beginnen, daB dieselben mindestens bis zu einer Tiefe
von 600 700 m abgeteuft werden können, und erachte es für selbstverstándlich, dafi die Weiterbohrung des Bohrloches Nr. 2 sofrt in
Angriff genomnien werde, wenn die Olabgabe desselben eventuell aufhören, oder sich stark vermindern sollte.
Zur Erweiterung der für Bohrungen geeigneten Gebiete empfehle
ich die Heranziehung der beiden Seiten des Doftanatales vom Stég des
FuBweges abwarts Ins zur frischen Erdrutachung am linken üfer, ferner
des am linken Prahovaufer zwischen den Gebáuden des Badeortes und
Öles vielmehr noch tiefer zu suchen

ist.

—

der Kanzlei der Gesellscliaft gelegenen Abhanges.

IV.

TEIL.

Über die Petroleumgebiete Rumániens.
(Gutacht, gégében in Budapest,

am

10.

Mai

1911.)

Das im Bezirk Prahova gelegene Petroleumgebiet kenne ich sclion
geraumer Zeit. Die erste Gelegenheit dazu bot sich mir bei einem
Auftrag des Herrn Abgeordneten Július v. Horváth, indem ich als sein
Experte die Gegend von Cámpina besuchte. Damals wurde das Erdöl
dórt nur aus seichten Scháchten, mittelst schafháutenen Schláuchen
und Handbetrieb geschöpft. Die tágliche Produktion belief sich auf
öVs Waggons, woraus eine .Jahresproduktion von 19,000 Tonnen berechnet werden konnte. Bereits aus jenen geringen Aufschlüssen gelang es
mir reichlichere Petroleumgewinnung versprechende Linien zu erkennen
seit

und

ich bezeichnete auch gleichzeitig als solche zwei Antiklinalen, derén

und Doftanetz gelegen, bei Cámpina,
und Bustenari gegenwártig hunderte von Petroleumbrunauf der anderen, náher* zu Plojesti, zwischen Baicoi und

eine zwischen den Tiilern Provitia
Pojeni, Telega

nen speist
Moreni verlaufenden
;

abgetáuft worden.

zum

Linie

Im Jahre

sind ebenfalls

reichliche

18!)6 besuchte ich die

zweitenmal undzwar im Auftrage der

gesellschaft.

um

Petroleumbrunnen

Gegend von Cámpina

Petroleumindustrie-Aktien-

neuere Bohrpunkte festzustellen. In dieser Zeit beutete

die Gesellschaft bereits zwei solche

Petroleumbrunnen

aus, welehe

nach

meinem früheren Gutachten angelegt wurden. Zum drittenmal besuchte
ich Cámpina mit meinen Universitátsschülern, bei welcher Gelegenheit
32
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ims schon Herr Kollege L. Mrazec empfing. Das ergiebigste Petroleumgebiet besaB damals die Ungarische Industriebank
ich,

dafi

die

auf der von

reichlichsten

und bestándigsten Petroleumbrunnen genau

mir festgestellten Linien

dem

ni.

fliig,

welchen Herr L. Mrazeo

internationalen

und mit Freudé erfuhr

erbohrt wurden. Bei einem, mit

Petroleumkongress (1907)
leitete,

male Gelegenheit Cámjjina und

dei-en

gewann
weitere

verbundenen Aus-

zum viertenUmgebung zu besuchen.
ich schon

lm Jahre 1908 war an den von mir begutachteten Bohrpunkten die
Petroleumproduktion auf 234,860 Tonnen gestiegen, was einen Zuwachs
von mehr als "20% des gesammten rumánisehen Jahresertrages an
Petroleum (1.150,254 T.) bedeutet. In 1896 war der Gesammtertrag blo6
80,000 Tonnen, gegenwartig wetteifert er mit der Petroleumausbeute
Galiziens.

rumánisehen pelroleuniführenden Schichten
mit den neogenen Schichten Siehenbürgens.

A) Vergleich der

Als Herr Al. Wekekle,

mit

der

Leitung des Finanzministeriums

betrauter Ministerprásident, sowie Herr Staatssekretár Al. Popovics

mich

beauftragt hatten, ein Gutachten über das bei den bevorstehenden Kali-

schürfungen zu wáhlende Verfahren einzureichen, bereiste ich zur eige-

nen Orientierung in den Monaten Juni und September 1907 zweimal
das siebenbürgische Becken. Bei diesen Gelegenheiten fiel es mir sozentralen Teilen Siebenbürgens
auch nicht so gleichmáfiig beckenförmig gelagert sind, wie wir es nach
den bisherigen, sonst gewissenhaften Beschreibungen angenommen hatgleich auf, daB die Schichten in diesen

ten

;

vielmehr liegen

die Schichten in

von

Faltén, ja sogar in asymmetrisch schiefen

SW

nach SE streichenden

Antiklinalen. In einem,

vom

1907 datierten Bericht gab ich bereits dieser meiner Erfahrung
entsprechenden Ausdruck, in einem anderen, am 14. Juni 1909 erstati9. Juni

teten Bericht

zentralen

aber

Beckens,

bezeichnete ich auch jené drei Antiklinalenzüge des

auf

welchen

ich

zum Zweck

der

Erdgas-

und

Petroleumbohrungen Freischürfe zu sichern empfahl. In demselben Bericht erwáhnte ich auch noch, dafi mir in den westlichen Teilen des
siebenbürgischen Beckens schon seit lángerer Zeit etliche nahe aneinander

gereihte

Antiklinalen

bekannt seien und

dafi

ich diese nicht als

einen zusammenhángenden Zug einer einzigen antiklinalen Falté betrachte,

Zonen der
Antiklinalen aus kürzeren und lángeren, stellenweise domförmig aufgewölbten Faltén zusammengesetzt seien. welche kulissenartig geordnet, im
sondern auf Grund meiner Beobachtungen vermuté,

Streichen

ihrer

anderen Worten

dafí die

Langsachsen mit synklinalen Tálern abwechseln. Mit
:

die

antiklinalen

Wölbungen

sind

in

der

Piichtung

ÜBER DIE PETROLEÜMGEBIBTE RUMANIENS UND SCHICHTEN SIEBENBÜBGEN8.
ihres Streichens stark gewellt. Die Untersuchungen des

professürs

Hugó

Dr.

Antiklinalen

v.

betreffende

Böckh

im Jahre

bestatigten

Beobachtungen.

Er

485

Herrn Akademie1910 meine, die

bewies aufierdem,

daíl in

den von den Flüfien Küküll und Szamos umgrenzten Teilen des siebenbürgiscben Beckens die Antiklinalen in noch gröBerer Zahl vorhanden
seien, als wie ich sie im Laufe meiner Orientierungsreisen wahrnehmen
konnte und dafi diese Züge im Bereich der groBen FluBtáler S-förmige
Krümmungen erleiden. Im Október und November des Jahres 1910
bereiste ich mit Herrn H. v. Böckh zum wiederholtenmale die von ihm
und seinen Mitarbeitern durchforschten Gebiete, wobei ich mit Genugtuung erfuhr, daB entlang der Antiklinalen zahlreiche natürliche Gasquellen entdeckt worden seien. Es überraschten mich auch die von
Herrn H. v. Böckh nachgewiesenen steilen und verwickelten Schichtenfolgen, in welchen ich das Gegenbild jener eigentümlichen Faltenbildung

erkannte, welche Herr L. Mbazec

Zum

(iDurchspieBungi)

(«plis diapirsi)) ge-

Eumánien im Jahre 1907
wáhrend der von Herrn L. Mrazec geleiteten Exkursion und er selbst
gab ihre Besehreibung in seinen wertvollen Abhandlungen, welche im
Auftrage der rumánischen Eegierung seit 1903 von ihm verfaBt und
nannt

hatte.

worden

publiziert

erstenmal sah ich solche in

sind.*

In diesen Abhandlungen sind die subkarpatischen neogenen Schichten Eumaniens
schlieBt

—

—

besser

Petroleumgebiete.

solchen Steilen,

wirkenden

derén Eegion
dargestellt

als

jené

anderen

aller

europáischen

Die durchspieBenden Faltenwölbungen erscheinen an

wo

die Antiklinalen infolge nachtraglichen, in der Tiefe

Seitendruckes

Schichtenstellung

und Petroleumlager um-

die Salzflöze

das

durchfahren,

schwach geneigte

Hangende mit steiler
als isolierte SchoUen
3). Die im I. Bohrloche

oder

überkippen,

—

1
fremden Gebilden aufsltzen (Vergl. Fig. 31
zu Nagysármás beobachtete Schichtenlage
wo die oberen Schichten
horizontal, in einer Tiefe von 500 m aber etwa um 45° geneigt angetroö'en worden sind
deutet auf die Gegenwart einer durchspieBenden
Falté im Sinne des Herrn L. Mrazec.
In Eumánien befinden sich
nach Herrn Mbazec's Erfahrungen
;

—

—

—

—

dem Stúdium der Petroleumregionen betrauten KommisDas Werk umfaBt 104 Seiten und eine Karte im Maafistabe
von 1 1,000,000. Die rumánische Eegierung bewilligte á5,000 Fr. zur Unterstützung
der vorangehondeu Forschungen.
L. Mrazec
Über die Bildung des rumánischen Petróleumé. [Compte rend.
du coDgr. internat. dii pétrole. Ili. session. Bukarest. 1907, pag. 80 134.]
L. Mrazec
Les gisemeuts du pétrole. L'industrie du pétrole eu Eoumanie.
Bukarest, 191(1. — Diese Abhandlung wird mit náchstem auch in ungarischer
'

Arbeiten der mit

sioD. Bukarest, 1904.
:

:

—

:

Sprache erscheinen.

486
die

D!

reichlichen

Petroleumlager

L. V.

in

LOCZY

Nachbarsehaft

der

solcher

durch-

undzwar dórt, wo die Faltén auf lockere Gesteinsund mergeliger Sandstein usw.) transgrediren.
Infolge einer solchen Transgression kommen in den Petroleumscháchten von Baicoi die mediterránén Schichten über den dacischen

spieBender

Faltén

arten (Sand, toniger

(ob.

pontischen)

und levantischen Schichten zu

liegen (Fig. 31,

4).

wo

das in lockeren pliozánen Sanden eingeschlossene Petroleum unter mediterránén Schichten erbohrt wurde. Nach Herrn L. Mrazec ist in
Eumánien das Muttergestein des Bitumens in der mediterránén Salz-

1

''^^?^r

p

a ^

4.

Fig. 31. DurchspieBende Antiklinale.

S

= mediterraner Salzton
d — daeische (ob.

formationen zu

Es

ist

Scliichten)

pontische) Schichten

suchen, welche

mezséger Schichten
einstimmen.

(mezséger

in

eine

;

sz

;

l

=

sarmatisehe

= levantische

ihrerseits mit

dem

;

p

= pontische

;

Schichten.

Salztone, bezw. den

Siebenbürgen und Máramaros, ganzlich überallgemeine Erfahrung, dafi Steinsalz, Asphalt

und Erdgase eng mit einander verbundene Gebilde solcher Eegionen
sind, wo Erdöl in gröfierer Menge vorhanden ist. In den mediterránén
Schichten Eumaniens sind die Salzflöze noch zahlreicher als bei uns.
L.

rumánischen
immer wahrscheinlicher, daB die ru-

Mrazec und M. Teisseyee* arwáhnen 57

Karpatenrandes. Neuerdings wird es

Salzflöze des

* Aper^u géologique sur
les formations saliféres et les gisements de
Boumanie. [Moniteur d. intérets pétroliféres roumains. 1902.]

sel

en
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mánischen, vielleicht sogar auch die galizischen Bitumina ihre Entstehung
der mediterránén Salzformation verdanken und mit der Steinsalzbildung

engem Zusammenbange

in

Fig.

'i-I.

stehen.

Die Salzflöze selbst enthalten zwai

Kruptierende TBAüZLsche Petrolcuuihohrunf,' iu Rumáuieii bei Baicoi.

kein Petroleum, soudern nur Erdgas und bituminöse tíekretionen, in

dem

umbüllenden Salztone hingegen sind überall Spuren des
Erdöls nachweisbar dieses konnte sioh jedocb in den touigen Gesteinen
nicht ansammeln, wesshalb aus meditei-ranen Schichten nirgends Erdöl
in ergiebiger Menge gewonneu weiden kann. Wo der mediterráné Salzdie

SalzÜöze

;

ton

in

durchspiefienden

Faltén

mit jüngeren Sanden und mergeligen
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sammelt

sich infolge der Diflfusion

und

einer von der Faltung bedingten Migration in letzteren das Erdöl ganz

Es wurde auch beobechtet,

betráchtlich.

formation in Berührung
teilweise

tritt

—

áltere Sedimente,

z.

B.

mit der mediterránén Salz-

dem

wie in

Petroleumgebiete

erschöpften

wo

dafi

oligozáner Sandstein, durch Überschiebung

einst reichen, gegenwartig

von Bustenari

Sedimente das transmigrierte Petroleum enthalten

—

diese álteren

so wird es bei Buste-

;

Nach L. Mbazec
Zone des Karpatensandsteines

nari aus einer abgerissenen oligozánen Scholle gewonnen.
sollen jené Petroleumlager, welche in der

oder des sog. paláogenen (eozánen und oligozánen) Flysches sich befin-

miozánen Schichten stammen und die Petroleumquellen ihre Existenz solchen bituminösen Anháufungen verdanken,

den, ebenfalls aus den

welche in die überschobenen álteren, jedoch poröseren Schichten transmigriert sind.

Die

Natúr

Auffassung eine

der

galizischen

gewinnt durch

Peti-oleumlager

ganz neue Beleuchtung.

Das Verstándnis

diese

der áuBerst

verwickelten Lagerungsverháltnisse iu Ostgalizien wird durch L. Mrazecs

Deutung

um

Vieles

reichisehen Geologen.

leichter, als

durch

die

Beschreibungen der öster-

vorzüglich die unlángst

des polnischen Professors

S.

Szajnocha,*

fassung Mkazecs widerspricht,

in

seiner

erschienene Abhandlung

welch letzterer z'war der Auftektonischen

Skizze aber ein

ganz áhnliches Bild entwú-ft wie solches L. Meazec über die südmoldauischen Kárpátén (Gegenden von Tarlan, Sósmezö und Putna) konstruiert hatte.

—

am

Karpatenrande entlang hinziehenden Salzformation
konnte sich das Erdöl nicht in
dem Entstehungsorte der Bitumina
gröfieren Lagern oder Nestern ansammeln, weil die Gesteine dieses
In der

máchtigen

—

Schichtenkomplexes überwiegend Tone

sind.

Darum

ist die

nur an Erdgasen reich und entbehrt eine abbauwürdige
Menge des Erdöls hingegen sind Spuren des Erdöls und Bitumens
im Salzton überall nachweisbar und im Umkreise der Salzflötze bildeu
Azreole). Der im Liegenden
diese Spuren sogar ganze HüUen (Ölhof
Salzformation

;

=

des

Salztones

befindliche

kieseiige

Menilitschiefer gehört

als

Mutter-

demnach vom
das Oberoligozán und

gestein der Bitumina ebenfalls zur Salzformation, welche

Oligozán bis zur sarmatischen Stufe reicht,

d. h.

das Neogen umfaBt. Abbauwürdige Erdöllager sind in den überschobenen

Deeken und neben den durchspieiJenden Faltén zu suchen. Die mit den
Faltenhebungen verbundene tektonische Bewegung hat
die Migration des Petroleums aus den Muttergesteinen in tiefer gelegene

karpatischen

*

Das Ei-dölvorkommeu iu Galizien im Lichte neuer Erfahruugeu. [Petroleum,
10.] Berlin— Wien.

Jahrg. VI, 1911. Nr.

J3

O

.a
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mehr

oder jüngere,
diese

erfolgte

LÓCZY

lockere Schichten verureacht.

Migration dórt,

einer iDeriferischen Depression

wo am AuBenrand
die

Am
der

durcbgreifendsten

neben

Kárpátén

jüngsten Faltungen sich ereigneten.

Eumánien sind auf solehe Weise zwischen den Flüssen Dimbovica.
und Buazeu aucb die levantiscben Schiubten stark in Faltén gelegt wor-

In

den; das

die

ist

Kegion der zablreicbsten

spiefienden Faltén

Salzflötze, der

meisten durch-

und zugleich der ausgiebigsten Petroleumproduktion.

Die Faltenbildung

berübrte

die

neogenen Schicbten aucb in der

galiziscben Petroleumregion. jedocb scbeinbar in geringerem

wie

am

gebiet

Saume der Kárpátén. Da«
dem südmoldauiscben vergleicbbar. Sehr

südöstlicben

ist

mit

galiziscbe

MaaBe

ala

Petroleum-

wichtig

ist

jener

daB in Eumánien und Galizien die Petroleumgebiete
in solcben Abscbnitten des karpatischen Gebirgskranzes liegen, welchen
sichere Nacbweis,

Massen und variszische Horste gánziicb fehlen. Nicbtist nocb der Umstand, daB zwiscben Eperjes
Sóvár und Máramaros in Ungarn die am inneren Karpatenrande entlang binziebende neogene Salzformation sich der galiziscben gegenüberliegend erstreckt. Das neogene Becken Siebenbürgens nimmt mit seinen
zahllosen Salzflötzen und Salzquellen etwa die mittlere Lage zwiscben
den beiden Flyscbregionen ein
es ist im Westen von kretazischen
Karpatensandsteinen des siebenbürgischen Erzgebirges, im Osten von
altkrystallinische

weniger beachtenswert

;

und paláogenen Alters des SzékelyLángenausdebnuug der im Becken nachgewiesenen Autiklinalen folgt
nach Herm H. v. Böckhs Beobacbdenselben

landes

tungen

Gebilden

kretaziscben

Die

eingescblossen.

— dem Streicben

—

beiderseitiger Eandgebirge. Die Petroleum-

und

Erdgasschürfungen müssen auf Grund dieser allgemeinen Betracbtungen
fortgesetzt werden. In dieser Hinsicbt gieng

mit lehrreichem Beispiel voran,

uns die rumánische Eegierung

Herrn Professor L. Mkazec
rumániscben Petroleumgebiete binnen kaum 5 Jabren
auf einbeitlicbem Wege zu durcbforscben und so eine áulkrst musterbafte monographische Schilderung dieser Eegiouen zu gebén. Den bohen
Wert dieser bervorragenden geologiscben Arbeit beweist jener Umstand
ermöglicbte

am

klarsten,

seit

1900

bis

als sie es

die

daB
1904

seit

dem Beginne Herrn Meazecs Forscbungen,

— 1905 die Gesamtjn-oduktion des rumániscben

d.

i.

Erdöla

sich von 494,658 Tonnen zu einem Jahresertrage von 1.150,254 Tonnen
emporgeschwungen hat.

Bisber sind uns weder die rumániscben, noch die siebenbürgischen
neogenen (miozánen und pliozánen) Schicbten eingebend genug bekanut,
um von einer sicheren SchichtenparaUele beider Gebiete sprechen zu
können. So besitzen wir im siebenbürgischen Becken dber die aquitauischen, koroder, bidalmáser und mezöséger (Scblier) Scliichten der
neogenen Pormation nábere Kenntnisse als über die sarmatischen.

ÜBER DIE PBTROLBOMGEBIETB RÜMANIENS ÜND 8CHICHTBN SIEBBNBÜRGENS.
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pontischen und pliozánen Stufen.
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letzteren wissen wir mit Sicher-

nur so viel, daB sie vorhanden seien ihre Verbreitung, sowie
ihre Beziehungen zum tieferen Neogen (mezséger Schichten) sind uns
fást unbekannt. In Rumáuien herrscht hingegen über dem Vorbendensein
eben dieser Salzformation und der Grenzen groBe UngewiíJbeit, wábrend
heit eben

;

die jüngoren, namentlicb sarmatischen, meotiscben, pontischen, dazischen

und levantischen (Candes
reate recht detailliert

See) Schichten auf

Grund

zahlreicher Fosailien-

bekannt sind.

Bisber betrachteten wir die neogene Formation Siebenbürgens als
einen

in

regelmáBiger

Schichtenkomplex.

Als

Beckenform,
solehen

meistens

beschrieb

sie

horizontal
Dr. A.

abgelagerten

Koch

in

seinem

vorzüglichen, über die tertiáren Bildungen des siebenbürgischen Beckens

handelnden

Werke.*

Die

Sebichtenstörungen scbrieb

im ümkreise der Salzflötze beobachteten
Herr A. Koch dem von gewissen Volumen-

ánderungen bedingten Drucke zu. Im Laufe meiner über 30 Jahre lángén Tatigkeit an der üniversitiit und am Polytecunikum hielt auch ich
an der Eegelmafiigkeit des siebenbürgischen Beckens test und deutete

domförmige Wölbung der Salzflötze im Sinne Posepnys, der das
Auftauchen der Salzformation dem Salze selbst zuschrieb.^ Dieser schilderte jedoch auch sclion den Typus einer durchspieBenden und schiefgebogenen Falté aus der Gegend von Torda, an derén steil aufgeiichteter
Dislokationslinie brennende Gase, sowie Petroleum- und Aspbaltspuren
die

sich zeigten.

Die

Sebichtenstörungen

zwischen

Szászrégen, Marosvócs,

Görgéuyszentimre und Beszterce entgiengen seiner Aufmerksamkeit eben-

müssen wir aus meinen früheren Erfahrungen, noch
des Herrn H. v. Böckh
alsó im zentralen Teile
des Beckens, die neogenen Schichten von parallelen Zügen antiklinaler
Eücken durchzogen sind. Auch damit sind wir bereits im Klareu, daB
falls

nicht.

Jetzt

mehr aber aus den sorgfáltigen Beobachtungen
und seiner Mitarbeiter, daJj auch im Mezség,

die Antiklinalen ihr Entstehen nicht
dafi sie

den Salzflötzen verdanken, sondern

in Folge einer pliozánen Faltung, welcher die

vorangieng, zu durchspieBenden

gehoben wurden.

Dem

Salze

oder

Karpatenbildung

domförmigen Wölbungen empor-

kann höchstens jené chaotische Wellen-

struktur zugeschrieben werden. welche in den Salzflötzen

unmittelbarer Hülle,

Erscheinung beruht

und

in derén

dem Salztone zu beobachten ist. Jedoch auch diese
kaum auf einer Volumenánderung, sondern wahr-

scheinlich einerseits auf den an Stelle der ausgelaugten Salzn tretenden

*

Die tertiáren Bildungen des siebenbürgiBchen Beckens.

Budapest, lílOO.
- Studien aus

dem

Salincngebiete

R.-Anst. Bd. XVII. Wien, p. 502.]

Siebenbürgens.

II.

Neogene Gruppé.

[Jahrbuch der

k. k. geol.

K
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Bestandteilen,

erdigen
sie

um

den

starren,

Fáltelung

starke

immer auf

L. V.

anderseits

aus

erleiden

der

Lóczv

auf der

Plastizitat der Tone,

indem

Tiefe sozusagen mitgerissenen Salzkern

muBten.

Die

Salzflötze

langgesíreckten, salzlehren Antiklinalen.

selbst

Es

Hegen aber

erhellt aus dieseu

Auseinandersetznngen, da6 die zwischen den Flüssen Frotus und Dimbovica gelegenen neogenen Schichten

und Petroleumlagern

Salz-

aufweisen

unser

als

siebenbürgischen
ein

ebenfalls

so

und

salz-

Beeken

;

Kumaniens

reich ist

die

ist

—

welche Region an

dieselben

ergasführender

nebenbei

gemeinschaftlicher

—

Faciesbildangen

Schichtenkomplex

antiklinale

Charakterzug

beider

im

Faltenbildung
Gebiete.

Wenn

schon Petroleum, Erdgas und Salz nahezu überall in regelmáfiigem
Verbande anzutreffen sind und genannte Naturprodukte in gleichwerti-

gen Schichten des benachbarten Rumániens so máchtig vertreten sind.'
drángen sich dem spekulativen Geiste unwillkürlich die Fragen auf,
warum neben dem Salze und dem Erdgase Siebenbürgens nicht aucli
das Erdöl in betráchtlicberer

ob

der

Grund der

fehlenden

Menge nachgewiesen werdeu konnte und
im zentralen Becken sogar gánzlich
im Mangel oder in der relatív niedereu

spárlichen,

Erdölspuren nicht

Lage der natürliehen Aufschlüsse zu sucben sei?
Die Höhenrücken des siebenbürgischen Beckens erheben sich bloB
um 100 bis 200 m über die Talsohlen dabei sind die breiten Flufiniederungen der Szamos, Maros, Kisküküllö und Olt von máchtigen
Alluvionen, die sanft ansteigenden Hügel aber von ebenso máchtigen
;

Binneu rumániBcher Petroleumgebiete strömt das Erdgas au zahlreicheu
wurden im Laufe der Petroleumschürfungen an der Dumbovioa
bei Draganeasa, dann bei Colibas, Cámpiua, Bustenari und Baicoi grofie Gasreservoire angfizapft, wobei der Ijervorbrechende Gasstrom oft aueh das weitere Bohreu
verhinderte. In Andeasi bei Ramnicu Saret sind ewige Feuer «focuri nestin8e»
bekanut. (Coucou-Stavastescu N. Sur le gaz naturelle Compte rend. d. congr. internat. du pétrole. III. sessiou 1907.) Ini Buzeutal sind auBerdem die Erdgasvulkane
(ferbatorii) und Schlanímvulkane «Parlele mici et marin uennenswert, welche allé
1

Stellen hervor. So

:

einer einzigen, 50

km

langen antiklinalen Falté entspringen. Ersfere befinden sich

Unigebung von Berca, die letzteren bei Policiori und Beciu. (W. Teisseyre
Die Schlammvulkane von Berca u. Beciu [Loc. cit.]. Wir liatten durch Herrn Mrazecs
Gefálligkeit und unter der Leitung des Herrn Geologen Dr. Schulze Gelegenlieit
gefunden, die Schlammvulkane des Buzeutales zu besuchen. Sie reihen sich auf
der niederen Sattelhnie einer Antiklinale, welche angebhch (?) aus meotischen
Schichten besteht. In Hinsicht ihrer Ausdehnung und Zahl wetteifern, ja übertreffen sie sogar die sizilianischen sogeuannten Malaculen. Ich kenne bloC die
Schlammvulkane der Stadt Caltanizetta in Sizilien, welche um Vieles geringer sind
als die genannten Kumaniens. Wir bemerkten mit groBer Überrasehung, dal3 auf
den höheren Satteln derselben Antiklinale, weloher die Schlammvulkane von Berca
und Beciu entspringen, Bohrtürme stehen. Woraus erhellt, dal3 Erdgas uud Erdöl
in der

einander nicht ausschlieBen.

:

Fig. 34.

Petroleumansbruch im Jahre 1!»05, neben Cámpina
Nr. tiö d. Steaua Romana-Gesellschaft.

;

aus

iler

Bohrung
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Tonen bedeckt. Der üntergrund ist nui- selten in ungestörter
Aus einem solchen einst freigelegten, dann nur in
dei- letzten geologischen Epoche von alluvialen und Bubaerischen Sedimenten neuerdings bedecktem üntei'grunde muBten Petroleum und
diluvialen

Lage

anzutreffen.

Aspbalt

teils

Flüsse

oxydiert, teils verflüchtigt werden.

Eumánien

In

vertiefen

mit

die

starkem

Gefálle

an derén beiderseitigen
einer relativen Höhe von 200
300
binansteigende
überall

ibre

Táler,

—

entsteben. Jüngere Sedimente

dessen

rain,

in

ungestörter

m

bedeeken

Lage

kaum

dabineilenden

Gehángen
steile

bis

zu

Berglebnen

das stark gefurcbte Ter-

Üntergrund

befindlicber

inteusiven Denudation an zabb-eicben Stellen bloBgelegt

ist.

von

der

Die natür-

rumaniecben Landschaft begünstigen demnacb
das Hervorsickern des Petroleums um Vieles mehr, als jené des siebenlicben

Aufscblüsse

der

bürgiscben Beckens.

Unlángst wurden in jungtertiáren Scbicbten recbt ergiebige Petroleumlager erscblossen.

am
und

Am

Nordabbange der Ajjenninen (Emilia), dann
im Kaukasus, in Hinterindien

westlichen Ufer Nordjapans (Ecbigo),
auf

Scbicbten

Java

entspringeu

die

Erdölquellen

ebenfalls

und zMar entweder mit Erdgas und

Salz,

jungtertiáren

oder mindestens

mit stark salzháltigem Wasser vergesellscbaftet.
Tbeoretiscb

ebenso

groBer

mufi

im

gescblossenen

Becken

Siebenbürgens

Wahrscheinlicbkeit auf Petroleum gefolgert werden

mit
vfie

auf Kalisalze. Eine Abwesenbeit des Erdöls kann nur entweder dem
Mangel an genügend lockeren Gesteinen, oder bereits voUzogenen Verwitterungs- und Veríiüebtigungsprozessen zugescbrieben werden. Die
Kalisalze dürften wobl seit geraumer Zeit ausgelaugt worden sein. So
lange aber das Becken an mebreren Stellen und bis zum Liegendgestein
der neogenen Scbicbtenreibe mittelst Tiefbobrungen nicbt aufgescblossen
ist, kann ein Fehlen des Petroleums und der Kalisalze nicbt bebauptet

werden.

Was den üntergrund

sozusagen

garkeine

des Beckens anbelangt, besitzen wir bisber

stichbáltigen

Kenntnisse.

Die

beiden

Bobrlöcber

Nagysármás (Nr. I = 627 m, Nr. 111/6 = 580 m tief) durchfübren
weder die obere Abteilung der mediterránén Scbicbtenreibe, nocb erreichten sie die Salzformation. Von welcbem Umfange solcbe Scbürfungen
sein müssen um erfolgreicb sein zu können, beweisen die Beispiele
Piumániens und Deutscblands, wo nocb so zablreicbe erfolglose Tiefbobrungen die Unternebmungslust nicbt beeintráebtigen, solange nur
die geringste tbeoretiscbe Wabrscbeinlicbkeit die Entdeckuug eines
bei

nutzbaren

wurden

Produktes

in

Aussicbt

stellt.

In

OberelsaB

bewerkz. B. von 1904 bis 1!)08 mebr als 100 Tiefbobrungen
(wovon zebn Bobrlöcber über 700 m und zwei über 1000 m
sind), bis daB die Kalisalzlager um Müblbausen und Altkircb in

stelligt
tief

unterirdiscben

ÜBER DIE PETROLEDMOEBIETB EUMANIENS ÜND SCHICHTEN SIEBBNBÜROENS.
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oligozánen Schichten entdeckt werden konnten. Der Lohn dieser zehen
machtiges Kalisalzlager.*
Ausdauer war ein 1*4
und ein 5

m

m

B)

Betrachtungen und Gedanken über das geomoi'phologische
Antlítz d«?s siebenbürgischen Beckens und seiner
Kandgebirge.
Es dünkt mich der Versuch

niolit überflüssig die

Faltenbildungen

des siebenbürgischen neogenen Beckens mit der Geomorphologie seines

Gebirgskranzes zu vergleichen und die ganze ostunga-

umschiietóenden

einem einheitlichen Gesichtspunkte zu beleuchten.
Die Kalisalz-,
und Erdgasschürfungen müssen allerdings
mehr aus einem weiteren Gesichtskreise, als nach örtlichen ErfahrunRegion

rische

aus

Petroleum-

;gen geleitet werden.

Ausgangspunkt meiner Erörterungen

Als

diene jené festgestellte

im siebenbürgischen Becken,

Tatsache, dafi sowohl

als

auch im áuBeren

südöstlichen Winkel der Kárpátén pliozane Sehichtenfaltungen existieren,

derén

Züge

antiklinale

siebenbürgischen

den

Flyschfalten

Erzgebirges

parallel

Ostkarpaten

der

verlaufen.

Demnach

und
kann

des

das

ganze siebeubürgische Beeken mitsammt den beiderseitigen Flyschzügen
in

eine

Region
welcher

Diese

einzige

die

Faltungen

vom Ausgauge

sie z. B.

Cenoman

des

Stöiungon

tektonischen

indem

Region zusammengefafit werden. In dieser
und zwar binnen einem Zeitraume,

synklinale

erfolgten

sind

bis in die Oberpliozánzeit reichte.

jedoch

nicht überall gleichalterig,

im Erzgebirge von cenomaner Faltung und

postkreta-

zischer oder untereozaner Uberschiebung (auf autoehtone Gosaugebilde)
•charakterisiert sind.

Vom

Mitteleozau

angefangen

aber

behielten

die

—

palaogenen Schichten in den Umgebungen von Kolozsvár Bánffyhunyad,
Gyulafehérvár und südlich von Nagyszeben ihre horizontale Lage bei,
den jüngeren Faltungen gegenüber sozusagen eine sekundiire autoehtone

Lagerung bildend. Hingegen erfolgte die Faltenbildung in der Ostkarpaten, von innen nach auBen gerichtet und mit südöstlicher Zeitver-

vom Cenoman

schiebung,

bis

zum

beteiligten sich bei der Faltung

meridionalis
als ob

im

enthaltenden

Osten,

plioziinen

Folge

der

Schlusse

der

Pliozánzeit

;

derart

auch die Elephas antiquus und Elephas
Schotter von Komaui. Es scheint

Gebirgs faltung,

der ganze palíiogene
Schichtenkomplex auf die Neogenschiehten überschoben worden sei.
Das Massiv des Bihargebirges im weiteren Sinne, dann jené des

1

.gen

B. FöRSTER

im Oligozan

1909, pag. 127.]

in

:

Ergebnisse der Uutersuchung der Bohrproben aus Tiefbohrun-

in OberelsaB. [Mitt. d. geol. Landesanst. v. ElsaB-Lothr. Bd. Vll.
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Pojana Ruszka und von Szeben-Kudsir sind an ausgedehnten Hochebenen reiche variszische Rumpfgebirge, in welchen die Faltungen sich

im mittleren Mesozoikum

bereits

Gebirgsmassive

sind

ereignet batten.

Trümmer

die

der

oberen

lm Umkreise
Kreido

dieser

horizontal ge-

Die siebenbürgiscben paláogenen Scbicbten ruhen auf den nörd-

lagert.

in borizontaler Lage und
von solchen der westungarischen paláogenen Scbicbten
wesentlieb versehieden. Der litoral-koralligene Nummulitenkalk, welcher
in den transdanubialen Scbollengebirgen so mácbtig entwickelt erscbeint,
den gleicbalterigen siebenbürgiscben Sedimenten gánzlich. Die
feblt
Sandsteinbánke und Gipslager der oberen paláogenen (oligozánen) ScbicbGnjphaea
ten, sowie das massenbafte Auftreten der Austernspezies

licben Schollen des Bihargebirges ebenfalls
ihre Fazies BÍnd

Eszterházyi weisen auf eine nábere Verwandtscbaft der siebenbürgiscben

und der im fernen Osten aus dem Tien-scban und Pamir bekannten
paláogenen Scbicbten, als derjenigen Ost- und Westungarns. Hieraus
kann angenommen werden, daB im Paláogen ein mácbtiger Damm die
Gewásser des siebenbürgiscben und des grófién ungariscben Beckens
von einander abgetrennt gebalten babé, auch das Ineinandergreifen
beiderseitiger Faunén verbindernd. Dieser Faziesunterscbied ist an den
neogenen Ablagerungen
ist

ebenfalls

der Umstand, dafi die

erkennbar.

gerechneten
disloziert

formation

bis auf die,

((hidalmáser»

zum

Scbicbten

paláogenen,

bedeutend

müssen

Sedimente.
die

Gleicbzeitig

mit

des

Teil

sowie

unteren Mediterrán

zu sein scbeinen, als die jüngeren,

gerten neogenen

minder auffallend

im nördlicben und nordwestlichen

siebenbürgiscben Beckens stark vertretenen

neogenen Scbicbten

Nicht

unteren

(Burdigalien)

weniger gefaltet und

am Beckenrande
der

allgemeinen pbysikaliscben

Bildung

abgela-

der

Salz-

Verbáltnisse einen

angenommen babén, unter derén Einflusse
das Lagunengewásser verdunstet und das Meersalz ausgescbieden werden konnten. Nacb dem Entstehen dieser mediterránén Salzlager erintensiven Wüstencbarakter

eignete sicb augenscbeinlich eine

GOO

m

starke Depression,

wobei die

500

máchtigen obermediterranen mezséger und sarmatiscben ScbichMitwirken eustatiscber Niveauveránderungen abgelagert wur-

\en, unter

den.

Solcbe

Niveauveránderungen

wiederbolt babén, da wir die
artigen Scbotterdeeken

Gips-

müssen sicb bis
und Lignitlager,

und andere Süfiwassersedimente

in

Pliozán

das

die
als

scbuttkegelzweifellose

Spuren trockener Perioden zu betracbten babén. Gröfitenteils war aber
das Becken vom Meere bedeckt, in dessen Tiefen sicb, wábrend den
überwiegenden Depressionsperioden, die mebr als 1000 m máchtigen
Scbicbten der Neogenzeit ablagerten. Derlei wiederkehrenden geosynkli-

nalen Phánomenen kann jené Tatsache zugeschrieben werden,

dal3

mácbtigen und dennocb plastiscben Scbicbten des Neogens im

die

Laufe

Fig. 35.

Geomorphologische Karte der iuneren und áuBeren Zone der Ostkarpaten.
Erklárung.

2. Mára1. Tátraer,
A) Altere fteilweise varisker) Gebirgsstrunke, u. zw.
maros Bukovina Moldauer, 3. Bibarer, 4. Krassószörényer und südkarpatische,
5. Dobrudschaer Gebirgsstrunke.
BJ Kretazischer Karpatensandstein (Flysch) mit Jurakalksteinklippen und
Diabasmassen.
C) Paláogene Schichten im Siebeubürgischen Becken.
D) Paláogene Schichten in Borsod.
E) Palaogener Karpatensandstein (Flysch).
F) Neogene Trachyt- uud Andesitgebiete.
G) Neogene, noch nicht gefaltete Schichten im groen ungarischen Becken
und in der Bukowina und Moldau.
H) Neogene Schichten in der Mezséger Fazies im Siebenbürgischen Becken,
:

Rumánien und

Galizien.

1)

Salzkörperzonen und Petroleumbrunnen.

A')

Salzkörper.

L) Petroleumbrunnen.
I.

Ostgalizisehes. U.

Füldtani Közlöny. XLl. köt. Í9t1.

Rumanisches Petroleumgebiet.
o3

K
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nachtráglicher Dislokationen eine viel durchgreifendere Faltung erlitten

habén, als das Paláogen des Beckeniaudes.

Was die Verbindung des siebenbüigischen tertiáren Meeres mit
anderen gleichalterigen Meeren anbelangt, deuten einesteils die palaogenen Ablageriingen auf ein Übergreifen dieses Meeres bis in die westasiaund desTien-schan; anderenteils sind die neogenen
Salztone und Salzflötze Eumániens, Ostgaliziens, sowie des inneren
Karpatenrandes in den Komitaten Sáros, Zemplén, Ung, Bereg und
Máramaros g?nz gleichwertige Gebilde, welche
wenn sie in einer
Wüstenperiode entstanden
keine Verbindung mit dem Tertiármeere

tischen GebietePersiens

—

—

Siebenbürgens voraussetzen.

Vom

oberen Mediterrán

bis

zum

Pliozán

war die Meeresüberflutung an beiden Seiten der Kárpátén wieder allgemein ob aber in der jüngeren Mediterranzeit das siebenbürgische
Meerbecken mit dem Meere des áuBeren Karpatenrandes in Verbin;

dung gestanden habé,
gelungen

einen

ist

uns

bislier

unbekannt.

Ebenso wenig

ist

es

Zusammenhang zwischen dem Neogen Siebenbürgens

und solchem Eumániens, der Bukovina, Ostgaliziens und des Karpatenrandes nachzuweisen. Wabrscheinlich moohte im Láposgebirge eine Ver-

bindung der Salzformationen Siebenbürgens und des nordöstlichen, von
bis Sáros reichenden inneren
Karpatenrandes bestében,
welche von jüngeren tektonischen Bewegungen nachtráglich zerstört

Máramaros

wurde. Jener Umstand, daB die Salz- und Petroleumformation
östlichen Hálfte des Karpatenzuges

folgt,

im

blofi der

grófién ungarischen

Tief-

mir den Gedanken,
daB der groBe Damm, welcher im Paláogen die eozánen Gewásser
üngarns und Westeuropas von dem siebenbürgischen und turanischen
Meere abgeschlossen hielt, auch noch wáhrend der Mediterranzeit, im
Nyirség genannten Teile des groBen ungarischen Tieflandes, als ein hohei
Rücken bestanden habén könne und nur infolge der jüngeren andesitischen Vulkantátigkeit versünkén sei. Ist ja doch auch jené Umwálzung,
welche den einstigen, wenn auch nur jDartiellen Zusammenhang der

lande aber ihre Spuren gánzlich fehlen, weckt

beiderseitigen (inneren

in

und áuBeren) karpatischen Salzformationen

auf-

hob, solchen Krustenbewegungen jüngeren Alters zuzuschreiben.

Sehr bemerkenswert ist die UngleichmáBigkeit im tektonischen
Aufbau unseres östlichen Gebirgskranzes. Die Gebirge Bihar, Pojana
Euszka und das von Szeben-Kudsir tragen mit ihreu weiten Hochebenen und der horizontal gelagerten mesozoischen Umgebung den
Stempel eines hohen Alters. Hingegen sind der Eetyezát, die Alpen von
Fogaras, Eadna und der nördlichen Moldau, mit ihren schroffen Spitzen
und tiefgezackteu Kámmen von den erstgenannten ganz verschiedene
Höhenzüge. Jené können mit den mitteleuropáischen variszischen Eumpfgebirgen, letztere mit den kristallinen Ketten der schweizer Alpen ver-

o

a

'p<

a

«
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ist ara scharfsten ins Auge
weun wir aus der Gegend von Nagyszeben in einem einzigen
Eundbilde das flache und breite Profil der szebener Alpen mit den

glichen werclen. Dieser groBe ünterschied
fallend,

kühnen Umrissen der benachbarten Fogaraser Alpen betrachten. Ein
lebhaft jugendlicher Typus der letzteren, im Gegensatze mit dem ruhigen Altér des kristallinen Szebener Gebirges ist ganz unláugbar. Der
Flyschzug des siebenbürgischen Erzgebirges liegt mitsammt seinen Diabasund Melapbyrmassen, sowie eingelagerten Jurakalkbánken. gegen Südwest in die vom Hegyes-Drocsa und Pojana Euszka umgrenzte Bucht
übergreifend, noch als ein ungelöstes Problem am Westrande des siebenbürgischen Neogenbeckens. Das Ebenbild dieses kretazischen Flyschzuges ist in den Alpen der Bukovina, der nördlichen Moldau und des
östüchen Székelylandes zu erkennen. Am südöstlichen Ende des Hargitazuges umfaBt diese Formation die Gebirge von Bárót, Bodok und
Homoród- Udvarhely, ka-nn aber ienseits des Alsórákoser Oltdurchbruches
bis in das Persánygebirge, dann in jené von Brassó, Tömös und Predeal verfolgt werden. Die Flyschzonen des siebenbürgischen Ei-zgebirges

und der Ostkarpaten sind einander ganz áhnliche und homológé Gebilde. Der Karpatensandsteinzug des Biharmassivs verweist den westlichen und westaüdwestlichsten gebirgigen Beckenrand Siebenbürgens
zu den Ostkarpaten.

Hieraus

becken, als eine solche

folgt,

dafi

das

siebenbürgische

Neogen-

Depression der Karpatenzüge zu betrachten

sei,

im Norden und Süden durch auBerkarpatische Faltengebirge
abgegrenzt ist. In áhnlicher Lage befijiden sich die neogenen Sehichten
Eumániens in den Bezirken Buzeu und Prahova, wo sie ebenfalls eine
subkarpatische Depression ausfüUen, derén AuBenrande die variszische
Scholle der Dobrudsa vorgelagert ist. Dieses allgemeine morphologische
Bild fafit die rumánischen und siebenbürgischen neogenen Zonen, samt
welche

den zwischenliegenden Karpathensandstein-(Flysch-)Zügen in eine gemeinschaftliche geosynklinale Kegion zusammen. Petroleumreichtum in Rumánien, Háufigkelt der Erdgase in Siebenbürgen charakterisieren diese
Region; aufierdem ist die Verbreitung des Steinsalzes in beiden Gegen den gleich groB. Ob in diesen neogenen Zonen auch Kalisalze vor-

handen
bisher

seieu,

bleibt

eine

ofifene

Frage.

In

noch nicht geschürft worden und in

Schürfung eben nur begonnen.
patenabschnitt

ist

lich verschieden.

Rumánien

ist

auf solche

Siebenbürgen

hat

ihre

Der galizisch-nordwestunga ische Kar-

vom rumánisch-siebenbürgischen auch

nicht wesent-

Die gaUzische Petroleum- und Salzregion

ist

nach den

Schilderungen der österreichischen Geologen, besonders aber nach

den
obenerwáhnten neuesten Auseinandersetzungen des Herrn Universitátsprofessors S. Szajnocha zu Krakau, der rumánischen und von Herrn
L. Meazec beschriebenen gleichwertigen Region unáhnlich. Von dem

ÜBER DIB PETROLEUMGBBIETE BDMANIENS UND SCHICHTEN SIBBENBÜKGENS.

salzfühienden Neogen in Máramaros uud Sáros

wir

besitzen

gentígende geologiscbe Kenntnisse. Selbstverstandlich

mu6
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uur un-

auch

dieses

und mit den
gleicbhalterigen Gebildon Galiziens verglichen werden. Wir düi-fen die
Hoffnung einer ergiebigen Petroleumgewinnung in unseren nordösteiugebenden

Durcbforscbung unterzogen

Gebiet

einer

lichen

Kárpátén auch noch nicht

sich aber nicht, wie es

soudern

mui5

sie

ganze

die

geschab,

bisher

Die

aufgeben.
in

groBe Eegion

Untersuchung soU

den Detaillen erschöpfen,
umfassend,

mit der Auf-

klarung des allgemeinen Bildes beginnen.
des hohen

Die Aufgabe
darin,

dem

Beispiele

Petroleum-, Erdgas-

Finanzministeriums besteht diesbezüglich

Kumániens zu folgen und sich im Interessé der
und Kalisalzproduktion zur eingehenden montan-

Untersuchung nicht nur

geologisehen

des

Kárpátén zu entschliefien.
Hier schalte ich jené Ansichten
L. Mbazec

unter

den

bürgischen Eeisen

Eindrücken

ein,

Beckens,

siebenbürgischen

soudern auch der theoretisch hoffnungsreichen

Gebiete der NE-lichen

zu welchen Herr Professor

unserer gemeinschaftlichen

gelangte und uns freundschaftlicb mitteilte

:

sieben<il.

Die

von Ihnen im siebenbürgischen Becken mit so grojBer Genauigkeit nachgewiesenen FaltungsHnien sind, wie Sie es so richtig erkannten, durchspiefíende (diapire) Faltén. 2. Die Intensitát dieser Erscheinung ist nach dem, was ich beobachten konnte, aus Mangel an zureichenden
es

sehr

wohl

Wölbungen
bcrkippen

Aufschlüssen, im Allgemeinen unbestimmbar
an einigen Stellen groB genug zu sein. 3. Wie Sie

künstlichen

jedoch scheint

sie

bemerkten,

überkippt,

deutet die

die

sind

die

ersteren

oft auch die ganzen
noch dazu überschoben. Auf ein

Faltenkerne,

Asymetrie der Synklinalen (Marostal), welche die

von ihnen erkannte
(phenoméne
d'appel) angesehen werden, hervorgerufen entweder durch ein Sinken
des W-lichen siebenbürgischen Beckens, oder durch einen WE-lich
wirkenden Druck in der Tiefe. 5. In allén von mir beobachteten Falién
bildete die Salzformation (mezöséger Schichten) den Kern der Faltén;
sie Í8t, laut meinen in Kumánien gemachten Erfahrungen und höchstwahrscheinlich auch in Galizien, das Muttergestein des Erdöls. Die
Salzflöze spielen als cfremde Körper» die EoUe der Keile im plastischen
Antiklinalen

W-liche

gegen

einander

Überschiebung kann

mezséger Schichtenkomplex.

abgrenzen.
als

6.

eine

4.

Die

Eeflexerscheinung

Nach meinen bisherigen Erfahrungen

enthalten die aus reinem Salze bestehenden Flöze keine flüssigen Kohlen-

können aber von gasförmigen durchdrungen sein. Hingegen
können unreine Salzflöze, besonders solche, in denen das Salz nur mehr

hvdrate,

als

Zementmittel zugegen

abgeben.

Als

ein

ist,

derartiger

oft ein

Fali

echtes Muttergestein des Erdöls

dünkt mir Vízakna mit seinen Salz-
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flözen.

Die graue

Salzformation

LÓCZY

V

ist,

wenu

ibr niáchtigere Salzausschei-

dungen fehlen, meistens reich an Kohlenhydraten, oder entbált schwache
Spuren des Erdöls. 7. Die zu btíwerkstelligenden üntersucbungen sind
zweierlei Art

:

a) solcbe, welcbe die Tektonik der fraglicbeii Gebiete in

eventuelle Láger aufkláren sollen, womit gleicbzeitig die
Petroleumspuren aufzusuchen wáren. b) Tiefscbürfungen. Bei den üntersucbungen erster Art sind dem Zweeke und den Verbaltnissen angemes-

Hiüsicbt auf

sene Scbaebte und Handbobrungen abzuteufen, bei solcben zweiter Art
sind natürbcb Tiefbobrungen unerlásslich.

fungen aucb seien,

sie

8.

Von

welcber Art die Sehür-

müssen auf den Untertaucbungen und den Flanken
genommen werden. Womöglicb soUen die über-

der Salzflöze in Angriff

bogenen und

die

Überscbiebungsflanken

als

Scbürfungen

Stellen der

gewáblt werden. Bei gröfieren Überscbiebungen können die Tiefenscbür-

fungen aucb den

Saum

des Salzflözes durcbfabren. In unaufgescblossenen

Wölbungen und zwar an derén böcbsten Punkten können ebenfalls Bobrungen abgeteuft werden, um aucb in der Salzformation selbst zu scbürfen.
<>

neue Wege ein.
M. Beetband, H. Schakdt und Lugeon waren die Babnbrecber der
Neuerung, indem sie die Tektonik der Alpen mit groBen Überscbiebungen und weit verscbleppten Facies zu erkláren begannen. Diese Tbeorie
der überscbobenen Scbollendecken bat Herr V. Uhlig auf die Kárpátén
Unlángst

angewendet.^

groBe

schlugen

die

tektonischen

Er untersebeidet

Überscbiebungsdecken,

Tbeorien

in der Flyscbregion

die

subbeskidische

der Kárpátén zwei

und

die

beskidische

den autocbtonen Massiv der
Sudeten und das Mábriscb-Gabziscbe Neogen, die zweite aber sitzt der

Decke. Erstere überdeckt in grofier Breite

Auf den krystallinen Kernen der bobén
die pienniniscbe Decke, dann jené der
bocb- und subkarpatischen Zonen; die letzteren überlagert endlich die
jüngste Decke des ungariscben Mittelgebirges. Die rumaniscben Geologen L. Mrazec und Münteanu-Müegoci nehmen, mit Herrn ühligs
Tbeorie übereinstimmend, in der Flyscbzone der E-licben und SE-licben
Kárpátén ebenfalls zwei Becken an die subkarpatiscbe oligozan-eozáne
Decke und dariiber die uziscbe Decke, auf welcber sicb die Cozia gueifiDecke ausbreitet. Die Herren L. Mrazec, Popescü Voitest und Reinhardt
subbeskidiscben Decke

Tátra und der Kárpátén

auf.

rubt

:

bebaupten, daB der Cozia gueifi nicbt nur die krystallinen Scbiefer des

sondern aucb den Flyscb des Bueecmassives bedecke.
Herr L. Mrazec nimmt an,^ dafi die neogenen Schicbten des siebenbürgischeu Beckens auf dem Cozia gneiB ruben.
Fogarasgebirges,

* tJber die Tektonik der Karpateu. [Sitzungsber.
Math.-naturwiss. KI. Bd. CXVI. 1907. Pag. 873, 982.]
- Les gisements du pétrole. pag. 79.

d.

Akad.

d.

Wiss. in Wien.
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Hier

ist

nicht

der

LÓCZY

geeignete

um

Ort

die

hben

Theorien, mit

rumánischen Kollegen den verwickelten Bau der Kárpátén zu erkláren bemüht sind, einer eingehenden Kritik unterziehen
zu wollen. Dieae Theorien 8Índ neu und daher nicht von allén Irrtümern
welchen unsere

frei

;

nichtsdestoweniger sind dieselben beachtenswert, weil

sie die

Tekto-

nik unserer Gebirge aus neuen Gesichtepunkten untersuchen, uns sicherlich

früher

herigen

zur Erkentnis der Wahrheit

Tektonischen

Spekulationen.

Yerhelfen werden, als die bis-

Die

der praktischen

Geologie

Theorie

der

verschleppten

auch auf dem Gebiete
fruchtbringend. Die Wahrnehmung einer

Decken und der Uberschiebungen erwies
als

sich

Verdeckung jüngerer Gebilde durch áltere Schichtengruppen, ja sogar
krystalline Massen führte in Schlesien, Galizien und Rumánien bereits
zu recht erfolgreichen Schürfungen.

ünter dem Einflufi dieser Theorien halté ich

es für unerlasslich,

neogenen und paláogenen Schichten des siebenbürgischen
bis zum Grundgebirge durchbohrt werden, um zu erfahren, was
uuter den genanuten Schichten des Beckens liegt.
daB die
Beckens

C)

Vorschláge.

Nach den bisher kurz zusammengefaBten Erfahrungen und Betrachtungen kann ich die siebenbürgischen Schürfungsarbeiten betreffend dem
Herrn Finanzminister folgende Vorschláge unterbreiten

Da

ich Gelegenheit hatte

zu

beweisen, dafi die siebenbürgischen

neogenen Schichten, dann solche der Komitate Máramaros und Sáros
mit den salz- und petroleumführenden Sedimenten Rumániens von
gleichem Charakter sind, verdient die Petroleumschürfung im siebenbürgischen Becken und am NE-lichen Karpatenrande ernst beachtet zu
werden. Die Schürfung wáre mit vorangehender geologischer Forschung
einzuleiten

undzwar unter dem

am Karpatenrande

ebenfalls

Titel der Kalisalzschürfung,

gehofft

auf welches

werden kann. Der Verlauf dieser

Schürfungen wáre folgender:
1. Sind im zentralen Teile des siebenbürgischen Beckens nach dem
bisherigen Plán, undzwar auf einem der Synklinalenzüge Bohrungen

von betráchthchen Tiefen abzutáufen, wodurch aufgeklárt würde, welcherlei Sedimente aufier den mezöséger Schichten an der AusfüUung
des Beckens beteiligt sind. Diese Tiefbohrungen sollten über das A'^orhandensein der Kaüsalze entscheiden. Ebensolcbe Tiefbohrungen empfehle
ich auch am NE-hcben Karpatenrande durchzuführen. Diese Bohrungen
müssen mittelst MeiBel- und Kernbohrer geschehen.
2. Sind im Umkreise
der siebenbürgischen Salzstöcke die Hüllen
der Salz-Dome mit kleineren. etwa 40 50 m tiefen Scháchten und

—

ÜBER DIE PBTROLBÜMOEBIETE EUMANIENS UND SCHICHTEN SIEBENBÜRGENS.

Handbolirungen zu

ersohliefien.
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Die Scháchte sollen in der Antiklinalen-

achse und auf letztere vertikal abgeteuft werden.

Bohrung und Sohachtbau

3.

sollen unter bestándiger geologischer

Aufsicht stehen. Die Ingenieure der Exposituren sind von den Betriebs-

obliegenheiten dermaíSen in Anspruch

genommen,

Scbürfungsarbeiten

dafi

ihnen die syste-

uumöglich

gemacht
Es wáre zu wünschen, dafi bei der Expositur noch ein, in der
Bohi-tecbnik erfahrener und gleichzeitig geologisch gebildeter Facbmann
Beaufsichtigung der

matische
wird.

angestellt werde, dessen ausschliefilicbe Pflicbt darin bestünde, die Bohr-

proben zu untersuchen und die geologischen Daten der Schürfungen in
Evidenz zu haltén.
4.

Kalisalz-

ausgesetzt, dafi

und Petroleumschürfungen sind bestándig jener Gefahr

wenn wasserführende Schichten durchfabren und

diesel-

ben nieht entsprechend abgesperrt werden, bei weiterem Bohrén die
Kalisalze aufgelöst und ohne ihre Gegenwart zu verraten, durchbohrt
werden können. Das einbrechende Wasser kann aber auch den Petroleum-

Fig. 38.

lagern

Vorgeschlagene Schiichte zur Erschürfung der Salzstöcke.

verhángnisvoll

verhindert und auf

werden,

indem

diese Art den

es

das Emporsteigen des Erdöls

Erfolg beeintráchtigt. Die Schürfun-

gen habén besonders in Rumánien schwer mit dem Ersáufen der
Petroleumlager zu kampfen, daher die Bohrungen dórt mit Vorliebe auf
liohen Bergen und Lehnen bewerkstelligt werden, wo sie den Gefahren
des Grundwassers weniger ausgesetzt sind. Die Frage der Wasserabsper-

rung erfordert die Aufsicht eines sehr erfahrenen Bohrtechnikers. Ganz
nachdriicklich empfehle ieh deshalb dem Herrn Finanzminister sich zu

den Bohrungen die Ratschláge des Herrn Ingenieurs B. v. Zs. zu verDie reichlichen Erfahrungen, was Brunnenbohrungen und die
Behandlung des unterirdischen Wassers betrifít, habén Herrn B. v. Zs.
den europáischen Euf eines hervorragendsten Bohi-technikers verschafft.
Seine Ratschláge würden auch diesmal von höchstem Nutzen sein. Zu

schaffen.

diesem Zwecke wáre es aber erwünscht, dass Herr B. v. Zs. die gegenwártig im Gang belindlichen Bohrungen aufsuche, um sich über die erbohrteu Schichtenfolgen, sowie über die Lage und Bewegung der Grundwásser an Ort und Stelle zu überzeugen. Auch halté ich es für nutzbringend, wenn das Finanzministerium das Urteil einer so hervorragen-
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den Kapazitát, wie

Herr

Bie

B. v. Zs.

über die technische Leitung

ist,

der Bohrungen erfáhrt.

mir die Analyse gröBerer Mengen der herzu ermitteln, ob diese Gase nicht Spuren von
Benzin oder Erdpech enthalten, woraus auf die Gegenwart des Petroleums
Unerlásslich dünkt

5.

um

vorbrechenden Gase,

zu schlieiSen wáre. Das bei Kissármás hervorbrecbende Gas

sollte eben-

Menge und an Ort und Stelle analysiert werden hiedurch würde dieser bisher nocb immer unausgenützte Schatz wenigstens
falls

in gröBerer

;

Der Gasbrunnen von Kissármás

der Wissenschaft guta Dienste leisten.
sollte

mit automatisch registrierenden Instrumenten für Stromgeschwin-

Temperatur und Druck versében werden.
Scblage ich dem Finanzministerium vor, dass im Laufe der
nachsten Jahre die montangeologiscben Untersuchungen sich ai;oh auf
den Gebirgskránz der Kárpátén und besonders auf den NE-lichen

digkeit,

6.

Karpatenrand erstrecken mögen,

damit

dórt bei

dem

neuerer

Lichte

Erfabrungen die Petroleumscbürfung wiederauíleben könne.

am

Budapest,

12.

Mai 1911.

ÜNE NOÜVELLE ESPECE DE TORTÜE (CLEMMYS MEHELYÍ N, SP.>
DU PLEISTOGÉNE HONGROIS.
Par Dr. Th. Kormos.
Pl. II.

Dans

la

colleetion de Tlnstitut

tortue, d'aspect insignifiant.

céne de Sütt

quelques

depuis

a

un jeu du hazárd

annóe

cetté

j'ai

fragments de tortues anoiennes,

Sütt. Selon

Sütt

années,

éveillé

d'Esztergom),

mon

attention.

Comme

par

mes maims un grand nombre de
soumis á un examen attentif le fossile de

eu entre

j'ai

originale cet exemplaire

l'étiquette

(comitat

Géologique de Hongrie une carapace de

provenant selon rinscription du tuf calcaire pleisto-

l'Iustitut

provient du <iSittelbruchi> de

géologique

acheté

l'a

en 1883,

par

rintermédiaire de feu Charles Hofmaun, géologue en chef.

L'examen a

d'autant

été

plus

intéressant

connaissait pas de tortues provenant des

que jusqüá présent

on ne

calcaires pleistocénes de la Hongrie,

exepté les carapaces dí'Emys orbicularis L. provenant du tuf calcaire du plateau

0-Buda-Ujlak
hongrois

et

le calcaire

'

Matm.

et

qui

se

trouvent

dans

les

de l'Institut géologique. M. Imee
de

Sütt une

Palaeontologiai

collections

Lrenthet

du Musée

National

a trouvé en 1896 dans

écrivisse méridionale.' C'est la

Telphusa

flimcitilis

tanulmányok a harmadkorú rákok körébl. M.
XXVII.

term.-tud. közi. T.

tud.

Ak.

UNE NOU\ELLE ESPÉCE DE TORTUE DU PLEISTOCÉKE HONGROIS.
Late. dont

oú

provenance la plus septentriouale est de nos jours en Dalmatie,
une espéce de tortue móditerrauéenne, la Cl.emiitys casjiicu rivu-

la

vit aussi

lata Val. que

en

Turquie,
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eonnue

n'cst

en

Candie,

Gréce, dans les

ailleurs qu'en

en Asie mineure

Chypre,

et

iles

loniennes, en

en Syrie, tandisque

la

{Clemmys caspica Gm.) est eonnue en Perse orientale, en
Angóra et en Mésopotamie. Ayant appris l'existence du Telphusa fluviatilis
Latr. á. Sütt, il m'a paru probable, que la tortue fossile sus-dite, qui différe
forme

originale

fortement

des

en Hongrie {Emyit orbicvlaris L.

actuellement

vivant

tortues

peut

graeca L.)

Testudo

et

dérivée d'une

étre

jusqu'ici je ne m'étais pas occupé de tortues je

me

espéce de Clemmys.
suis adressé á

Comme

M. Lajos de

Méhely, oustos en chef du Musée National, grand connaisseur en reptiles. Par
son aimable iuterinédiaire le fossile eu question a été envoyé pour revision á
M. F. SiEBENROCK. Custos du uiusée imperial á Vienne, qui

écrit

dans sa

lettre

du 19 février 1910 á M. Míhely
«Le fragment d'une carapaee de tortue du pleistocéne hongi-ois qui m'a
:

envoyé parait avec une grandé certitude avoir appartenu á un individu
du génre Clemmrjs Wagl. d'une espéce non encore dócrite. Les espéces fossiles
auquelles on pourrait le comparer sönt la Clemmys sarmaticu Pdrschke, la
CL Gaudryi Ubpéeet, la Cl. prrcuspira de Stefano et la CL gxmiumu Rogbr.
Dans le calcaire d'eau douce de Sütt. ou a trouvé aussi des os d'autre animaux vertébrós. La fauné de vertébrés de ce calcaire est representée dans la
collectiou de l'Iustitut Géologique de la Hougric par Rhinoceros antiqidtalis
Blmb., Cervus elaphns L., lujnus sp. et Sus sp., c'est-á-dire par des espéces
caractórisant l'époque pleistocéne plus récente. Parmi les mollusques. on ne
été

:

Un

trouve que les moules internes de quelques espéces de gastéropodes.
nopsis

une

et

petité

Pomatia

P. cincta Mull.

probablement á l'espéce
et de la

En

Mcditcrrannée.

trés fréquents,

sönt

Clemmys, de

de-suite de la position singuliére de la

ropode d'un

raéditerranéen parmi

type

vivant autour de
cetté fauné

considérant

Mela-

deriére appartient

cetté

la

mer Adriatique

mixte on s'apergoit toutla

Telphusa

ct

du gasté-

les vertébrés caractérisant la

seconde

moitié de l'époque pleistocéne.

L'étude

savons que

dans
jours

prolongation

la

des

l'époque

sources

cetté question

de

les calcaires

sources

la

dite

fauné de vertébrés
seconde

moitié

de

la

de

faillc.

VértesszUs,

faille.

l'époque

vit

encore
est aussi

la

Hongrie.

les

il

Nous

sönt situés

y a encore de nos

aussi

liumaiue

(á

etc.

sönt originaires des

que ces calcaires, quoique leur
Tata) sóit eara-téristique de la

contient

parmis

les

mollusques des

Theodoxus PrevosHanus C. Pfr.)
uombrcux dans les sources d'eau tiéde du parc anglais á Tata.
counu qu'on trouve de télies relictes en beaucoup de localités de

Sachant tout
dans

Szomód

Tata.

pleistocéne,

intéressants.

— Sütt — Duuaalmás

environs de Tata. Les calcaires de

espéces residuelles remarquablcs. dont l'uue

II

résultats trés

loug de laquelle
les

Nous savons

et leur culture

de

des

le

chaude dans

d'eau

pleistocéne

de

donne

d'eau douce de Piszke

couclies

eela, l'apparition

du

pleistocéne

(le

Clemmys et Telphusa
Sütt ne me surpreud pas, puis

simultanée des genres

supérieur

íl,

508

qu'ü est
lorsque

animaux sédentaires y sönt

ces

aisément de

cliangeant

vertébrés

aussi des relictes, qui,

place, se sönt transportés plus

changements de climat survenus aprés la période pliocéne,
un certain temps dans les flaques des sources thermales de
Les autres éléments de la fauné se sönt échangés, mais la tortue,

au sud k

la suite des

vécu

ont enoore
Süttö.

que

evident
les

KOEMOS

TH.

DE

du périr

l'éorevisse et le gastéropode ont

mon

Voilá, á

avis

corroborée encore par les

Avant de donner

ici.

seule exj)lication plausible de ces faits singuüers,

la

rapportés plus bas.

faits

de

la description

en question qu'ü

la tortue

me

sóit

permis d'exprimer mes remerciement á M. F. Siebenrock pour avoir examiué
le

Clemmys de Sütt

nom

de donner son

et je prie

;

á la premiere

Clemmys

Pl. I. fig.

La
fig.

3).

L

1.

La

du plastron sönt

n. sp.

7.

postérieure de la carapace

partié

2 et

á

1

permettre

hongroise.

Cleminys Méhelyi

du xipliisterne gaucbe

me

M. L. db Méhely de vouloir

(Pl.

Les deux piéces proviennent du

L

1) et le

fig.

bord extérieur

seules parties conservées (Pl.

les

méme

L

exemplaire (jeune).

carapace.

a

carapace est

moyennement convexe

(Pl.

L

fig. 5),

la partié postérieure

une légére concavité dans la région des lamelles marginales.
Au milieu de la carapace on observe une créte saillante qui passe par les
lamelles costales et se perd sur l'os pygale. Les dimensions des parties conest arrondie avec

servées de la carapace sönt de 55

de l'épine dorsale.

forme á peu

La

prés

pentagonálé,

Taréte dorsale, un sillon

La pygale

(/))

mm

en travers

supracaudale

partié

eUe

(s)

et 41

mm

dans
que

est plus large

porté au milieu,

comme

la direction
liaute,

d'une

prolongation de

peu marqué. Ses dimensions sönt de 10'6 6'6 mm.
forme bexagonale ses deux coins
:

est trés large et basse, d'une

;

postérieurs sönt séparés par l'empreinte de l'écaille á corne de la partié antérieure
de la lamé d'os vertebrale. Ses dimensions sönt de 21 •? 8 '7 mm, au milieu 7 "5 mm.
:

Sur

les

cinq vertebrales (5

—

longue. Ses dimensions sönt

9)

:

le

derniére (9) est trapezoidé et plus large que
cté postérieur 14'4 mm, le cóté eourt 8'2 mm,

la

mm. La vertebrale antérieure (8) est oblongue. ses dimensions
sönt de 8'2 2'5 mm, celles de la vertebrale (7) sönt 8'5 8"5 mm et de la
vertebrale (6) 8:4 mm. La 5« vertebrale est avariée, les dimensions de la
partié conservée sönt de 8"8 4'2 mm. Entre les costales (c), les deux costales
la largeur 7

:

:

:

postérieures de la partié droite
est

presque

entiérement

partié gaucbe (6
la poitrine,

— 8)

deux sönt

on trouve

une bande

s'est disjoiute

de

avant

— 8)

sönt entiérement

Parmi

tuf

sixiéme costale

postérieures de la

entiéres, celle de l'avant est

endommagée. Vers

les

de la 5^ costale gauelie

séparées de la partié

calcaire de

méme

et la

3 costales

la partié iutérieure

la 5^ vertebrale voisine sönt

par

(7

conservée.

4

mm,

la calcification

ce qui

de la

;

celle-ci

et

postérieure de la carapace

indique qu'ici la carapace

matiére cornue.
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(mesurées sur

les costales

trois costales postérieures

Les climensious des

gauches niioux oonservées) sönt

Sur

des

extérieur

le tiers

les

suivantes

costaux

os

un

2i

:

sillon

:

68. 20

6-3,

:

15

profond Indique

mm.

13-6

:

le

bord des

un angle aigu, c'est
Le bord antérieur de la derniére costale

lamelles cornues, sa direction coupe la ligne dorsale sous

bien visible sur le cóté droit
est,

(fig.

1).

conf'ormément á ravant-derniére vertébrale, renflé

et porté des

des reníiements fórt caractéristiques, s'amincissant vers l'extérieure

deux cótés
(fig.

4, d).

—

Quant aux marginales {m), les quatres derniéres (8 11) de la partié
gauclie et les deux derniéres de la partié droite sönt presque entiéres, la
huitiéme et la neuviéme sönt fórt détériorées. Leurs dimensions (au cóté
gauche) sönt

les suivantes:

11

:

:

8.

14

:

9 et 14-5

:

mm.

9-5

conformément á l'ornementation des lamelles

Les lamelles marginales
cornues sönt ornées dans leur

13

7,

de 3 petits sillons paralléles

tiers intérieur

á.

la

suture marginale.

Le

2.

La
du

p

as

1

r o n.

t

du pl as trón

partié eonservée

La

xiphisternum.

eonservée sur

suture

quej'ai sous les yeus

la piéce

par
du liypoplastron

est constitué

séparant

le

(fig.

le

entiérement

2 et 3) et ainsi nous savons

mm. La

que la longueur du bord extérieur du xipliisternum était de 27
de la piéce détériorée est de 9-3
eu arriére, et de 7'5

mm

Dans

bord extérieur

est

mm

largeur

sous la

saillie.

on trouvc 13 espéces éteintes du génre Cleiiiniys dans
Le nombre de tous les espéces vivantes est de 10 selon le
lynopsis de Siebenkock,'' dönt quatre sönt de l'Amérique. Auparavant on
differenciáit beaucoup plus le génre Clemmys ; Pübschkb - en cite encore
se

la littérature

vieux-monde.

En Europe, il n'y a en dehors de la Clemmys caspica
mentiounée qu'une seulc espéce vivante, c'est la Cl. leprosa
ScHw., qui vit au sud de l'Espagne et du Portugál.
Farmi les espéces éteintes, Imit sönt connues des couches siwalik de
en

62 espéce

rivulaía Val.,

sönt

ce

l'Lide,

biensis Ltd.,
Cl.

1885.

déjá.

les

sivalensis (Theob.),

Cl.

hkkispica Lyd.,

Cl.

Irijuga (Schw.) ' et Cl.

été trouvés et

—

•

d'aprés

Cl.

Cl.

Lyd., Cl. punjaHamiltoni (Gray),

Tlicobaldi

palaeindica Ltd.,

Cl.

Watsoni Lyd.* De magnifiquos exemplaires y ont
belles planches de Lydekker
la Clemmys de

les

Süttö ne peut pas leur étre comparé.

*

SiEBENRocK

2 C. A,
bei

:

c.

I.

PuRSCHKE

Wien. Denkschr.

:

pp. 479 á 485.

Clemmys sarmatica

d. kais.

n.

sp.

Akad. Wiss. Wien, tome

aus

dem

Tegel von Hernals
1
á 4

50, pp. 185 á 19!2, pl.

(1885).
•'

K.

Lyoekker

:

Siwalik and Narbada Chelonia. Ind. tertiary and post-tertiary

Vertobr. Vol. III. pp. 170

á.

181. Pl.

XX

á XXI.

Meni.

Geol.

Surv. of India (Cal-

cutta, 1885).

* B.

Lydekker

Quart. Journ.
541. Pl.

XV.

of

the

:

On

a

Geol.

new Emydine Chelonian from
Soc.

of

the

Pliocene of India.

London. Vol. XLII. London, 1886, pp. 540 á
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DE

De

Stefano décrit une

du Nord,

l'Afrique

qu'il

caspica.

Clcnimys

de

esijéce

compare á
Selon

íi

nom

precaspica, est plus proche de la

de

Cl.

Cl.

lui

á

lesquels, en y ajoutant la CL Gaudnii Dep.
groupe pliocéne de Clemniys qui est représenté de

Clemmys

caspica et

(Cl.

pliocéne directe de la Cl. caspica;

eufln

il

Clemmys

d'extension de l'espéce

la limité

Cl. le-prosa)

de

il

nous jours par

la

le

leprosa -

forme un
les deux

fauné móditerrauéeune."

qu'on

ajoute,

donue

Cl.

Francé,

de

en

aussi

il

la

comme

considérer la Cl. precaspica

conelut encore qu'on peut

II

vivant

laquelle

caspica qu'á

Cl.

avec

espéces de

couches pliocénes de

des

cetté espéce,

Afrique, et

la

*

Cleminys leprosa,

la

aieule

peut admettre, que

plus au nord á l'époque

s'étendait

pliocéne que de nos jours.*

Comme
les 2 figures

á peine
puis

je

distinguer

me

De

ne connais l'espéce de

du texte
si

prononcer sur

(pl.

X.

fig.

1

Stefano que d'aprés

une carapace ou á un plastron,

l'on a affaire á

question de parenté des

la

Mais nous verrons plus bas que

la description,

étant tellement indécises qu'on peut

et 2)

De Stefano

Cl.

je

ne

precaspica. et Cl. caspica.

raison quant á la limité de

a

l'extension géogi-aphique.

L'une des plus anoiennes Clemmys de l'Europe est la Cl. pygolopha
Peters ^ en 1 869 (miocéné supérieur de l'Eibiswald) et qui rappelle
sous beaucoup de rapports la Cl. caspica. La Cl. sarmatica Puhschke ^ trouvée
décrite par

dans

couches sarmatiennes du bassin viennois date aussi du miocéné.

les

Cetté derniére ne présente de ressemblance selon Puhschke avec aucune

des espéces éteintes, mais

elle se

rapproche beaucoup de

la Cl.

caspica vivante,

Clemmys sarmatica. Plus tárd Eoger
une troisiéme Clemmys du
guntiana

qui selon lui descend directement de la
a fait connaitre

miocéné
Cl.

sous

nom

le

On né

sarmalica.''

de

peut

de jugemeut sur cetté espéce,

porter

en est défectueuse,

représentation

*^

Cl.

du plateau bavarois-souabe, qui ressemble beaucoup á

supérieur

mais

il

piacé 3 espéces du miocéné supérieur et
la

Cl.

La

derniére

*

G.

Mansourah

espéce

daus

éteinte
le

DE Stefano: La
in

X. (1902).
^ Ibid.

Africa.

la

ait ainsi

du pliocéne en relation avec

esj)éce

eui'opéenne de

Clemmys dönt

Eoussillon et décrite

par Depéret

«Clemmys precaspiea» De Stefano

Bolletino

della

Societa

Geolog.

Ital.

j'aie

sous

dal

Vol.

connaisle

uom

pliocéne di

XXI.

p.

278.

p. áS3.

3 «Fa parte di

un piccolo gruppo

di

Clemmys che

ai nostri giorni é rap-

presentato da due specie circummediterranneei. Ibid. p. 284.
* (iVale a dire, delle Cíemniys, a quanto Bembra, nei

aveva un extensione geografica pin settentrionale

di quella

tempi del pliocéne,

che ba

ai nostri giorni».

Petees Zur Kenntnis d. Wirbeltierfauna v. Eibiswald. Die SchildkrötenDenksch. Kais. Akad. Wiss. Wien. 1869. p. 120 á 122. pl. II. fig. 1 á 3.
"

reste.

qu'on

la

caspica.

sance a été trouvée

pl.

1

est fórt intéressant

parce

:

« Ibid.
•^

Ibid. p.

.Ü2.
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de

ESPfeCE

DK TORTÜE DD PLEISTOCÉNE HONGROIS.

Gaudryi Dep.* Selou

comme

lui

nil

considérer la

permis de

est

Öli

Cl.

forme ancestrale de Cl. leprosa actuelle».^
Lii fovme géuérale de la Cl. sarmatica de Pdeschke nous rappelle la
CL Méheli/i de Sütt. qiioiqu'ou ne puisse suffisamment juger de la ressemtlance parce que, d'une part, la carapace de Hernals provient d'un iudividu
quatre fois aussi gros que celui de Sütt, et que, d'autre part, c'est justemeut
Gaudri/i

la

de la carapace de cetté derniére qui est conservée, taudis

la partié postórieure

sarmatica

la description de la Cl.

que

carapace.

La ressemblance

de la

'Cl.

est basée sur la partié, antérieure

sarmatica

Méhelyi

Cl.

se

la forme générale et non pas dans la
Mais il faut souligner que chez de tels exemplaires incomplets
ressemblance suffit k peine k indiquer une relation philogénétique éven-

surtout daus

des

d'une

montre
forme
de
la
correspondance

de la

et

écailles.

cetté

tuelle entre les

deux espéces.

écailles

CL Méhelyi

et la

comme on

D'ailleurs,

costales et marginales

vertébrales,

CL

saritiatica différent

ovale de cetté derniére,

la

forme des

le

peut juger d'aprés les

eonvexité de la carapace la

la

et

nettement l'une de

l'autre.

Le contour

écailles et l'arréte sur le piéce

nuchale

deux premieres piéees vertébrales indiquent sa parenté avec la Cl. caspicu.
L'espéce de Sütt est plus proche de la CL pygolopha d'Eibiswald, dönt
vu la forme
on trouve un beau dessin dans l'ouvrage de Petees. Celle-ci

et les

—

écailles, la direction

de ses

de leurs traces et

les trois arrétes

de la carapace

—

CL caspicu (fig. 6 et 7) que, contrairement k Pdeschke,
immédial miocéné de la Cl. caspica.
La forme générale de la CL Méhelyi ressemble, comme je l'ai déjá
mentionné, plutót k celle de la CL pygolopha qu'á celle de la CL sarmatica,
nous rapelle tellement

je la considére

mais

elle

eu

la

comme

l'ancétre

pour

difiiére

La

les détails.

différence s'observe sur la

priucipale

de Petebs).

pygale et la derniére piéce vertébrale («propygale»

deux traces costales caractérisant la CL caspica, qu'ou observe
le développement rappelle selon Peters
l'Emys pscudogcographica Les. vivant dans la région du Mississipi, ne s 'observent qu'en faibles traces sur la CL Méhelyi. Naturellement on ne peut pas
Les

''

aussi bien sur la CL pygolopha et dönt

savoir

deux traces existaient sur

ces

si

L'espéce
et

la eonvexité

marginales
cliez la

Sütt

de

de la

carapace

coincident.

CL Méhelyi

est la plus

Les

2 et

(fig.

écailles

trés courtes

dans

le

(fig.

l'épine

1

dorsale

Ch. Depéret

:

4.

d.)

á

6.

caspica.

Cl.

manque

Mem.

forme des

la

aussi a la

Nr.

3.

le

Le renflement

ilu

CL caspica.

p.

;

eUes

sönt

caractéristique

Eoussillon.

II

121.

Lesüedr: North American Herpetology,

p.

103. pl.

semble

que

Mémoires de la Soc.
XVII. fig. 1

Paris. pp. lUl á 164. pl.

2 Ibid. p. 163.

'*

plus

de l'épine dorsale, et élargies

(1890).

3 Ibid.

La forme

écailles costales et

Inntiéme piéce costale parallélement

Les animaux pliocénes

Geol. de Franee. Paléontologie.

la

la direction

bord intérieur de

qu'on observe sur

3),

antérieure de la carapace.

de la CL caspica.

vertébrales diíférent

transversalement, contraii-ement k la

á

la partié

rapprochée

XV.
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les écailles marginales de la
des bords des écailles différe aussi
Méhelyi sönt plus concaves, plus arquées. Le fragment esistant du xiphisternum différe aussi du xiphisternum de la Cl. caspica de la mérne grosseur,

la

trace

;

Cl.

en tant

que

son

mm

á la

Cl.

^•S

16 et 11

'5

mm

mm

est

pour

que

la

une

est

caspica de

Cl.

du

celui

la

Méhelyi

Cl.

méme
plus

;

mais

pygolopha que

Cl.

part

d'autre

correspondante

massif.

elle

;

j'ai

trouvé

si

petits

est de 20,

donc plus petits

gi-psseur. II est

Toutes ces différences

Clemmys de Süttö comme une nou-

ressemble tant á la

elle

pour

tiens

je

tandisque

différence pour de

forte
est

et

autorisent M. Siebenbock á considérer la

veUe espéce

mm,

seulement de 2'3

qui

ce

La grandeur du xiphisternum

exemplaires.

de 7

épaisseur

Méhelyi,

certain

qu'il

y a un

caspica et á la

Cl.

lieu

philogénétique

étroit entre ces trois espéces.

Cl.

la

Nous avons donc devant nous Táncestre probable de l'époque miocéné de
caspica la Cl. pygolopha et une forme de transition, de l'époque

pliocéne (selon toutes les probabilités),

la

Cl.

Méhelyi,

nous

qui

méné

á la

caspica vivante.

Cl.

Ainsi nous pouvons considérer la
les ancestres

l'époque

Méhelyi

Cl.

pliocéne

et la Cl.

Gaudryi comme

deux espéces de Clemmys

des

on peut fairé descendre la Cl. leprosa vivant dans la
Cl. Gaudryi forme septentrionale, et la Cl. caspica
Cl. Méhelyi, ayant aussi vécu plus au nord que son descendant.
Budapest le 25 novembre 1910.

vivant en Europe

péninsule

de la

de

probables

EIN

;

ibérique

ainsi

de la

NEUER ÁUFSCHLUSS IM ÜNTERGRUNDE DER DONAU
BET BUDAPEST.
Von

Von ganz besonderer
Soroksárer Donauarmes

zum DurchlaB

einer

Diese Öehleuse wird

L.

EoTH

Telegd.

V.

Wichtigkeit bei den Regulierungsarbeiten des

wird

der

Bau

einer

Speiseschleuse

sein,

die

Wassermenge von 70 m^ pro Sekunde dienen

soll.

am

linken

üfer

dem Donau, 400

Eisenbahnverbindungsbrücke, zwischen den Hauptarm

dem

Soroksárer

Nebenarm

erbaut

werden,

m

der

südlich

der

Donau und

wo gegenwártig

ein

ab-

—

Wasser oder Teich sich befindet. BQer wird
nach dem Pláne der Ingenieure
die Fundamenlierungs- oder Arbeitsgrube der Scbleuse auf 8
10 m unter dem NuUpunkt der Donau auszuheben sein. Die zur Durebfübrung der erwáhnten Arbeiten entsendete
gesperrtes

stehendes

—

—

kgl.

Expositur

lieB,

um

über die Bescbaffenbeit des Untergrundes die nötige

entsprecbende Orientierung zu gewinnen, im Monate Márz des laufenden
Jahres vun die projektierte Schleusengrube herum zebn Probebohrungen
oder Sondierungen, drei bis 12 m, sieben bis 18

m

Tiefe ausfübren.

EIN

NEÜBR AÜFSCHLUSS IM UNTBRGEUNDE DEE DONAU

Mit Ausnahme zweier Bohrungen,

wo zu
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oberst

aiifschüttung zu durehboliren war, stieB der Bohrer

Schlacken-

die

dieser

iinter

Auf-

schüttung, bei den übrigen Bohrungen aber direkt, auf gélben, feinsandigen, homogénen, löfíartigen kalkigen Ton. Dieses löfiartige Maté1'41 m unter dem Nullpunkt der Donau an.
ria] hielt bis 0"22 und
Darunter lágert Schotter, der bei der einen Bohrung (Nr. 2) unmittel-

bar angetroffen wurde, wo also das löBartige Matériái
In

dem

Ton der einen Bohrung

löí5artigen

nntirina Mke. Diese Schneckenart

fehlt.

fand sich Valvata

(10.)

kommt auch im Diluvium

aber auch jetzt und so lá6t sich auf Grund dieses einen
nicht entscheiden, ob

dieses

das letztere rezente Altér

ist,

Der unter diesem
schnittHch 4-33

m

löfiartige
ist

Matériái

aber wohl

oder

diluvial

vor,

lebt

Vorkommens
alluvial

wahrs cheinlicher.

löíSartigen Matériái lagernde Schotter ist durch-

máchtig, bei Bohrung 2 erreicht er 7 "28

m Máchtig-

und derber, von der Gröfie einer Linse
und Haselnuíl, oder von NufigröBe und gröBer, seine Korner und Stücke
bestében vorwaltend aus Quarz, kristallinen Schiefern, dann aus Hornstein, seltener aus Dachstein- und Nummulitenkalk oder aus Andesit
und 2) Schalenbruchund es íinden sich zwischen ihm (Bohrung

keit.

Dieser Schotter

ist

kleiner

1

stücke von ünio sp. Die obere Partié der Schotterablagerung bei Boh-

rung

2,

welche

dem Niveau

des löfíartigen Materials entspricht, betrachte

mit

ich als alluvial, die tiefere Partié, welche

sich

übrigen Bohrungen in

befindet,

demselben Niveau

dem

Schotter

halté

luvial.

ich

für

der
di-

—

von 4'78 m,
Unter dem Schotter folgt in sámtlichen Bohrungen
lichtgrauer, feinunter dem Nullpunkt der Donau an
bezw. 5 "62
sandig-glimmeriger, mergeliger Ton, welehem untergeordnet sandige Ton-

m

—

und

solche von hartem kalkigem Sandstein zwischengelagert
dieses Tones fand ich kleine, von U n i o n e n
Bohrproben
sind. In den
oder Congerien herstammende Schalenbruchstücke, sowie Lignitsplitter und ist diese Ablagerung demnach aller Wahrscheinlichkeit
nach von pannonischem (pontischem) Altér. Die Fortsetzung dieser
Schichten gegen Osten hin finden wir bei Kbánya, wo sie in den
streifen

Ziegeleien aufgeschlossen sind, nach Süden hin aber erscheinen sie

Gubacser Ziegelschlage.
Vom 15. Méter abwarts

im

bis zum 18. Méter habén wir dann einen
ganz kompaktén, záhen. lichtbláulichgrauen mergehgen Ton vor uns,
der Foraminiferen (Cristellana gladins, Robidina sp., Pídvinulina sp.,
Nodosaria sp.) enthált und der dem Kleinzeller Ton entspricht.
An der Stelle dieser Bohrungen fehlen also die bei Kbánya auftreten-

den álteren Neogen- (sarmatischen nnd mediterránén) Schichten.

Földtani Kzlüny. XLI. kot. Í9i1-
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MITTEILUNGEN AÜS DEN FAGH8ITZÜNGEN T)ER UNGARISCHEN
GEOLOGTSCHEN GESELLSCHAET.
1.

Márz

l!>H.

Febdo Koch aus Zagrab

spricht über

dieGeologie des Velebitge-

birges und des kroatischen Karstes. Nach

eiuer kurzen Übersicht über

im kroatischen Karste durcbgefübrten geologischen Untersuchungen be.Vortrageuder allé dórt vorkommenden Formationen. Nebst der Schichten-

die bisher

spricht

Beweise angefübrt. Es wird hervorBildung Oberkarbon auftritt, die HauptmaíJe bilden
jedoch die Ablagerniigen der Trias, Jura und Kreide. Tertiáre Bildungen sind
lediglich im Küstengebiete entwickelt. Nach einer kurzen Darstellung der interessanten hydrographischen Verháltnisse werdeu auch die uutzbaren Minerale angeführt. Der Vortrag wird unter Vorweisung von Gesteinsmaterial, PhotograpLien,
gliederung werden aucli die paláontologisclien

gehoben, daB hier

als álteste

und Kartan beendet.
ViKTOE VoGL bemerkt im AnschluB an den Vortrag, daB die Kreidekalke
des Küstenstriches Fiume— Növi von jenen des Gebietes Karlojiago-Jablanac einigermalJen abweichen. Im übrigen kann das Vorgehen des Vortragenden, daB er die
Bezeichnungen ((Turonn und «Senon» vermeidet, nur gebilligt werden. Auf Grund
der zutage gelangten Fossilien kann námlich schwerlich ein bestimmtes Altér festgestellt werden, und es eteht wohl noch keineswegs ganz fest, ob die Kreide hier
mit Recht so tiefgreifend geschieden werden darf.
LuDwiG v. LóczY begrüBt Vortragenden nicht als Gast, sondern als internen
Mitarbeiter der kgl. ungar geologischen Eeichsanstalt. der das Velebitgebirge in
dieser Eigensehaft studiert. Er erwáhnt, daB sich N-lieh imd NE-lich von Fiume,
im Liegenden der Kreide ein máchtiger Komplex von Breccien befindet, welcher
von Stache als «Jura» ausgesehieden wurde. Lóczy ware geueigt diese Bildung
als Charriagebreccie aufzufaBen, und fragt Vortragenden, ob er nicht Anzeichen
einer Überschiebung antraf. Ferner erwáhnt er, daB die Karbonschiefer von Fuzine
Profilen

lebhaft an den Plysch eriunern.

Peedo Koch bemerkt, daB

er

auBer Brüchen

und Verwerfungen keinerlei

tektonische Erscheinungen beobachtete.

ViKTOK VoGL erwáhnt
gelegentlich einer

betrefl's

der Sandschiefer von Fuzine, daB sich dariu

Übersiehtstour ein an Calamites erinnernder Pflanzenrest fand,

so daB die Bildung dennoch karbonisch zu sein sebeint.

Gaál behandelt diePrage der Horizontierung der SarUngarn. Aus der Kenntnis der Sedimente im Komitate Hunyad,
jener von Szászrégen und Vanyarc (Kom. Nógrád) verschaffte er sich volle Gewissheit darüber, daB die sarmatischen Bildungen üngarne in zwei Horizonté gegliedert
werden können, die dem un terén, bezw. mittleren Sarmatikum Russlands
entsprechen. Nach Vortragendem láBt sich námüeh zwischen den beiden Horizontén an den erwahnten Punkten eine Diskordanz, sowie auch eine petrographische
nnd faunistiscliu Abweichung feststellen. An den erwahnten siebenbürgischen
Stefan

matikums

V.

in
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Sarmatischen Amphibolandeeitschotter auf,
entschiedene Abweicbung zn beobaohten.

eine

wird der mittlere Horizont duroh das plötzliche und massenlucida angedeutet, bei Vanyarc wieder zeigt sich im

Donax

mittleren Horizont eine Nassa-Art ganz

unvermittelt

deu mittleren Horizont

ist

bei

Szászrégen

der

und

in groBer

Menge.

Für

vollstándige Mangel an Fossilien

gewobuten Formen mehrSarmatikums
in üngarn auch aus paláogeographischen Standpunkte mit Wahrscheinlichkeit
angenommen werdeu muBten, da sich daB zusammenschrumpfende sarmatische
Brackwasser gegen E zurückzog, das Wiener Becken alsó schon zu Ende des
untereu Sarmatikum trocken lag, wáhrend sich im Ungarischen Becken auch der
mittlere Horizont absetzen konnte, der obere jedoch bloB in Russland Spuren
einigermaijen

charakteristiscb,

wáhrend im unteren

fach auftreten. SchlieBlich erwáhnt

er, dai3

die

die beiden Horizonté des

hinterlieB.

Zoltán Schbétee bemerkt, daB er die Eichtigkeit der Horizontierung des
Vortragenden stark bezweifelt. Er selbst traf stets nur untersarmatische Bildungen an.
Der Kronzeuge des Vortragenden, Doiiax lucida ist nicht richtig bestimmt, umsomehr als sich Gaál bei der Bestimmung an das HöRNEs'sche Werk hielt.
LuDwiG V. LóczY begrüBt Vortragenden mit Freudé, doch kann er es nicht
im ganzen
biliigen, daB Gaál auf die Diskordanz ein so groCes Gewioht legt
Siebenbürgischen Becken herrscht zwischen dem Schlier und dem Pontischen Kon;

kordanz. Stellenweise erscheint der Schlier

auí'gebogen

und durchbricht

die ponti-

auch bei Szászrégeu zu beobachten ist. Auch in der
neuesten Publikation des Vortragenden abgebildeteu Diskordanzen sind nicht
überzeugend. Man hat es dórt mit linsenförmigen Einlagerungen, nicht aber mit
Diskordanzen zutun. DaB eingeschwemmte Molluskenreste nicht unbedingt abdurch das
geroUt sein müBen, das erscheint durch folgendes Beispiel erwiesen
Nagyberek-Moor im Kom. Somogy wurde ein Kanál gegraben, in welchen Millionen
von uuversehrteu Schneckengeháusen eingeschwemmt wurden.
Stepan V. GaáIí betont, daB sein «Kronzeuge» nicht die erwáhnte Art, sondern die Gesamtfauna ist. Betreffs der Diskordanzen aber verspricht er Photographien von einigen charakteristiscben AufschlüBen zu senden.
Vorsitzender Franz Schafaezik betont, daB es ein arges Übel ist, daB wir
kein modernes zusammenfaBendes Werk besitzen. Die Monographie von Höenes
schen Schichten,

wie

dieB

:

ist

heute bereits veraltet.
5.

A.

April 1911.
KocH berichtet über neue geologische und

Beobachtungen im Gebirgevon Buda.

paláontologische

Gelegentlich

í

iner Exkursion

fand Vortragender im Riede Törökvész eine Klippé aus Dolomit bestehend, vras
auf der Karte der Reichsanstalt nicht verzeiohnet ist. Auf der Originalkarte
K. HoFMANNS hirgegen ist dieses Vorkommen ausgeschieden. Sodann legt Voreinen Steinkern von Mvgalodus Ampezzanus E. Hoern. vor, desseu
genauer Fundort zwar unbekannt ist, der jedoch sicher aus dem Dachsteinkalk
der Umgebung von Buda stammt. SchlioBlich wird eine fást vollstándige Rippe
einer Halühe^-ium sp. ind., sowie eine sehr interessante, wahrscheiulich neue
Strotnbus sp. aus dem oberen Oligozán von Törökbálint vorgelegt.
Vorsitzender Fe. Schafaezik bemerkt, daB diese Daten bei der projektireten Reambulation der Budapester Kartenblátter sehr wertvoll sein werden.
Fb. v. Pávay- Va.tna sprach über die Geschichte der Entstehung

tragender

34*
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(les Marostales, sowieüber die Geologie der tertiáren und
quartáren Bildungen des Abschnittea zwisehen Piski und

Absehnitt des Marostales zwisehen Piski und Lippa

L i p p a. Der
grófién

ist ein

Erosionstal.

Engen zwisehen dem siebenbürgisehen und dem
zu
ungarisehen Becken von Báehcn durcbschnitten, und der MarosfluB
des Pliozáns wurden die

Zu Ende

—

—

durchfloB in der ersten Hálfte des Pleistozáns
Beginn des Quartárs entstanden
die Pásse bei Déva, Zám, Kapriora, Batuca und Lippa sehon Terrasseu aufbauend.
Vortragender sprieht sich damit, im Gegensatze zu den neueren Beobachtern auf
Grund der im Marostale überall vorhandenen holozánen und oberen, sowie unteren
pleistozánen Terrassen für die altén Beobachtungen v. LÓCZY-S aus. Vortragender
legt typischen Löss und glattpolierteu Wüstenschotter vor, welcher sich an mehreren
Punkten dieses Abschnittes vorfand, und welcher auf die klimatischen Verháltnisse
SchheBlich erklárt
Siebenbürgens im Holozán und Pleistozán schlieBen láBt.
Vortragender, daB das mediterráné Meer lángs des MarospaBes mit dem groBen
ungarisehen Becken nicht in Verbindung stehen konnte, da sich die Sedimente
desselben unterhalb Déva auf einer groBen Strecke nicht fanden.
L. V. LóczY erklárt, daB ihm der Vortrag v. PávayVajnas besser gefiel, als
die unlangst vernommenen Darlegungen L. v. Sawicky-s, der die Entstehung des
MarosfluBes irrtümlich in das Pontische versetzt. Dem Gránit des Passes von
Lippa schmiegt sich eine scharfe Terraase an, die sich wunderschön ausgebildet
bis Uj-Arad verfolgen liiBt. Es gibt hier mehrere Terrassen untereinauder, derén
Schotterlagen sieh bis Temesvár dahinziehen. Dies muB als ein riesiger Schuttkegel
aufgefafit werden, dessen Matériái nicht der MarosfluB, sondern dessen Nebenbáche liefern. Er dürfte wohl mit dem Belwedere-Schotter gleich alt sein, da sich
darin Mastodon-Z'áhne fanden. Auch einen anderen Schuttkegel gibt es hier, man
könnte sagen, das Delta des MarosfluBes. Er empfiehlt Vortragenden aueh die
Nebentáler der Maros zu besuchen, da dórt viel interessantes zu seheu ist der
Berzova-Bach z. B. hat sich nicht in das Schotterbett eingeschnitten, sondern

—

;

daneben.
Fr. v. Pávay- Vájna erklárt sich béreit, falls ihm die nötigen Mittel zu Gebote
stehen werden, auch die Nebentáler zu besichtigen.

Vorsitzender Pr. Schafarzik bemerkt, daB es im Pojána-Buszka Gebirge bei

Gyalár in

.500

— 600

m. Höhe ebenfalls Schotter

Diese Schotter sind auch deshalb

gibt, die er als

Pliozan betrachtet.

interessant, weil sie anseheinend ebene Fláchen

doch geneigt sind. Auf diesen Schotterlagen breitet
Bevölkerung aus.
PÁLFY fand hinter dem Aranyi-hegy bis zu 500—600 m. Höhe in

bilden, in Wirklichkeit

aber

sich der einzige Kulturboden der wallachischen

M. V.
mehreren Niveaus Schotterlagen. Dieselben sind wahrscheinlich plioean.
G. Strömpl gedenkt der oberungarisehen Schotterdecken, die er
des Plateaus von Szilicze und an den Terrassen des Sajó-FluBes kennt.
3.
1.

am FuBe

Mai 1911.
Pr. Schafarzik legt das von weil.

Berzászka

vor, welches er auf

Grund

J. v.

Böckh aufgenommene Kartenblatt
Begehungen mit mehrere

seiner eigenen

neue Kartenskizzen und Profilen ergánzte. In diesem heftig gefalteten Teile des
Komitates Krassó-Szörény lagern auf den kristallinischen Schiefern karbonische,
permisébe, jurassisehe und kretazische Ablagerungen, unter denen nicht nur der
Lias, sondern auch das Karbon kohlenfüh rend. ist. Besonders letzteres
wird in gröfierer Ausdehnung naehgewiesen als bis jetzt bekannt war. Bisher waren
die Kohlenflöze des oberen, d. i. produktiven Karbons bloB in eiuem engen Becken
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langs der unteren Donau, bei Újbánya bekannt, die üntersuchungen Schafarziks
jedooh lassen eine weitere NW-liche Verbreituug dieser volkswirtscliaftlich wichtigen Formation vermutén, u. zw. auf einem Gebiete von etwa 50—60 Km.- Betrefifs

tektonischen Verháltnisse

der

Vortragender

stellt

Partié des Krassó-Szörényer Gebirges ala

fest,

dal3

diese

überschobene

tektonischer Penster aufzufassen

lm

ist.

weiteren werden jené Profilé vorgelegt,

welehe Vortragender durch das Kohlenflöz
von Kozla konstruierte und nach welchen dieses Flöz auBerst komplizierte Faltun-

gon

erlitten hat.

A.

V.

ZsiGMONDY

erklürt, er

ihm jedoch

tes Flöz sei

kenne

viel Kohlenflöze, ein so eigenartig gefalte-

vorgekommen.
im Gebiete von Pécs, bei Tolnaváralja ahnliche

bisher noch nieht

W. VizER bemerkt,

daíi es

Plöze gibt, die er vor Jahren beschrieben hat. Hier hat man es wohl nicht lediglich mit Faltungen zu tun, sondern die Kohlé dürfte sich schon ursprünglich in
dieser

Weise

abgelagert

habén.

Keilhack

beschreibt

solche

ringsum

gefaltete

Kohlenflöze aus Böhmen.
L. V.

LóczY gibt VizER recht

:

der heutigeu Lagerung dieser Kohlenflöze

an

trágt jedenfalls teilweise auch die ursprüngliolie Entstehung der Kohlenflöze Schuld.

Schafarzik als den ersten, der im Krassó-Szörényer Gebirge über
erhaben Überschiebungen festgestellt hat. Es ist recht Schade, dal3
die ungarischen Geologeu die geologischen Verháltnisse am serbischen Ufer der
xinteren Donau so wenig kennen, da die Kenntnis dieser bei der Deutung des Baues
des Banater Gebirges von groBer Wichtigkeit wáren.

Er

begrüíJt Prof.

allén Zweifel

G. Strömpl bespricht die Schotterablagerungen des mittelungarischen Abschnittes der Donau. Nach ihm gibt es hier Schotter

—

m

von zweierlei Ursprung. In 40 50
relativer Höhe finden sich Schotter, die auf
Terrassen der einst höher geflossenen Donau lagern. Die noch höher
in 50
150

Höhe — befindlichen Schotter
nommenen ehemaligen FluBes,

sind

—

—

m

Anschwemmungsmaterial jenes angeGewásser über den Cserhát in das GroBe

bereits

der seine

Ungarische Becken ergoB.
A.

gen
bei

Vendl

vor, die

legt die

er

Ergebnisse von

mineralogisohen Üntersuchun-

an den alluvialen Flvigsanden der Gsepel-Insel

Budapest

ausführte. Die Studie wird

im Földtani Közlöny

demnáchst

voll-

inhaltlich erscheinen.

Pb. Schafakzik

Vortragenden zu seinen Ausführungen. Es
wichtig, sondern vielmehr die
Methode, mittels welcher Verfasser diese minutiösen Üntersuchungen ausführen
konnte. Es können Fiille eintreten, wo es sich um sphr wiehtige Bodenuntersuchungon haudeln wird iind dabei kann die Methode Vendls unschátzbare Dienste leisten.

sind nicht so sehr

die

beglückwünscht

vernommenen Zahlendaten

MITTEILUNGEN
AUS DER HÖHLENFORSCHÜNGSKOMMISSIÜN DER UNGARISCHEN
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JAHRGANG

1911.

— HEFT

RBDAKTEUR
Dr.

2.

:

OTTOKÁR KADIÓ
KEFEKÉNT.

DJE DILUVIALEN KNOCHENRESTE EINES KINDES

AUS DER BALLAHÖHLE BEI RÉPÁSHUTA IN UNGARN.
VOU

Dr.

—
Bis

zum

Jalire

EUGEN HiLLEBRAND.*

Mit 4 Figuren

—

1891 waren die Spuren des diluvialen Menschen in

garn unbekannt. In diesem Jahre

ist

man wáhrend

Un-

der Fundamentirung eines

Hauses in Miskolcz auf drei aus Calzedon zugerichtete Steiubeile gestoBen ;
der Fund ist glücklicherweise in die Hande von Ottó Hermán gekommen,
der den diluvialen Charakter derselben sofrt erkannt hat. Ein groBer Teil
unserer Gelehrten bezweifelte dies, Ottó Hermán ruhte jedoch so lange nicht,
bis es ihm nicht gelungen ist das diluviale Altér derselben zu beweisen und
mit neuen Fuuden zu bekraftigeu. Auf seine Aneiferung begann die kgl. ung.
Geologische Anstalt mit der systematisclien Erforschung der Höhleu um Miszu

kolcz,

denen

Bereitwilligkeit

spáter

auch

beigetragen

hat

das

Museum

und auch

in

Miskolcz mit lobenswerter
Zukunft noch beitragen wird

in

die Erforschung des diluvialen Menschen in Ungarn
gekommen. Um die Erforschung des oben erwálmten
Problems habén sich auBer Ottó Hermán auch die Leiter der Geologischen Anstalt, die Direktorén weiland Johann v. Böckh, Thomas v. Szontagh und
LuDwiG V. LóczY, sowie der begeisterte Direktor des Museums in Miskolcz

auf diese Weise
ins

ist

richtige Geleise

Ignacz

V.

Gálffy

Umgebung von

Die geologischen Verháltnisse der
im Jahre 1906 Sektionsgeolog Dr. Kakl.

viele Verdienste erworben.

Miskolcz

studierte

wáhrend die Erforschung der Höhlen im selben Jahr mein Freund
Dr. Ottokár Kadic begonnen und fortgesetzt liat. Er uutersuchte mehrere
Höhlen der Umgebung von Hámor und fand die siclieren Spuren des dilu-

V.

Papp,

1

am

25.

Vorgetragen in der Pachsitzung der UngarÍBchen Geologischen Gesellschaft.
Jauuer 1911.

DIE DILDVIALKN KNOCHENRESTE EINES K1NDE8 AUS DER BALLAHÖHLE BEI RÉPÁSHUTA.

Meuscheu

vialeu

ziiuachst in der

werkzeuge. Spáter gesellte sich

uud

Vorberichtes

fasser dieses

der Szeletahöhle,

Foriu

iu

paláiilithisclier Steiu-

Mitarbeitor zu Dr. Ottokak Kadic der Ver.

abwechselnd au seinor Seite

arbeitete

übrigen uoch

den

in

teils

Szi'k'taliöhle

als

51!)

iinerforsehten

teils in

Höhlen des Bükk-

Uuter solchen Verlialtnisssen biu ich aueh in dio von der Szeletaliöhle
Stunden weit südwestlich gelegene Ballahöhle bei Eópáshuta gekom]uenDie Ballahöhle befindet sich an der Lehne des Ballaberges in einem
Kalksteiuzuge 53 m liocli über dem Tale uud 54-3 m lioch über dem Meere.
Difi geráumige Offnung ist dem Nordosten zugekelirt. Die Lángé der Hölile
gebirges.

drei

Breite 8 ni. Obzwar die Höhle zwei
kanu mann in den Ablagerungen keiue Spuren dter Einwaschung wahrnehmen. Die oberste Schichte der Höhlenausfüllung besteht aus
dunkelbraunem Humus unter diesem folgt eine ebení'alls rezente graubraune
Schichte und unter dieser eine lose lichte, gélbe, kalkige Tonschicht, welche
als Grenze zwischen AUuvium und Diluvium anzusehen ist. Ahnliche Verháltnisse finden wir auch in der Szeletahöhle und es ist sehr wahrscheinlich, daB

m,

30

betrágt

Schorusteine

die

durchselmittliche

besitzt,

;

áhnlichen klimatischen Verháltnissen

beidé Schichten in derselben Zeit unter

entstandeu sind. Aus diesen erwiilmten alluvialen Schicliten sind neben rezenten

Knocheu und Tonscherben zwei unretuschierte kleine Klingen ans Tagesgekommen. Die darunter folgende durch gelbgrauen Ton gebundene

licht

Uutersuchungen

Schuttschichte hat sich infolge neuerer

Diese Schichtej charakterisiert

eine

als diluvial

erwiesen.

darinn vorkommende Nagetierfauna, die

heutzutage nur noch in arktischen Gegenden lebt und in mehreren mitteleuro

Fauna gefunden wurde. Diese Nagetierreste
Mengen
mit jenem gélben Ton gewisserraaBen eine Knochenbreccie bilden

páischen Fundstellen mit

kommen

in

vor, dafi sie

-

kleineron

fossiler

und

gröfioren Nestern stellenweise in solchen

;

diese müssen, wenigstens teilweise

als

Gewölle von Eaubvögeln gedeutet wer-

Auf das Diluvium weisen auch die hier gefundenen Eenntierüberreste
In dieser Schicht fand ich im Sommer des Jahres 1909 in ganz ungestörtem
Situs 1'30 m tief die in Eede stehenden Kindesknochen. Da ich Steinwerkzeuge, die das Altér des Fundes genau bestimmen würden, bisher noch
nicht gefunden habé und da auBer der erwáhnten Nagetiere andere charakteristische Knochen nocli nicht zum Vorschein gekommen sind und die
Knochen selbst nicht ausgesproohen fossil ausgeselien habén, stand einstweilen
neben dem diluvialen Altér jener Schicht fást alléin das charakteristische Ausden.

sehen, besonders die gelblichgraue Farbe.

Im

folgenden

Puskaporoser

und

stielJ

lichem
eine

Jahre

Felsnische, vis

unternahm

1910,

á

vis

der

Dr.

Ottokár Kadic in der
eine Probeausgrabung

Szeletahöhle,

bei dieser Gelegenheit auf eine ahnliche Nagetierfauna, die in áhn-

gelblichgrauem

diluviale

Ton

eingeschlossen

Ablagerung mit

Lorbeerblattspitzen.

mit dem Stúdium

Moin Freund
der

war.

palaolitliisclien

Dr.

Unter dieser Schicht
Steinwerkzeugen,

Theodob Kormos, der

Mikromammalia zu

folgte

nameutlich

sich inzwischen

befassen anfing, erkannte in der

Puskaporoser Nagetierfauna eine arktische, für unsere Gegend eine diluviale
Fauna. Sobald ich das Puskaporoser Matériái erblickte, ist mir sogleicli die Alm-

K
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Mikrofauna

ich auf das diluviale Altér der

aus der Ballahöhle aufgefallen, woraus

Knoehen des Kindes aus der Ballahöhle

gefol-

gert habé, umso mehr, weil in der Puskaporoser Felsnische dieselbe Nagetierschichte direkt der die diluvialen Steiugeriite iührenden Schichte aufliegt. Indessen beauftragte die Direktion der Geologischen Anstalt Dr. Ottokab Kadic und

Dr. Theodor Kormos, sie mögen den Fundort mit mir aufsuchen und erneuert
Untersuchung hatte dieselben Eesultate.
untersuchen. Diese gemeinsame
ich gelegeutlich der Probeausgrabung feststellte. Das diluviale Altér der
Knoehen lagen in einer voU1. Die
Knoehen beweisen folgende Tatsachen
standig intaktén Schieht. 2. Der gélbe kalkschuttschüssige Ton selbst ist diluvial. 3r Die Begleitfaima. die in jenem gélben Ton vorkommt, bedeckte die
die

:

Kindesknochen in einer Máchtigkeit von 30 cm. 4. Die von Dr. Kadic in
der Puskaporoser Felsnische gefundene Nagetierfauna kommt dórt mit solutréenartigen Steinwerkzeugen in derselben Schieht vor. 5. Die menschliclien Knoehen
auf, wie dies die tierischen Knoehen zeigen.
Bezügüch der kindhchen Knoehen selbst kann bestimmt térden, da6 sie
von einem ungefáhr einjáhrigen Individuum herrühren. Bezüglich des Typus
kann bemerkt werden, daB derselbe in die Variationsspháre des heutigen
Menschen, alsó zur Spezies Homo sapieiis gehört, was aus dem obersten
Diluvium auch zu erwarten war. Die Knoehen besichtigte auch Professor
Dr. MicHAEL Lenhossék, der dieselben auch seinerseits zum Formenkreis des
Homo sapiens angehörig erklárte und das Altér des Individuums etwas über
einem Jahr feststellte. Es fiel ihm besonders die aufierordentliche Lángé des

weisen denselben Erhaltungszustand

auf, umsomehr, weil die Ejnder im allgemeinen kurzköpfig zu sein
Laut einer vorláuügen Bereclinung ergab sich der SchadeJiudex mit 72,
ein Beweis,
so daB derselbe zu den ausgesprochenen Langschádeln gehört
daB der Schádel einer typischen langköpfigen Easse angehört. Langköpfig sind

Schádels
pflegen.

;

unter den heute lebenden Völkern hauptsáchlich
köpfig sind auch die

meisten Vertreter des

Ero-Magnonrasse aus dem oberen Diluvium.
Vom Skelett sind vorhanden der gröBte
kiefer,

beidé

Oberschenkelbeine,

beidé

die niedersten Eassen, lang-

Homo

primigeniits und die

s.

g.

dem Untervom Vorderarm eine

Teil des Schádels mit

Oberarmbeine,

EUbogenröhre und eine Armspindel, von der Wirbelsáule zwei Wirbelkörper,
das Bruehstück eines Schulterblattes und Wadenbeines und endlich fünf Eippenfragmente. Es fehlen vollstándig jené Stiicke, welche der eigentlicheu Hand
und dem Fufi angehören. Jedenfalls ist es sehr interessant, daB die Knoehen
eines so jugendlichen Individuums dem Fossilisationsprozefie widerstehen konnten und es ist sehr wahrscheinlich, daB dieser Pund noch lange unter den
fossüen Menschenresten der jüngste bleiben wird. Dieser Umstand erhöht nur
den Wert des Fundes und daB Skeletteile jugendlicher Formen tatsáchlich
können, beweisen die in der Szeletaliöhle gefundenen zahlreichen
fossüen Knoohenreste jugendlicher Höhlenbáren.

fossilisieren

Um jedes MiBverstándnis auszuschliePen, muB icli besonders betonén,
daB die bei der Probeausgrabung bescháftigten Arbeiter bestándig unter meiner
Aufsicht standén, daB die Eeihenfolge der erwáhnten Schichten im Bereich

DIK DILUVULEN KNOCHBNRESTE EINES KINOBS AUS DER BALLAHÖHLE BEI EÉPÁSHUTA.

Fíg. 39.

Eingang der Ballaliöhle
Photogr.

der ausgehobenen

2 ra^

bei

Aufnahme von

überall

dieselbe

5!21

Képáshuta in Ungarn.
P. Boskó.

war und da6 ich eine jede Schicht

separat ausgehoben liabe. Sobald wir den lichtgrauen

kalkigen

Ton ausgegra-

beu hatten und auf den gélben diluvialen Ton gestoBen sind, muBten wir noch
30 cm tiefer graben, bis wir zu den Knochen jenes Kindes gekommeu sind.
Als die Arbeiter die ersten Stücke des Schádels und einige Extremitiitenknochen aushuben, stand ich einige Schritte weit von der Grube in der Mün-

522

D!

wo

(limg der Höhle,
liabe ich selbst

ich clas

EUGBN HILLBBRAND

Aussuchen beaufsichtigte. Die übrigen Knochea

eigenhándig ausgehoben. Die Lage der einzelnen Knochen war

somit gewissermaBen gestört, jedocli die an den Knochen stellenweise vorkommenden Dendriten, besonders die im Inneren des Seliádels ausgebüdeten weiBen
Patinaflecken beweisen, da6 diese Knochen in natürlicher Lage waren. Der
Schádel ist seitlich infolge des Druckes der hangenden Schicliten stark deformiert, von den Schláfenbeinen und Gesichtsknoehen weisen nur die linkseitigen intensive Dendriten auf. Dasselbe sehen wir auch auf dem linken Ast des
Unterkiefers,

am

linken Oberarmbein

diesem Umstande folgere

ich,

dafi das

und
Kind

am

Aus
und zwar wahrscheiii-

linken Oberscheukelbein.

seitlich lag

an der linken Seite. Da die Knochen des Kindes zusammenhangend gefunden wurden, da man an ihuen keine Nagespuren sieht und da sie zum
lich

dafi das Kind
Höhle geschleppt hatte auch ist der FaU
eines Kannibahsmus hier ausgeschlossen. Spuren von Bestattung, insbesoudere
aufgesteUte Steine, Beigaben von Schmuck- oder Steinwerkzeugen konnte ich
nicht konstatieren, obzwar eine solche doch nicht ausgeschlossen ist, da man
im Diluvium höchstwahrscheinlich Kindesleichen ohne Beigaben bestattete.
Beziiglich des geologischen Alters habé ich schon oben bemerkt, dafi der
Fund ins obere Diluvium gehört und wenn wir nun den Umstand vor Augen
haltén, da6 dieselbe Fauna in der Puskaporoser Felsnische mit solutréenartigen
Steinwerkzeugen zusammen vorkommt, scheint es nicht unwahrscheinhch zu
sein, dafi der Fund aus der Ballahöhle ebenfalls in die Náhe des Solutréen
zu setzen ist. Ganz bestimmt werden wir dies erst dann ergründen könuen,
wenn wir aus demselben Niveau auch Steinwerkzeuge bekommen. Dies dürfen
wir umsomehr hoffen, weil bisher kaum der zwanzigste Teil der Höhle ausgegraben wurde. Auf Feuerherde sind wir im diluvialen Abschnitt bisher noch
nicht gestoBen, auch konnte diese Höhle zur lángeren Bewohnung in jenem
kalten Klima nicht geeignet gewesen sein, da ihre Offnung dem Nordosten
zugekehrt ist. In der unmittelbaren Náhe der Ballahöhle befinden sich noch

gröBten Teil gut erhalten sind, halté ich es für ausgeschlossen,
irgend

welches

Eaubtier

in

die

;

drei kleinere Felsnischen, in welchen wir, falls sie erforscht werden, ebenfalls

die

Spuren des Urmenschen erwarten dürfen.

Wáhrend sich meine oben mitgeteilten Zeilen im Drucke befanden,
wurde mir Gelegenheit geboten die erwáhnten Kindesknochen naher zu untersuchen und mit rezenten europáischen Kinderknochen desselben Alters eingehender zu vergleichen. Die Eesultate dieser Untersuchungen gedenke ich
hier náher zu besprechen. Meine Untersuchungen habé ich im I. Anatomischen Institute in Budapest angestellt und halté es für meine angenehme
Pflicht zu erwáhnen, daB mir der Direktor dieses Institutes, Herr Professor
Dr. MiCHAEL Lenhossék mit gröBter Bereitwilligkeit das Vergleichsmaterial
des Institutes zur Verfügung gestellt, meine Untersuchungen mit bestándigem
Interessé verfolgt und mit freundlichen Hinweisungen unterstützt hat, woí'ür
ich ihm an dieser Stelle meinen innigsten Dank ausspreche.

Fig. 40.

Der Schádel des Urkindes aus der Ballahöhle
Ansicht von oben.

bei

Eépáshuta

in

Ungarn.
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Die Knochen des erwáhnten Kindes gehöreu unzweifelhaft demselben
Individuum an, dessen Altér ungefahr auf If* Jahr zu setzen ist. Befassen
wir uns zuáchst mit den Eigenheiten des Schíidels und der Gesichtsknochen
von den vier verschiedenen Ansicliten aus betrachtet. Den Schádel zuerst
von oben prüfend, falit sogleich dessen aufierordentlich schmale und lange
Form, die Flachheit der Schláfenpartie der Seitenwandbeine und der Schlafenbeine selbst, sowie auch die schwache Ausbildimg der Scheitelhöckers ins Auge.
Infolge all dieser Eigentümlichkeiten unterscheidet sich unser Schádel wesentlich

von

allén entsprechenden

Charakteren rezenter Kinderschádel

;

so berech-

den Schadelindex beim Urkinde mit 70'4, wornit derselbe zu
den typischen Langschadeln gehört, der Schádelindex bei gleichalterigen rezenten Kindern betragt ungefahr 85, dieselben gehören somit zu den typischen
nete ich

z.

B.

Da

Kurzschádeln.

der

die

Laugschádehgkeit des

hátte

und

die

dafi

immer kürzer zu sein pflegt als
angenommen werden, daB
höherem Altér sich noch gesteigert

Schádel eines Kindes

beim entsprechenden Erwachsenen, kann
Urkindes in

dureh das Urkind

Langschadeln angehören muBte. Es

cm) und

als sicher

vertretene Menschenrasse den extrémen

ist

besonders auffaUend, daB wáhrend die

'2 cm)
Monate altén Kindes entspricht,
betragt die gröBte Lángé des Schádels, welche ich wegen der unsieheren Stellung des luionpunktes zwischen dem GlabeUa-Lambdapunkte gemessen habé,
15'9 cm, welche Dimension selbst von vielen erwachsenen Kurzschádeln nicht
sehr férne stehen. Infolge der hier angegebenen besonderen VerháltniBe, wodurch
sich der in Eede stehende Schádel von den heutigen Kinderschádeln so weseutlich unterscheidet, scheint er auf den ersten Blick viel mehr ein oen miniatré
erwaehsener zu sein. Den Schádel von oben betrachtend, fálIt noch besonders
die schwáchere Entwickelung der Stirnhügel, sowie die gröBere Lángé des
Stirnbeines auf, was mit dem starken Zurückweichen der Kronennaht in Verbindung steht demeutsprechend rüekt auch der Bregmapunkt etwas mehr nach
rückwárts. BezügHch des Gesichtes sei erwáhnt, daB von oben gesehen der
Augenhöhlenteü des Jochbeins sichtbar ist, wáhrend gewöhnUch derselbe von
der Stirn bedeckt zu sein pflegt. Dieses Verháltnis hángt mit der minderen
Entwickelung der Stirnhöcker, sowie mit der Vorneigung des Jochbeiues zusammen. Da bei den gleichalterigen rezenten Kindern die StirnfontaneUe
gewöhnlich offen ist und auch beim Urkind stellenweise unberührte Fontanellenránder zu íinden sind, kann als sicher angenommen werden, daB wenigstens im hinterem Teil die Fontanelle noch nicht ganz verknöchert gewesen
war es ist wahr, daB derén háutiger Teil dem Altér entsprechend allerdings

kleinste Stirnbreite (7 "2

des Urkindes den

AusmaBen

die gröBte Breite des Seitenwandbeins (11

eines ungefahr 8

;

;

auf ein kleineres Gebiet beschránkt war,

als dies

gewöhnlich der Fali zu sein

Die übrigen Randteile der Fontanelle sind nicht ganz unversehrt geblieben, sie scheinen abgebrochen oder vielmehr verwittert zu sein
wie immer
pflegt.

;

dies auch geschehen

ist,

es ist ursprünglich

geschelien,

denn

die betrefieuden

Knochenteile zeigen mit den übrigen dieselbe Farbe (Patina).

Wenn wir den Schádel von der Seite betrachtend untersuchen, so falit
zunáchst die schwáchere Entwickelung der Stirn auf, im hinteren Teil wieder
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Entwiokelung der rückwartigen Seitenwandpartien

Seitenwandbeine hinter den Scheitelhöckern

;

wáhrend gewöhn-

steil abfallen,

biegen

sie

in

unserem Fali sanft nach untén ab. Infolgedessen sieht man auch deu LambdaIjunkt von obeu betrachtend ganz gut, wáhrend derselbe gewöhnlich vollstándig verborgen ist. Sehr interessante Abweichungen sehen wir zwisohen den
Schádeln des rezenten Kindes und des Urkindes auch dann, wenn wir aus
der Mitte des áuBeren Gehörganges eine Vertikale gegen den Scheitel ziehen.
Diese Vertikale sebeidet den Scheitel beim rezenten Kiud hinter dem Bregmapunkt und

den Sehádel in eine ungefáhr gleichmaöige vordere und hinbeim Urkinde falit die Vertikale im Gegenteil vor den Bregmapunkt und teilt den 8cliádel dermaBen in zwei Hálften, dafi die liiutere
Hálfte sich viel gröfier ergibt. Man sieht, daB sich das Stirnbein und die
Seitenwandbeine des Urkindes ganz betráchtlieh nach hinten entwickelt habén,
teilt

tere Hálfte,

und das Schláfebein nicht Schritt hielt. Diese Beobachtungen
am Sehádel vorgenommenen Messungen, wáhrend z. B.
Entfernung Glabella-Gehörgang bei beiden fást dieselbe ist (beim Urkind
sie etwas gröBer) ist die Entfernung Glabella-Lambda beim Urkind 15'9 cm,

womit

die Basis

bekráftigen auch die
die
ist

um

alsó

2

fást

em

gröBer

als

gewöhnUch. Was

Inhalt durch die

auBerordentliohe Schmalheit

auBerordentliche

Lauge wieder gewonnen.

alsó der Sehádel

an seinem

verloren, das hat er durch die

Wenn

wir

nun vor Augen

haltén,

—

daB der Kopfumfang des Urkindes (45 cm) mit 1 2 em das gewöhnliche MaB
nbersteigt und daB die Kopfliöhe (welche ich wegen [Fehlen des Hinterhauptloches von dem áuBeren Gehörgang bis zum Bregmapunkt gemessen habé)
in die A^ariatiousbreite des heutigen Kindes falit, kann als bestimmt angenom-

men

werden, daB der

Schádelinhalt

nielit

unter

dem

Bezüglich der Untersehiede in den Details bemerke
der groBen

Flügel

des

Keilbeines

heutigen gestanden

ich,

ist.

daB die gröBte Breite

beim Urkinde etwas gröBer war

als dies

durchsehnittlieh bei rezenten Kindern zu sein pflegt, daB weiter der Warzenentwickelt ist als gewöhnlich und daB der
und dem áuBeren Gehörgang, jedoch etwas höher
gelegene kleine Hügel (spina supra meatum) ebenfaUs stárker entwickelt ist
fortsatz

des Sehláfebeines

zwischen

als

diesem

besser

Fortsatz

gewölmlich.

Am

Gesichtsschádel

fallen

die

vorstehenden Joehbögen

und der vor-

springende Unterkiefer auf (den ich mögliehst genau eingestellt habé), woraus
wir

auf den

Prognathismus des ganzen

überrascliende Prognathismus

ist

Gesichtes schlieBen können. Dieser

auBerordentlich interessant, denn wir wissen.

daB derselbe nur bei Erwachsenen seine vollstándige Entwiokelung zu erreichen pflegt und daB er im Kindesalter meist nur sehwaeh angedeutet erscheint.
So pflegt dies bei den rezenten tiefer stehendeu prognathen Menschenrassen,

Auf Grund dessen kann als bestimmt angenommen werden, daB das Urkind einer auBerordentlich prognathen
Menscheni'asse angehören muBte. Am Jochbein fállt in die Augen der Mangel
eines Processus marginalis, wodurch der ganze Stirnfortsatz sehr verschmálei-t
erscheint. Es soll weiter bemerkt werden, daB das Jochbein stárker in die

ja selbst auch bei den Menschenaffen zu sein.

Gesichtsflaehe

fállt als

dies

gewöhnlich zu sein

pflegt.

DIB DILUVIAIiEN KNOCHENRESTB EINK8 KINDES AUS DBR BALLAHÖHLE BEI RÉPÁSHUTA.

Den Schádel von vorne
auf die Gegend

betrachtend,

falit
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vor alléin dessen Sehmallieit

und des Stirnbeius gleiohfalls erauf, die
streckt. Diese Verháltuisse bekráftigen auoh folgende Zahlangaben Die kleiuste
Stirubreite pflegt gewöhnlioh 8 cm zu sein, beim Urkinde 7-2 cm; die gröBte
8 cm, hier nur 7'3 cm.
Gesichtsbreite im Bereiche der Joohbeine gewöhnlich 7
Die Breite imd Höhe der Augenhöhlen ist normál und betrágt 2'9 cm die
2 mm gröfier zu sein. Die Tiefe der Augenhöhlen
Breite pflegt gewöhnlich 1
sicli

des Jochbeins

:

—

;

—

dem heutigen durohschnittlichen Mafi, gleichfalls verhalt sich ebenso
auch der Eaurainhalt. Eine gröBere Augenhöhle entspricht dem ursprünglichen
Zustande. Das Urkind hatte sonach ein schmales Gesicht mit verháltnismafiig
eutspricht

vorstehenden Backeuknochen. Es

ist

da

wahrsclieinlich,

sich diese Charakter-

Form der AugenVon den oberen Augen-

züge auch bei den Erwachsenen aufrecht erhalten habeu. Die

höhlen

entspricht

dem

herrschenden Typus.

heute

brauenbogen (welche beim Homo primigenius den Oberaugenwülsten entspreist bei diesem jugendlichen Schádel natürlich noch keine Spur zu sehen.
Die Nase des Urkindes war nach der Stellung des Stirnfbrtsatzes des Joch-

cheu)
beins

urteilend

flacher

als

wandbeine an
ti-achtend,

für

den

die

falit

Form

sofrt

Unterkiefer

des

iufolge

Homo

in die
(fossa

was dem Urzustand entspricht. Der

gewöhnlich,

hiutore Teil des Schadels erinnert

des sanften Absteigens der Seiten-

primigenius.

Augen, daB

am

und

glenoidalis)

Den Schádel von untén

be-

Schláfenbein die Gelenkgruben

auch die Felsenteile verháltnismuBte auch das dem Hinter-

mafiig sehr nach vorne geriickt sind. Demzufolge

Homo sapiens, ebenfalls vorne
obzwar dasselbe beim Erwachsenen zurückgezogen sein konnte.
aber gleiclizeitig der Lambdapunkt 2 cm weiter nach rückwárts gerückt
muBte auch das nur teüweise erhaltene Hinterhauptbein sehr gut ent-

hauptbein fehlende Hinterhauptloch, wie beim
gelegen

Da
ist,

sein.

wickelt gewesen sein. Bezüglich

der

sehr nach vorne gerückt sind und

Gelenkgruben

dem

sei

noch erwáhnt, daB

sie

Jochbeinfortsatze aufliegen (was wahr-

mit dem Prognathismus zusammenhángt) und daB sie auf die
mediane Ebene des Schadels viel scliiefer gesteUt sind, als das gewöhnlich der
Fali ist. Von untén aus sieht man auch die Deformation des Schadels wáhrend die linké Partié nur schwach deformiert ist, ist der uutere Teü des rochten Seitenwandbeines und Scliláfebeines derartig verbogen, dafi wenn wir den
Abgetrennten Schuppenteil an seine Stelle einsetzen woUen, sich die beiden
Felsenteile kreutzen. Als besondere Abweichung soll noch die diekere Ausbildung der áuBeren Flügeln am Keilbeine erwáhnt werden.
scheinlich

;

Die Besonderheiten an der inneren Schádelfláche, insbesondere der hier
befiudlichen Uuebenheiteu, welche als Abdrttcke des Gehirns

angenommen

wer-

den miissen, wiinsche ich an dieser Stelle nur gauz kui-z zu berühren. In dicsér Beziehung sind selbst die Schádeln rezenter Kinder auBerordentlich groBen
Variationen

ausgesetzt,

so

daB

nur

gleichsmatcrials die Wichtigkeit der

auf

Grund

eines sehr zahlreicheu Ver-

Detailabweichimgeu reeU

vervxertet wer-

begnüge mich mit der Feststellang der Tatsache, daB die
Gehirneindrücke beim Urkinde im aUgemeinen sehr schwach entwickelt waren.
den könnte.

An

dieser

Ich

Stelle

bemerke ich

weiter,

daB

die

Schádelknochen

viel

dicker
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gewöhnlich, was auf einen primitíven Zustand hindeutet. Die Náhte

besitzen ihren gewöhnlichen

Typus

;

einfachere Nálite

würden dem primitive-

ren Zustand entsprechen.

Nun
f e

r s über.

gehe ich

auf die Besprechung der Eigeuheiten des

Beim Unterkiefer

Unterk

i

e-

sofrt die schwache Ausformung des Kinns

falit

ins Auge, was mit der seichten Ausbildung der Fossae mentales und mit dem
der Symphysenwinkel falit
Fehlen des Tuberculum mentale zusammenhangt
indessen in die Variationsbreite der rezenten Kinder. Die Höhe des Unter;

kiefers

im Bereiche der Symphyse

gröfier

als

gewöhnlich

betrágt 1"3 cm,

;

die

Dicke

cm, dieselbe

betriigt 2

unter

dem

gegenüber der gewöhnlichen Dicke von

dung der inneren Oberflache des Uuterkiefers

ist alsó

ersten definitíven

ist

l'l

um

2

mm

Backenzahn

cm. Die Ausbil-

ebeufalls verschieden. "Wiih-

rend die innere Fláche des Unterkiefers im Bereiche der Spina mentalis nach

oben xmd untén winkelig gebogen ist, ist dieselbe hier fást vollstandig flach.
Die Spina mentalis selbstist durch eine kaum merkbare Eauhigkeit in einer
gröBeren Vertiefung angedeutet, obwohl sie gewöhnlich an der inneren Fláche
auf einer erhöhten Stelle gut greifbar und deutlich zu sehen ist. Die Linea

mylohyoidea

ist viel

starker

entwickelt

als

gewöhnlich. Sámtliche hier auge-

Abweichungen des Unterkiefers sind primitive Merkmale, die einzeln
auch noch heutzutage hie und da an eui'opaischen Unterkiefern vorkommen,
welche jedoch gemeinsam an keinem rezenten Unterkiefer mehr zu erwarten
sein dürften. Bemerkenswürdig ist es noch, dafi die Gelenkköpfe mit dem
Unterkieferast einen kleinen Winkel bilden, was mit der schon erwáhnten
sohiefen Stellung der Gelenkgruben zusammenhangt. Allé übrigen Eigeuheiten
des Uuterkiefers stimmen mit deu eutspreohenden anatomischen Besonderlieiten des modernen Unterkiefers vollstandig überein dasselbe gilt auch für die
fiihrten

;

Záhne.

Nachdem wir
kannt geworden
des

in

mit einigen Worten

am

groBen Zügeu mit deu Eigenheiten des Schádels bemir auch die übrigen Skelettreste des Urkin-

sind, erlaube ich

zu

berühren.

Von den

einzelnen Skelettteilen habé

an den zwei erhaltenen Wirbelkörpern (letzter
Eücken- und erster Lendenwirbel), den fünf Eippenfragmenten (aus der vorderen, mittleren und hinteren Partié), sowie an der Ellbogeni'öhre keine nennensich

Schulterblatt

(linkes),

werten Unterschiede beobachtet. Die Armspindel und das Oberschenkelbein

weniger gebogen

als

gewöhnlich

;

es ist dies

ist

deswegen wichtig, weil beim Urmehr gebogen sind als dies beim

menschen diese Knochen im allgemeinen viel
rezenten Menschen der Fali ist. Am Oberarmknochen konnte ich wesentliche
Unterschiede konstatieren. Was hier besonders in die Augen falit, ist die
starke Flachheit des oberen proximalen Teiles,

weiclier anders ausgebildet ist

gewöhnlich der Pali zu sein pflegt. Wáhrend beim rezenten Kind
(aber auch beim Ei-wachsenen) der obere Teil von der Seite aus gesehen am
dünnsten ist, ist der Oberarmknochen des Urkindes von vorne gesehen am

als

dies

Nur an zwei sehr jugendlichen (einige Monate altén) Oberarmknochen habé ich Ubergauge beobachtet, sie konnten aber weder in ilirer
Ausbildung noch im Grade der Verflachung mit den Verháltuisseu des Urdünusten.

DIE DILUVIALEN KNOCHENBESTE EINES KINDES AUS DER

küldés identifiziert werden.

BALLAHÖHLE BEI RÉPÁSHÜTA.

Wáhrend am heutigeu Oberarmkuochen am

reu oberen Teil eine seichte breite Furche (sulcus iutertubercularis)
finden wü-

durch

eine

liier

vorde-

verláiift,

Kanté ausgebildet. Der Grad der Flachheit wird auch
ausgedrückt. Die gröBte Breite des oberen Oberarm-

Zahlen

i'olgende

Fig. 42.
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Der Schádel des Urkindes aus der Ballahöhle

bei Réjjáshuta in

üngarn.

Ansicht von vorne.
knochenteils

=

1 "^

allgemeinen 1-25

cm,

— 0-9

die kleinste Breite 0'9 cm. Beim rezenten Kinde im
cm. Das kleinere Mafi wm-de beim Urkinde von vorne,

beim rezenten Kinde von der

gewounen. Wie sich diese Verháltnisse
ware es sehr kühn in vorhinein sich zu auBern, um so mehr, weii áhuliche Verháltnisse, meines Wissens, bislier beim Urmenschen noch nicht beobachtet wm:den. Ich bemerke
bei

Seite

Erwaclisenen gestaltet hátten,

Fútdtani Köxíönij. XLI. köt. 19U.

diesbezüglich

35
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noch, daB die Fossa olecrani besser entwickelt

ist,

was ebenfalls dem primití-

ven Zustand entspricht. ludem ich bei dieser Gelegenheit aiif eine detailierte
Beschreibung der Kuochen nicht eingehen wül, beschlieBe ich hiermit meine
Beobachtimgen. Es wáre sehr wichtig, wenn wir gelegentlich der weiteren
Ausgi'abungen aus dem entsprechenden geologisclieu Zeitalter auch Kaochen
von Erwachsenen bekommen wiirden, da bezüglich vieler bisher besproohener
Charaktere erst dann entschieden werden könnte, ob wir es mit für die betreffende Menschenrasse tatsáchlich charakteristischen Eigenheiten, oder nur

mit in der individuellen Entwicklung wiederauftauchenden Charakteren eines
álteren Ahnens, die im erwachsenen Altér wieder verschwinden, zu tun habén.

manche Charaktere

Andersteils hatten sich

den könuen. Wie immer dies auch sein
Stellen richtig auf jené Charaktere

beim Erwaclisenen herausbil-

erst

mag, glaube ich an den betreffenden
zu Ijaben, die wh- auch beim

hingedeutet

Erwaclisenen erwarten dürfen, und auf Grund dessen gedenke ich im folgenden
jené Frage zu erörtern, welcher Rasse des diluvialen Menschen das Kind aus
der Ballahöhle angehören kounte. Samtliche bisher gefundene

europaische

diluviale Menschení'unde könnten wir vielleichtinfünfTypen
einreihen, derén Vertreter ich wáhrend meiner vorjahrigen Studienreise
Gelegenheit

naher zu

hatte

Heidrlbcrgensis aus

dem

mittleren Diluvium.

3.

studieren.

untersten

Hono

Es sind

Diluvium.

dies die folgenden

2.

Homo

:

1.

Homo

primigeniua aus

aiirignacicnsis Hauseri aus

dem

dem

mittleren Dilu-

4. Der
Grimalditypiis ebenfalls aus dem mittleren Diluvium. 5. Dor
Oro-Magnontypus aus dem oberen Diluvium. Der Homo Heidelhergeiisis ist
dermaBeu primitív, daB es angezeigt scheint denselben aus der Reihe typischer

vium.

Diluvialmenschen ganz auszuschlieBen, da er sozusageu den einseitig differen-

Typus des Tertiármensclien aufweist. Den Beweis dafür liefert auBer
den anthropoidartigen Charakterzügen auch nooh die Eeduktion des ganzen
Gebisses, insbesondere des Weisheitszahnes. Genauer ausgedrückt, das Zusam-

ziertesten

menvorkommen
denselben

aus

dieser

jener

beiden

Reihe

Erscheinungen

aus, in welclier

schliefit,

meiner Ansicht nach,

wir riickschreitend den direkten

Vorfahren des heutigen Menschen suchen. DaB sich das Kind aus der Ballahöhle nicht zu einem Homo primigeniiis weiter entwickelt hatte, beweisen
das verliáltnismáBig schwach geformte, aber doch vorhandene Kinn, der hohe
und tiberaus lange Schádel (der Homo primigeniux war nicht übertrieben

umso weniger, weil infolge der mitgemessenen dicken OberaugenSchiidelindexe kleiner sind als dies in der
die gewonnenen
Wirklichkeit ist) und die verháltnismaBig stark entwickelten Wai-zenfortsatzé.

langköpfig,

wülste

auch

Die Warzenfortsatze des

Homo

firimigenius

waren

namlieh sehr

schwach

Gegen eine solche Aunahme spricht ferner auch die geringe
Biegung der Ai'mspindel und des überschenkelbeines. Es ist wahr, daB dies
vielleicht nur beim erwachsenen Homo prímig enÍMsdermaBen entwickelt war.
Der ansehnliche Schadelinhalt ist von keiner besonderen Wichtigkeit, weil die
Schádel der unlángst entdeckten Überreste des Homo primigenius von
Chapclle-aux Saint und des Homo monstvrienscs Hauseri mit ihrem Schadelinhalt selbst den heutigen Durchschnittsmenschen übertreffen. Das Urkind
entwickelt.

DIB DILUVIALEN KNOCHENRESTÍ: EINES KINDBS AÜS DEE BALI^HÖHLE

dem Homo primigenius

konnte sonach

eriunernde

darauf

BJ41
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nicht angehören, obzwar es melu-ere

sehon besprochen habé. Gegen

Eigenheiten besaB, die ich

die Angehörigkeit zur Cro-Maguonrasse (welche als herrschende Rasse des oberen Diluviums angenommen wii'd) spricht die schwache Bntwicklung der Stiin
und des Kinns, sowie das sclimale proguathe Gesicht wahrend jené Easse
;

bekanntlich

die

schöne groBe

und gerade Gesicht

breite

durch den

Stii-n,

das

stark entwickelte Kinn, sowie das

Der Grimaldirasse nahert es sicli
Kinn und dmxh den Prognathismus,

charakterisiert.

langen Kopf, das schmale

der sieh jedoch bei der Grimaldirasse hauptsachlich nur auf die untere Gesichtspartie

erstreckt.

Anderesteils

nach vorne geneigte

Stirn,

charakterisiert
die

die

negroide

Grimaldii-asse die

breiten Unterkieferaste, sowie die verháltnis-

máBig sehr lange Ai-mspindel und das Ellbogenbein, Eigenheiten, die dem
Urkinde fehlen. Mit dem Homo aurignaciensis Hauseri ist gémein der lange,
schmale Kopf, das schwache Kinn und der gut entwickelte Warzenfortsatz,
Nur daB bei diesem die Sth-n besser entwickelt und der Prognathismus kleiner
erscheint. Wir sehen, daB das diluviale Kind aus der Ballahöhle genau zu
keiner

der

bisher

bekannten diluvialen Eassen eingereiht werden kann,

náchsten steht es noch

dem

am

Aurignacientypus.

Der hier behandelte Fuud erschwert wegen

seiner Jugendlichkeit die

genaue Eassenbestimmung, anderesteils liefert er sehr interessante Beitráge zur
Klarung der Beziehungen zwischen den einzelnen diluvialen Eassen. Demselben
wird eiuen besonderen Wert erst eine genaue Vergleichung mit den vorhandenen und den eventuell noch dazukommenden neueu Fundeu gebén wobei
;

man

auch

die

bisher

unbeachtet

gebliebenen

wird berücksichtigeu

Details

müssen.

Zum
sten

Dank

Schluss raeiner Abhandlung
aus der Frau des Herrn

Hilfe bei der

gekommen, spráche

Dr. Ottoeab Kadió

ich

fiir

meinen wárm-

die

freundliche

Zusammenstellung uud Práparierung der Überreste.

KOMMISSIONHANGELEGENHEITEN.
Jahresbericht

dei" HöhlcnforscliiiiKjskommission der
Ungariseheu Geologischen Geselischaft für 1010.

Gelegentlich der am .n. Január 1910 gehaltenen AusschuSsitzung der üngarischen Geologischen (iesellschaft machte Prof. Dr. Lüdwig v. Lóczy, Direktor der
kgl. uug. Geologischen Eeichsanstalt den Vorschlag, es möchten sieh allé jeue Mitglieder der Geselischaft, die sieh für die Höhlen besoncfers interessieren innerhalb
der Geselischaft zu einer Kommission vereinigpn. Die AusschuBsitzung machte Sieh
•diesen Vorschlag zu eigen und ersuchte deu Vizeprasidenten Herrn Dr. Franz
Schafakzik und den ersten Sekrotar Herrn Dr. Emeriüh Lrenthey, sie möchten
Sieh

mit den Interessenten in Verbinduug setzen.

stituierung der

Kommission

iu einor unter

dem

Am

28.

Január wurde

die

Kon-

Vorsitz Dr. Franz Schafaeziks al>
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gehaltenen

Konferenz

ausgesprochen.

tatsáchlich

Die

solcherart

koustituierto

•H öh 1 enf r B c h u n g s k o m m s s i o n der Ungarischeii GeologiBohen Gesellschaftn wahlte Herrn Karl Siegmkth, Direktor der mig. Staatsbalin i. R. zum Prásidenten, Herrn Dr. Kael Jordán, Direktor der Erdbebenberecbnuugsanstalt zum Viseprásidenten und Herrn Dr. Ottokár Kadic Staatsgeologen zum Referenten.
i

Die neu konstituierte Kommission

stellte für das Jahr 1910 folgendes ArbeitsZusammenstellung und Ausgabe eines bibliograpbischen
Höhlenkatalogs mit Karte. 2. Haltuog von orientierenden Vertragén und Ausgabe
von Eezeusionen. 3. Mustererforschung einer kleineren Höhle der Umgebung von
Buda. 4. Beginn der systematischeu Erforschung der Aggt deker Baradlahöhle. Die
Besorgung der Geldbeitráge hat die üngarische Geologische Gesellschaft übernommen. Die Aufgabe des folgendeu Bericbtes wird es Bein zu zeigen, wie weit es der
Kommission gelungen ist das oben erwáhnte Arbeitsprogramm zu realisieren.
Ein treues Bild der Tatigkeit der Konmiission gebén die regelmafiig erscbeinenden Protokollauszüge in den iMitteilungeni, so daB wir uns in diesem Berichte
blofi auf die Summierung der Hauptmomente beschránken können.

programm zusammen

1.

:

I.

BespreohungderHöhlen derLánder derUngarischen

Krone, sowie Zusammenstellung einer Höhlenkarte.

Eine der
Hauptaufgabeu der Kommission bestand darin, die auf dem Gebiete der Láuder
der Ungarisclien Krone vorkommenden Höhlen in einem Katalog zusammenzustellen,
die Literatur derselben zusammenzuschreiben und eine Höhlenkarte anzulegen.
Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde Beitens der KommiBBÍon der Prasident
Karl Siegmeth und ordentliches Mitglied Heineich Horüsitzkt erbeten.
Auf Vorsehlag des ordentlicheu Mitgliedes Heineich Horusitzky erweiterte
die Kommission ihren ursprünglichen Plán und beschloB statt einer einfachen Aufzáhlung der Höhlen, dieselben kurz zu besprechen und zwar nach persönlichen
Erfahrungen oder wenigstens auf Grund von Literaturangaben. Es wurde 'weiter
beschloBsen, daB die Höhlenkarte im MaBstabe 1 750,000 verfaBt werden soll zur
1,000.000 oder
Vervielfáltigung soll jedoch eine Karte mit kleineren MaBstabe (1
1
900,000) verwendet werden. Dórt jedoch, wo die Höhlen sehr dicht vorkommen,
werden von den betreffenden Höhlengebieten im Texte Karten mit gröBerem MaBstabe beigelegt. Auch soUen einzelnen Höhlen Grundrisse und Abbildungen beigefügt
werden. Im Sinne dieses Besehlusses habén die Betrauten vor allém die ZusammenBchreibung und die Zusammenstellung der Literatur in Angriff genommen. Die
Höhlen wurden nach Gebieten gruppiert, wáhrend die Literatur in ohronologischer
Eeihenfolge Zusammenstellung fand. Dies alles geschah in Form eines Zettelkataloges. Eine jede Höhle bekam einen Zettel, auf welchem der Name und die Literatur
der betreffenden Höhle aufgeschrieben wurde. Einfachheithalber wurde statt der
:

;

:

:

Titelu bloB derén Zahl

aufgeschrieben.

der einzelnen Höhlen wurden hauptsáchlich folgend©
Angaben berücksichtigt 1. Name und die Synonyme der Höhle 2. es wurde angegeben, auf welchem Kartenblatte 1 75,000 die betreflfende Höhle vorkommt und
unter welchem Namen dieselbe auf der Karte eingezeichnet ist 3. es wurde genau
beschrieben die Lage der Höhle mit Angabe der Gemeinde (Komitat), der Berglehne, des Talabschnittes und den übrigen topographischen Angaben 4. wo es nur
möglicli war, wurde auch das Gestein angegeben, in welchem die Höhle entstanden
ist; nun folgt 5. eine kurze Beschreibung der Hohlráunae
6. bei solchen Höhlen,
in welchen Grabungen stattfanden, wurde auch das gefundene práhistorischo,
paláontologische und anthropologische Matériái kurz besprocheu, und endlich 7. es

Bei der Besprechung
:

;

:

;

;

;
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die Beschaífenhcit des Bodcns der Höhle berücksichtigt. Daniit sioh
mühsarue Arbeit nicht jahrelang hinausziehe, ersuclite die Kommission ihre
Mitglieder, sie tnöchten sich an dieser Arbeit beteiligen und joder, der irgendwelches Höhlengebiet kennt, soll die Bearbeitung desselben übernebmen. Wir können mit Freudé berichten, daB sicli mehrere begeisterte Mitglieder mit gröBter
Bereitwilligkeit an dieser Arbeit beteiligt habén, so dafi bis zum Ende des Jahres
1910 uugeführ 230 Höhien Besprechung fanden. Es wurden bisher die Hölilen fol-

•wurde auch
diese

gender Gebiete erledigt
die

gobirge,

die

:

Kleinen Karpatheu, das Üngarisch-Malirische Grenzdas Banater Krassó-Szörényer Mittelgebirge, das

Nordostkarpathen,

Ostungarische Mittelgebirge, das

Mittelgebirge

entlaug des linken Donauufers, das

und das südliche Inselgebirge. Die
Begprechungen, namentlich Honorarien, Karten und Papier habén bisher 196'30 K
in Anspruch genommen
dieser Betrag wurde aus dem Beitrag der Ungarischen
Mittelgebirge

cutlang

rechten Donauufers

des

;

Geologischen Gesellsohaft bestritten.
2. Haltuug von rien tiereuden Vortrágen und
Ausgabe
von Rezensionen. Die Kommission hat bezüglich der Sitzungen, Vortrage

und Rezensionen einen besonderen BeschluB

erbracht,

dessen

Punktationen

im

Protokollbericht zu finden sind.

II.

In den Sitzungen der Kommission sind folgende Vortrage gehalten wordeu
1

.

Peanz Vájna

v.

Lucsiahöhle.

Páv ay Einige Beitrágezur Frage der Szohodoler
Berieht über die im Jahre 1910
2. Ottokár Kadi(5
:

:

vorgenommenen Ausgrabungenin

der Aggteleker BaradlaDas im Jahre 1910 in der Aggteleker
Baradlahöhlc gesammelte aroháologisohe Matériái. 4. Gborg
Varoha Die Novihöhle am MeeresBtrande in Kroatien.

höhle.

3.

LuDwiG Márton

:

:

Mit Zustimmung des Ausschufies der Ungarischen Geologischen Gesellschaft
hatte der erste Sekretar die Güte der Kommission für ihre Mitteilungen im Földtani
Közlöny eiue bestándige Rubrik unter dem Titel: « Mitteilungen aus der

HöhlenforschiingskomniissionderUngarischen Geologischen
Gesellscha f ti einznráumen. Bisher sind zusammen vier Hefte erschienen,
welche aufier den

dienstlichen

folgenden Aufsátze euthalten

:

1.

Berichten, namentlich den FrotokoUberichten, die
Gábriel Strömpl Die Höhien und Grotten
:

desKomitates Zemplén.

(Földtani Közlöny, Bd. XL,
Eugen Hillebrand Berieht über die in
der Szeletahöhle im Sommer des Jahres 1909 durchgeführten
Ausgrabungen. Mit 5 Abbild. (Földtani Közlöny, Bd. XL, pag. 681 692.)
Budapest, 1910. Die Ausgabe der Mitteilungen und die Honorarien betrugen 71'7l K;
diese Kosten wurden aus dem Beitrag der Ungarischen Geologischen Gesellschaft

pag. 599 — 605.)

Budapest, 1910.

Mit

6 Abbildungen.

2.

:

—

bestritten.
3.

Mustererforschung einer kleineren Höhle derUmge-

b u n g V o n

Buda.

Die

Kommission

wollte

ihre

auswártigen Forschungen

Umgebung von Buda

mit

der Erforschung irgendwelcher kleineren Höhle

der

nen, hanptsáchlich deswegen,

derartigen Erforschung sanitliche

weil sich an einer

begin-

wohuenden Mitglieder beteiligen hátten könuen und weil sich infolgedessen bezüglich der Methode der Erforschung ein allgemeiner Modus eutwickeln
hátte können. Von den zahlreichen Höhien der Umgebung von Buda wurde zu einer
in Budajicst

Scholtzhöhle erwáhlt. Da jedoch
diesem Zweek angcsuchte Gcldbetrag noch immer nicht eiugetroííen ist,
muBte die Erforschung der obgenaunten Höhle unterbleiben.
solcheii

der

Mustererforschung die Szépvölgyer

zu

4.

Begiuudersystematischen Erforschung

dl
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Baradlahöhle. Der
der Baradlahöhle.

Punkt des Arbeiteprogrammes

letzte
In.

dieser

Angelegenheit

besuchte

ist die

der

Erforschung

Prásident

Karl

SiEGMBT nnd der Keferent Dr. Ottokár Kadiö den 18. April 1910 die Baradla. In
dieser Höhle unternahm vor Jahreu Báron Eügen v. Nyáey erfolgreiche Grabungeu,
aus welcheni Grund so der Prásident, wie auch der Eefereut die Ausgrabung des
vorderen Teiles dieser Höhle aufs wármste empfohlen habén. ludem die Kommission die Erforschung dieser Höhle sich zu eigen naachte, betraute sie gleiehzeitig mit
der Führuug der Grabungen den Referenten Dr. Ottokár Kadió, der in Aggtelek
wahrend des Jahres 1910 vom 5. September bis 5. Október gegraben hat. An den
beteiligte sich auch Sustos Dr. Lddwio Márton, der seitens der
Archáologischen Abteilung des üngarischen Nationalniuseums entsendet wurde. Die
Eesultate der Ausgrabungen wurden von beiden oben erwáhnten Forschern in sepa-

Ausgrabungen

Berichte werden im ganzeu Umfange in den
Erforschung der Aggteleker Baradlahöhle kostete
bisher 680-96 K, welche Summe aus den Beitrágen der Archáologischen Abteilung
des üngarischen Nationalmuseums und des üngarischen Karpathenvereins (S. O. K.)
raten

Berichten mitgeteilt.

«Mitteilungen»

erseheinen.

Diese

Die

beglichen wurde.

Die

Kommission

besafi

mitglieder, 20 ordentliche

Zum Ende

und

im Jahee 1910 auBer den
zusammen 38

11 auswártige,

3

Beamten, 4 Ehren-

Mitglieder.

unseres Berichtes gekomnaen, haltén wir es íür unsere angenehme

diesem Jahr unsere Kommission in irgendwelcher Eichtung
wármsten Dank zu áuBern. Wir danken in erster Eeihe
dem Ausschuí3 der üngarischen Geologischen Gesellschaft für die Gewogenheit, mit
der sie uns bei jeder Gelegenheit ausgezeichnet hat. Besonderen Dank schuklen
wir dem Prásidenten der Geologischen Gesellschaft, Herm Bergrat Professor
Dr. Franz Schafarzik, der sich um die Konstituierung der Kommission unvergángliche Verdienste erworben und auch nachher unsere Angelegenheiten jederzeit befürwortet hat. Besonderen Dank schulden wir dem Ersten Sekretár der Geologischen
Gesellschaft, Herm Sektionsgeologen Dr. Karl v. Papp, der in Uberalster Weise für
unsere «Mitteilungen» im Földtani Közlöny Eaum gégében hat. Wir danken weiter
der Direktion der Geologischen Eeichsanstalt für die freundliche Abtretung des
Vortragssaales im Institute gelegentlich unserer Sitzungen. Endlich danken wir
ergebenst der üngarischen Akademie der Wissenschaften, der Archáologischen Abteilung des üngarischen Nationalmuseums und dem üngarischen Karpathenverein
Pflicht, allén, die in

unterstützt habén, unseren

(S.

O. K.) für die materielle ünterstützung.

Dr. Ottokár Kadiö,

Karl Siegmeth,

Eeferent.

Prásident.

Stand des Vermögens der Höhlenforschungskommission
der Üngarischen Geologischen Gesellschaft im Jahre 1900.
Hochverehrte Kommission In der am 3. Jánner 1. J. gehaltenen Sitzung
wurden wir Unterzeichneten mit der Prüfung der Kassa der Kommission betraut.
Zunáchst besuchten wir am 3. Jánner 1. J. den Eeferenten, Herrn Dr. Otrokar
Kadió, bei dem wir die Rechnungen durchgesehen habén, nachher waren wir am
22. Jánner 1. J. beim Kassier, Herrn Anton Ascher, um die Kassa zu revidieren,
und fanden an beiden Stellen die Eeehnungen in gröfiter Ordnung.
I

„

680 K.
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—

geomorphologischen Verh altnisse der Höhle.

6.

Erforschung der Höhlen

des

Sziliceer Plateaus.

Die hier angeführten Agenden

Anspruch nehmen
1.

2.

werden voraussichtlich folgende Kosten in

:

Zusammenstellung des Höhlenkataloges
Ausgrabung der Höhle in Buda

,.

6.
7.

Honorarien, Herstellnng von Diapositiven und

•i.

5.

bedürfnisse

der Scholtzhöhle

der Höhlen in

Buda

„_

500

«

_

200
300

t

„

der Baradlahöhle

..

„,.__„

„

._

,..

_

_
_

„

„

Behufs Erwerbung von Geldbeitragen wird der AusschuB
Gesellschaft bei folgenden wissenschaftlichen Institutionen

Geologische Gesellschaft

Magistrat der Residenzstadt Budapest

4.
5.
6.
7.

.._

.

2000
300

f

500

•

__.„...

.

.

4000 K.

,

der

Geologischen

_

__

_.,

._

500 K.

.

„

.._

Behörde des Komitates Pest
„,
_
Ungarische Wissenschaftliche Akademie
...
_ ._
Archíiologische Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums
„
Ethnographische Abteilung des ungarischen Nationalmuseums
Behörde des Komitates Gömör
_

500
500

.

.,

.

500
500
500

.„

.

_ _
_

_„_.„„„

.

Überrest von 1910

Zusammen
Karl

Dr. Ottokár Kadic,
Beferent.

€

und Behörden einschreiten

_,„.,__

1.

2.

«

Photographien, Kanzlei-

Zueammen

3.

„

„.

....

der Szilicieer Höhlen

und andere Ausgaben

200 K.

_..__.

_ _

Erforschung
Erforschung
Erforschung
Erforschung

3.

_

_.

_.

.

'

v.

.

...

.,.

_

_..

500

•

«
«
«

»

3500 K,
500
.

4000 K.

Siegmeth,

Prásident.

«

A

MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviseli

— 1912.

az 1910

évi

idközben.

FUNKTIÜNAEE DEK ÜNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Prásident)

Schafaezik Ferenc

:

megyetemen
levelez

tagja,

dr.,

az ásvány -földtan uy.

m.
r.

bányatanácsos, a

kir.

tanára, a Magy.

kir. József-

Tud. Akadémia

Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja.

Másodelnök (Vizeprásident)
m. kir. bányatanácsos,

Els

Iglói Szontagh Tamás dr., kü-ályi tanácsos
m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.
Papp Károlt dr., m. kir. osztálygeológus.
:

titkár (I. Sekretár)
Másodtitkár (II. Sekretar) Vogl Viktor dr., m. kir. 11.
Pénztáros (Eassier) Asoeer Antal, megyetemi quaestor.
:

és

a

:

oszt. geológxis.

:

A

választmány tagjai (Ausschufimitglieder)
/.

A Budapesten

lakó tiszteletbéli tagok

(In Budapest xvohnlutfte Ehrenmitgliedei:)
1.

Semsei Semset Andor
tag, nagybirtokos,

2.

PüszTASZENTOTöRQTi

m.

dr.,

a Szent István-rend középkeresztese, frendiházi

a m. kir. Földtani Intézet
ós

tb.

Tetétleni Darányi Ignác

kir. földmívelésiigyi miniszter,

a

igazgatója.
dx.,

V.

b.

t.

t.,

nyug.

Magyar Gazdaszövetség elnöke

és

országgylési képvisel.
3.

SAeváei és Felsvidéki gróf Széchenyi Béla,

m.
4.

kir.

v.

b.

t.

t.,

frendiházi

tag,

koronar.

KocH Antal dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára,
a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja.
n. Választott tagok
(Gewáhlte Mitglieder.)

2.

Franzenau Ágoston dr., nemzeti múzeumi igazgatóör, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja.
HoEusiTZKY Henrik, m. kir. osztálygeológus.

3.

Ilosvay Lajos

1.

dr.,

gylési képvisel

m.

kir.

udvari tanácsos,

és a kir.

megyetemi

ny.

r.

tanár, ország-

Természettudományi Társulat ftitkára.
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4.

Kbenner
és

5.

J.

Sándor

m.

dr.,

nemzeti múzeumi

Lóczi LóczT Lajos
Intézet

dr.,

igazgatója

;

kir.

udvari tanácsos, tud. egyetemi ny.

r.

tanár

Akadémia rendes tagja.
tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani
a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, ós a Magyar
osztályigazgató, a

M.

T.

aromán királyi II. oszt. Koronarend lovagja.
LÖEENTHEY Imre dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. levelez tagja.
Mauritz Béla dr., tudomány- és megyetemi magántanár.
Pálfy Mór dr., m. kir. fó'geológus.
Telegdi Roth Lajos, m. k. fbányatanácsos-fgeológus, az osztrák császári
in. oszt. Vaskoronarend lovagja.
Treitz Péter, m. kir. fgeológus.
Timkó Imee m. kir. osztálygeológus.
ZiMÁNYi Károly dr., nemzeti múzeumi r, a M. Tud. Akadémia lev. tagja.
Földrajzi Társaság elnöke;

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

A

MAGYARHONf FÖLDTANI TÁRSULAT SZABÓ JÓZSEF-EMLÉKÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.

VEEZEICHNIS DEE MIT DEE SZABÓ-MEDAILLE DEE UNGAEISCHEN
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AÜSGEZEICHNETEN AEBEITEN.
1900.

Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani
petróleum tartalmú lerakodásokra.
Aháromszékmegyei Sósmez és környékének geológiai viszonyai, különös "tekintettel az ottani petróleum tartalmú lerakodásokra. Mindkettt írta Böckh János
;

megjelent a m.

Budapesten 1894
1903.

Földtani Intézet Evkönyvének XI. és XII. kötetében,

kir.

és

1895-ben.

Die Geologie des T átr agebir ges. I. Einleitung und
stratigraphischer TeilII. Tektonik desTátragebirges.
írta

dr.

Uhlig Viktor;

naturwissenschaftlichen
schaften

in

megjelent a Denkschriften
Klasse

Wien LXIV.

és

der

der mathematisch-

kaiserücheu Akademie der Wissen-

LXVHI.

köteteiben,

Wienben

1897

és

1900-ban.
1

906.

I.

és forró konyhasós tavakról, mint
11. Meleg sóstavak és höakkumulátorok
Kalecsinszey Sándor; megjelent a Földtani Közlöny

A szovátai meleg

természetes hakkumulátorokról.
elállításáról.

XXXI.
1909.

írta

kötetében, Budapesten 1901-ben.

Die Kreide (Hypersenon-) Fauna desPeterwardeiner
(Pétervárader) Gebirges (Fruska- Gora). írta di-. Pethö Gyula; megjelent a Palaeontographica

UI.

kötetében, Stuttgart, 1906-ban.
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Szerkeszti üzenetek.
A Magyarhoni

Földtani Társulat választmánya

ülésén kimondotta, hogy

nem

1910 április hó Ö-án tartott
ugyanazt a munkáját,

ezivesen látja azt, ha a szerz

amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai
vagy ktilfoldi szakfolyóiratban is kiadja.
Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmánynak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kívánságaikat munkájuk benyújtásakor velem közölni szíveskedjenek.
Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított,
hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerz határozott kívánságára készíttessek.
A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ívenkiut 5 korona a feliratos
boríték ára pedig külön térítend meg. Egyebekben a társulat választmányának a
;

régi határozatai érvényesek.

Az

írói

dij

16

oldalas

ismertetésért 50 korona.

nyelvt 40 koronával

Az

nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért 60 korona,

angol, francia vagy olasz

díjazzuk.

Az 1904

április

határozata értelmében a két ívnél hosszabb
íven fölül

lev résznek

—

nyelv

hó 6-án

munkának

fordítást

tartott

5(1,

s

a

német

választmányi ülés

— természetesen

nyomdai költsége a szerz 120 K-t kitev

csak a két

tiszteletdíjából

fedezend.

Minden zavar kikerülése
iratot,

céljából ajánlatos,

mint a fordítást pontos kelettel lássa
Végül felkérem a Földtani Közlöny

hogy a szerz úgy az eredeti kéz-

el.

tisztelt

munkatársait, hogy kézirataikat

tiszta iv papiroson, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni

vagy gépeltetni

szíves-

kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely ezt annyival
Í8 inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer;

kezeti javítást el

nem

fogadok.

Kelt Budapesten, 1911 június 20-án.

Papp Károly

dr.

elsötitkár.

Zur

(jeti.

KeuutDisnahme.

Der AuBschuB sprach in der Sitzung

géme

am

6.

April 1910 aus, daÖ er es nicht

wenn der Verf. eine Arbeit die im Földtani Közlöny erschien, in
demselben ümfange aueh in einer anderen Zeitschrift publiziert. Es werden deshalb
die Hon. Mitarbeiter höflichst ersucht, diesen Beschlu beachten zu woUen.
Separatabdrücke werden fortan nur auf ausgesprochenen Wunsch des Versieht,

fassers verfertigt, u. zw. auf Kosten des Verfassers. Preis der Separatabdrücke 5

K

und pro Bogén. Die Herstellungskosten eines allenfalls gewünschten Titelaufdruckes am Umsehlage sind besonders zu vergüten.
Das Honorar betrágt bei Originalarbeiten 60 K, für Eeferate .50 K pro
& 50 St.

Bogén. Englische, französische oder italienische Übersetzungen werden mit 50 K,
deutsehe mit 40 K pro Bogén honoriert. Für Arbeiten, die mehr als zwei Bogén
umfassen, werden die Druckkosten des die zwei Bogén überschreitenden Teiles aus
dem 120 K betragenden Honorar des Verfassers in Abzug gebracht.
Budapest, den 20. Juni 1911.
Dr. K. V. Papp
erster Sekretár.

f Güll Vilmos síremlékére kibocsátott gyüjtív.
1910

Társulat

Földtani

25

februáriue hó 10. Rövid, de küzdéssel

hette csak Güll Vilmos a becBülést és tiszteletet,

E

részérl jutott neki osztályrészül.

amely

— 1910. Magyarhoni

teli

életen át élvez-

kartársai, barátai és tiszteli

tisztelet és elismerés jeléül

társulatunk emléket

óhajt állítani boldogult titkára sírjára, hogy jeltelenül ne enyésszen el

küzd

tudományunk

katonájának halópora.

A

következ adomány érkeztek a titkári hivatalhoz
felügyel Budapest 10 K.
Beérkezett összesen 365 korona, mely összeg a Magyar Tisztviselk Takarékpénztára Részvénytársaság (Bákóczi-út 54. sz.) betétkönyvében van elhelyezve.
a titkárság.
Kelt Budapesten, 1911 június hó 20-án,
kegyeletes célra ujabban a

Dicenty

Dezs m.

:

k. szlészeti és borászati

Felhívás és kérelem!
Másféléve elmúlt, hogy Nagymiri Böckh János, a magyar geológusok vezére és
királyi Földtani Intézetnek 26 éven át nagyérdem igazgatója örökre

a magyar

körünkbl.
Böckh Jáiios tulajdonkép bányász

eltávozott

földtannak

a

bányászatra

való

volt,

a

fontosságát,

aki már fiatal korában belátván a
rokon geológusi pályára lépett át.

Negyven évi lankadatlan munkássága, nagy tudása és tehetsége a magyar földtani
tudományokban korszakot alkot. Mert nemcsak hogy magasra fejlesztette a m. k.
Földtani Intézetet, hanem hazánknak úgy a tudományos, mint a gyakorlati élet terén
kitn munkása volt. Példás életében önzetlenségéért, kifogástalan jelleméért és
is
jóságáért általános tiszteletben és szeretetben részesült. Mindezekért méltán megérdemli, hogy emlékét megörökítsük és hogy Böckh János mellszobra a magyar
királyi Földtani Intézetet díszítse. Kérjük erre szíves adományát. Az adományokat a
Földtani Közlöny hasábjain nyilvánosan nyugtatjuk.
Kelt Budapesten, a Magyarhoni Földtani Társulat 1911 februárius hó

8án

tartott

közgylése alkalmából.

Aufruf vind
Anderthalb Jahre sind verflossen,

seit

IJitte!

der Altmeíster der ungarischen Geologen

und 26 Jahre hindurch hochverdíente Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt,
Johann Böckh de Nagysúr, für immer aus unserem Kreise sehied. Johann v. Böckh
war eigentlich Bergmann, der schon in seiner Jugend die grosse Wichtígkeit des
Einflusses der Geologíe auf den Bergbau einsehend, die verwandte geologische Laufbahn betrat. Seíue víerzígjáhríge unermüdete Tátigkeít, seín grosses Wíssen und sein

Talent

Denn

bezeichnet
nicht

nur,

in

dass

der
er

ungarischen

geologischen

Wíssenschaft eíne Zeítepoche.

die heutige geologische Anstalt begründete,

war

er

auch

sowohl auf wissenschaftlichem, wie auch auf dem Gebiete des praktischen Lebens
ein hervorragender Vorkámpfer unseres Vaterlandes. In seinem musterhaften Lében
wnrde ihm seiner Uneigennützigkeit, seines intaktén Charakters und seiner Gutherzigkeit zufolge, die allgemeine Hochachtung und Liebe zuteü. Ali diesem nach

voUauf dessen würdíg, dass wir seín Andenken auf die Art verewigen, dass
v. Böckh's die Ráumlíchkeiten der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt schmücke. Zu dieeem Zwecke bitten wir um Ihren freundlichen Beitritt.
Beítrage quittieren wir öffentlich ín den Spalten des Földtani Közlöny.
Gégében zu Budapest aus der am 8. Február 1911 abgehaltenen Generalversammlung der ungarischen geologischen Gesellschaft.
ist

er

eine Büste Johann

A Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége
Papp Károly dr.
Szontagh Tamás dr.
másodelnök.

titkár.

és

választmánya nevében

:

Schafarzik Ferenc dr.
elnök

Nyilvános nyugtató.
Nagysdei

Bckh

János mellszobrára 1911 május
között a következ

hó

adományok

1-je és

június

hó 20-ika

érkeztek.

Öífentliche Quittierung.
Für

die

Büste

Johann Böckh's v. Nagísue sind vom 1. Mai
die naohfolgenden Betrage eingelangt

bis 20. Juni

1911
Sor-

K

8zam
Áthozatal (a F. K. 3—4. füzetében kimutatott)

1

— 117.

_

tételbl.-

_.
Entz Géza megyetemi magántanár Budapest
,„
egyetemi tanár, a Kopernikus-egylet elnöke Lembsrg
120. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület salgótarjáni oszGerö Nándor bányaigazgató Salgótarján 20 K,
tályának gyjtése
Jónáseh Antal 10 K, Oláh Miklós Mátranovák 5 K, Tirher Ferenc
Pálfalva 2 K, Wagner Rozs Salgótarján 2 K, Molnár András, Hochhofer Ern, Dsida József, Kovács István, Lvinger Károly, dr. Sorompó,
Pantó Béla, Stöhr Jen, Medzihradszky Ervin, Deák, Heiurich Henrik,
Wabrosch Béla, Kuntyák Árpád, Kranesch, Kuteán, Shora, Mai János
1
— _
_
_
1
K. Összesen _ _

118. Ifjú dr.
119. Bomer

Jen

3085-80
2'

—

20'

:

___._.._

—

121. Dr. Fiseher Samu Nógrádverce
122. Budapest Székesfváros Tanácsa

123.
12t.

_

_

_

_______
_____
-_

_.

._.

._

._

__

56*
5.

Budapest
._
_
_
Zsigmondy Béla mérnök, Budapest _
Szab. osztrák-magyar államvasuttársaság gyjtése: Veith Béla udvari
tanácsos igazgató, Budapest 30 K, az aninai bányafelügyelség tisztviseli Hendrich Antal 10 K, Bene Géza 6 K, Knienider Nándor 5 K,
Kresadlo József 1 K, Uttzás Virgil 1 K, Hoffmann Mátyás 1 K, Szilágyi
Jen K, Schellenberg Eikárd 3 K, Veszély József 1 K, Roth Teofil
1 K, Gellért Artúr 2 K, Prics János 2 K, Chodora Károly 1 K, osztrák-

200100*

_
magyar államv.-társaság igazgatósága 50 K. Összesen _
_
Horusitzky Henrik m. kir. osztálygeológus, Budapest _
Állami szénbányák központi igazgatóságának gyjtése Andreics János
miniszteri tanácsos, igazgató 10 K, Vatyai Gyula 5 K, x. y. 1 K.
_ _ _. _ „. ,. _
..
_ _ _
Összesen
_
Dornyay Béla kegyestanítórendi fögimn. tanár. Rózsahegy _. _ Farbaky István miniszteri tanácsos gyjtése Selmecbánya Farbaky
István 10 K, Lázár Zoltán Budapest 10 K, Beck Károly 10 K, Hönsch
Árpád 10 K. Összesen _ „ _
Kalamaznik Nándor ós társa mélyfúróvállalat, Budapest
__.
_ _
_ _ _ _
Junker Ágoston ev. gimnáziumi tanár, Besztercebánya
_ _ _
Noth Gyula geológus, Barwinek, Galicia_ __
Reiner Ignác bányavállalkozó Alváca, Hunyad _ .,
Oelhofer H. Gy.
Oelhofer H. Gy. vegyész és forrástechnikus gyüjtöívén
10 K, Schultes Emil 20 K. Centrál-asztaltársaság 10 K, Édeskúty Jen
20 K, Winter Adolf 10 K, Walser Ferenc 10 K, Saxlehner András
_
_
20 K. Össze8en_ _
_ _ _ _
..
__
_
Kolozsvári m. k. Ferenc József tudomány-egyetem matematikai és természettudományi kara, Kolozsvár _ _ _ _ _
_
_
Wallner Ignác dr. áll. freáUskolai igazgató, Sopron
_ _. __
Rimamurány-Salgótarjáni Vasm Részvénytársaság gyjtése Társasági
igazgatóság 396 K, Borbély Lajos mszaki vezérigazgató, Budapest

115.
20-

,.

:

1

125.
126.

;

.

127.
128.

129.
130.
131.

132.
133.

134.
135.

136.

-

16'
2'

:

.___.____
______
,

40'

405'

2010"

:

.

.

:

100-—
25'
1'

542
Sor-

K

szám

137.

300 K, Gyürky Gyula bányaigazgató, Ózd 30 K, Klekner László Ózd
10 K, Eisele Gusztáv Ózd 3 É, Liba Bertalan Ózd 2 K, Horitovszky Emil
Salgóbánya 5 K, Lipositz Tivadar Vasbegy 5 K, Horváth Géza Vashegy 3 K, Bender Ern Kákosbánya 2 K, Krausz Nándor bányagondnok, Eozsnyóbánya 5 K, Buczkó Gábor Bozsnyóbánya 10 K,
Németh Zoltán Alsósajó 5 K, Eibényi István Luciabánya 5 K, Pánk
József Alsószalánk 5 K, Holzmann Gusztáv 3 K, Rimpler Ern 3 K,
Balogh Imre 2 K, Eameshofer Béla Bánszállás (Center) 5 K, Manner
Kálmán 3 K, Bortinyák István Járdánháza (Arló) 3 K, Weisz Károly
Ózd 2 K, Kállay István 2 K, üjágh Zsolt 2 K, Králik Samu 3 K,
Quirin József Borsodnádasd 2 K, Faragó Gyula gyárigazgató, Borsodnádasd 10 K, Jónásch Antal Salgótarján 15 K, Balhauser István Salgótarján 5 K, Torkóczy Samu Budapest 2U K, Manhalkó E. 10 K, Ger F.
10 K, Bartal M. 10 K, Terény Lajos gyárigazgató, Zólyom 20 K,
Gevning Hermán 10 K, Fabini Henrik 5 K, Bur Eudolf Korompa 10 K,
Podhradszky N. Korompa 4 K, Schinek E. 2 K, Quirin Leó dr. Ózd
5 K, Biaez Nándor Ózd 3 K, Beller Jen Ózd 3 K, Alexy Dezs dr.
Ózd 2 K, Eamagh Béla Ózd 5 K, Roiekó F. Ozd 20 K Nehuda Jen
Ózd, 10 K, Terjentik Miklós Ózd 5 K, Dombovszky Lázár 5 K. Összesen 1000*^
dr. Pálfy Mórné 20 K, dr. Emszt
Dr. Szontagh Tamásné gyjtivén
Kálmánná 20 K, dr. László Gáborné 20 K, dr. Szontagh Tamásné 20 K,
özvegy Schmidt Sándorné 1 K, Bi-uck Józsefné 2 K, Winkler Jánosné
94'
_
_ _
1 K Budapest. Összesen
50'
...
—
Pozsony szab. kir. város közönsége, Pozsony
25.
Debrecen szab. kir. város tanácsa, Debrecen
Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárának gyjtése Krenner József Sándor dr. osztályigazgató 10 K, Franzenau Ágoston dr. 10 K, Loczka
27'
József 2 K, Zimányi Károly dr. 5 K. Összesen
Az 1—140. tétel végösszege
_ 5058-80
:

___,_„-

._

138.
139.
140.

_____
________
:

_____
...

azaz ötezerötvennyole korona és 80

fillér.

Kelt Budapesten 191] június hó 20-án.

Papp Károly

dr.

elstitkár.

Nyilvános nyugtató.
(Öffentliche

Quütienmg.)

Az 1911. év május hó 1-je és június hó
érkeztek a Földtani Társulat titkári hivatalához

20-ika

között a

következ díjak

:

díjat fizetett: hbeceo Estebházy Miklós úr hitbizoI. Pártfogói
mányi uradalma Kismarton, 840 K.
II. Rendes tagsági, elfizetési és oklevéldíjat fizettek:
Állami freáliskola V. ker. Budapest 10 K, Bene Géza bányafelügyel Anina 10 K,
Békey Imre Gábor Budapest 4 K, Buday Ern Körmöcbánya 10 K, Budinszky
Károly Eákosszentmihály 10 K, Czirbusz Géza dr. egyetemi tanár, Budapest 10 K,
Dicen'ty Dezs Budapest 10 K, Dornyai Béla Liptórózsahegy 10 K, Egyetemi Földrajzi Intézet Budapest 10 K, Fgimnázium Eimaszombat 10 K, Görgey Eudolf dr.
vegyész, Wien 10 K, Gyáriparosok Országos Szövetsége Budapest 14 K, Illyés Tibor
Szovátafürd 10 K, Jánk Sándor Eudabánya 10 K, Junger Ágost fgimnáziumi
tanár, Besztercebánya 10 K, Kadic Ottokár dr. Budapest 10 K, Kazay Endre, a
Galenus vegyésze, Budapest 10 K, Kormos Tivadar dr. Budapest 10 K, Litschauer
Lajos, a Bányászati s Koh. Egyesület titkára, Budapest 10 K, Martián Jiüián nyg.
honvédszázados, Naszód 14 K, Máté Lajos bányamérnök, Kolozsvár 14 K, Noszky
Késmárk 10 K, Oelhofer H. Gy. Budapest Í4 K, Pálfy Mór dr. Budapest 10 K,
Plotényi Géza bányamérnök. Sajószentpéter 14 K, Schaiíer Antal Visegrád 10 K,
Treitz Péter Budapest 10 K, Vadász Mól Elemér dr. Budapest 10
Zsigmondy
Árpád Budapest 10 K.

Jen

K

A

Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak árjegyzéke.

Megrendellietlc a

Stefánia-út 14.

Magyarhoni Földtani Társulat

sz.,

titkári hivatalában, Budapesten, VJI.

vagy Kilián Frigyes utóda egyetemi könyvkereskedésében, Budapesten
1

V.,

Váci-utca 82.

sz,

Verzeichnis der Publikationen der Ungar. Greolog, (jeseUschaft.
Dieselbeti

entweder

sind

VII., Stefdnia-út 14.

;

direkt

durch

das

Sekretaríat

der

Oeselhchaft,

Budapest,

oder durch den UniversttatsbuchhandUr Friedrich Kiliáns Nach-

folger, Budapest, IV.,

Váci-utca 32., zu beziehen.

—
—
—
—

1. Brster
Bericlit der geologigclien tíesrllscliafl íiir Ungarn. 1852
5 kor.
fill«
<
2. Arbeiten der ^eologisvlieii Geselhciiaft fiir Ungarn. I. Bd. 1856—
15
A niagyarlioni fühltani társulat munkálatai. I. kötet. 1856 Eltog'yott—Vergrift'eii.

1863.
IV. és

15

.

Bánd .__ ... __. ... ... ...
1871— 1S74. Kötetenként
pro Bánd
1875— 1879. Elfogyott— Vergrilfen.

10
15

«

1880. Kötetenként —pro Band-._ ...
1881. ( Hiányos
Defekt ) ___
__.
1882. Kötetenként
pro Bánd
_._
1883. (Hiáni/os~ Defekt)
-^^
1884. Kötetenként
pro Bánd
...
.
1885.
I
__
._.
«
«
1886.
...
.__
.

15
2
10
2

«

3.

.

.

„

.

.

II. kötet.

t.

.

«

«

I

.

III.,

1867—1870. Kötetenként
5.
6.

Földtani Közlöny.
.

.

7.

•

•

8.

•

.

9

.

10.

.

.

11.

.

.

12.

.

»

13.

•

14.

.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

•

I—IV.

V—IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

—

évf.
.
.

.

.

.
.
.

.

XVII-XXXVn..

pro

...

—

—

—

—

—

1887—1909.,.

I—

.,.

V. kötet.

,

...

...

«
.
III.
1880— 1883.«
.__
...
Földtani Társulat I8.5Ü
1882. évi összes kiadványainak
(Geueral-Iudex sámtlicljer Publibetüsoros tartalummutatója.
kationen der Ungar. Geol. Gesellscliaft von deu .Jahren 1852
1882)
Mutató a Földtani Közlöny XXllI— XXXII. kötetéhez. Dr. Cholnoky
._
...
...
...
...
Jen. 1903. ... ... ... ...
...
.__
...
ReRister zu den Biinden XXIII— XXXII des Földtani Közlöny. Dr. E.
"
...
-.
V. Cholnoky. 1903.
...
. .
...
...
...
...
...
...
A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Buda...
pest 1897.
...
...
._.
...
...
...
...
...
...
...
...
Geologiseli-niontanistiscbe Studien der Erzlagerstátten von Rézbánya
in S. O.- Ungarn von F. Posepny. 1874. _._
._.
......
..
Az erdélyrészi medence harmadkori képzdményei. 11. Neogén
csoport. Dr. Kocb Antal. 1900. ..
-.
-.
...
...
...
___
._
Die Tertiarbildungen des Beckens der siebenbiirgischen Landesteile.
II. Neogene Abt. Dr. Anton Koch. 1900...
...
..., ...
__.
A Magyarhoni Földtani Társulat .50 éves története. Dr.KÓch Antal 1902

Fiildtani

Értesít

A Magyarlioni

—

—

—

.

21.
22.

23.

Geschichte

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

der fiinfzigjiilirigen Tiitigkeit der. Ungar. Geologischen
Gesellscliaft. Dr. Anion Koch 1902. _
...
..
...
___
...
...
A Ginnaniomum nem története. 2 térképpel és 26 táblával. Dr. Staub
Móric. 190.5....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Die Geschichte des Genus Cinnamomum. Mit 2 Karten und 26 Tafeln.
Dr. Moritz Staub. 19l).5.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
A selnieczi bányavidék érctelér-vonulatai. (Die Erzgánge von
Scliemnitz und dessen üiugebung.) Színezett nagy geológiai térkép, szöveggel együtt, (i.olog mont. Karte in Groformat ....
Néhai dr. Szabó József arcképe
.
...
...
___
...
Nagysúrí Böckh János, Giill Vilmos és Melezer Gusztáv arcképei ...
L. V. Lóczy
K. v. Papp: Die im Ungarischeu Staatsgebiete vorhandenen Eisenerzvorráte. iSoaderabdruck aus "The Irón Ore Resources
ofthe Worldi, Stockholm 1910.) Mit eiuer Tafel und 24 TextüíTaren
A kissármási gázkút Kolozsmegyében. Irta Papp Károly dr. Két
táblával és hat ábrával Budapest 1910. ..
„_
..
Source de méthane á Kissármás (Comitat de Kolozs), par Charles
de Papp. Avec les planches I, II, et les figures 10 á 15. ..
.__
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Magyarország geológiai
1

magyar

és

Földtani

KiLiÁK

:

térliépe

1,000,000 mértékben

német nyelv magyarázó szöveggel együtt 22 koronáért kapható a
hivatalában (Budapest, YH., Stefánia-út 14), vagy

Társulat titkári

Frigyes

utóda

egyetemi könyvkereskedésében (Budapesten, IV., Váci

utca 32).

Geologisctie Karte von
im MaBstabe von
ist

Ungarn
^

1

:

1,000,000

mit vmgarischem und deutschem erklarendem Texte bei dem

der Ungarischen Geologischf.n Geselhchaft (Budapest,

No

14),

Vn,

Sefcretariat

Stefanie Strasse

sowie bei der Univ. Buchhandlung Fe. Kiliaii's Naehfolger (Budapest,

TV, Váci utca

No

32) zu beziehen. Preis 22 Kronen.

Carte Géologique de la Hongrie
á réchelle

1

:

1,000,000

avec texte explicatif en hongrois et allemand, en vente chez
la

Société Géologique de Hongrie

chez la librairie univ. Fb. Kilián

22 couronnes.

le secrétariat

de

(Budapest, VII., Stefánia-út 14) ainsi que
Succ. (Budapest,

IV, Váci

utca

32).

Prix

MAGYAEÁZAT A
KoTmos Tivadar
1.)
"1.)

4.)
5.)
(>.)

Clemmys Méhelyi
3.J

A

Ugyanaz.

Ugyanaz.

A

II.

dr.: Egy új tekni;- faj (Clemmys
(i
magyarországi pleisztocénbl.

n. sp.

A

liáti

páncél

baloldali xiphiplastron

meglév része. T. n.
küls széle, kívülrl és belülrl

Clemmys caspica Gm. Háti páncél kppe hátulról
Clemmys pygolopha Peters. A három középs

7.)

Clemmys

8.)

Ugyanaz. Bal-

n.

>pj

nézve. T. n.

caspica Gm.

costális szarulemez

benyomata.

A három középs

eostális

szarulemez benyomata. T.

n.

és jobboldali xiphiplastron. T. n.

D. Th. Kormos: Une

Clemmys Méhelyi n.
La mérne. Partié

sp.

H.

nouvelle espéce de tortue
(lu

3.)

nézve. T. n.

nyomán.)

PLANCHE

1.)

Méhelyi

rekonstruált háti páncél képe hátulról nézve. T. n.

T. n. 1,1.87. íPeters

i!.

TÁBLÁHOZ.

(Gleminys Méhelyi)

pleistocéne hoiigrois.

La carapace

extérieure

conservée. Grand. nat.

du xiphiplastron gauche, vue de

l'intérieur et de

l'extérieur.
4.)
•5.)
(i.)

La méme. La carapace reconstitue, vue d'en arriéie. Grand. nat.
Clemmys caspica Gm. Carapace vue d'en arriére. Grand. nat.
Clemmys pygolopha Petebs. Empreinte des trois écailles costales médianes.

1

l'S7

de la grand. nat. D'aprés Peters.
7.)
8.)

Clemmys caspica Gm. Empreinte des trois écailles costales médianes. Grand.
La méme. Xijihiplastron gauche et droite. Grand. nat.

nat.

Kormos

:l>(|y

új

Icknösríij

:fiv

Földiám Közlöny, XLl.köl.

Lith.

11.

tábla.

Orund V utódai Budapesi

